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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. november 7. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

Elnökség 7 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 4 fő. 

 

1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint: 

- A „ Mérnökök Fejérben” jubileumi könyvünk elkészült, egy példány bemutatásra került. 

Megjelenésében is olyan kiadvány, ami a kollégák könyvespolcán a fő helyre tehető. A 

November 11-i rendezvényünkre eddig 123 fő regisztrált, közülük 3 fő ME, MV jogosult. 

Részükre a rendezvényen az aláírásuk alapján a könyv átadásra kerül. A terem hangosítása 

megszervezve, az asztali zászlók (magyar, EU, kamarai) beszerzésre kerültek. A rendezvényt 

az elnökség véleménye alapján himnusszal nyissuk meg. 

A könyvből a nyomdától 20 többletpéldányt kaptunk a köteles példányok megküldésére 

(Széchenyi Könyvtár, Székesfehérvár-i, Dunaújváros-i könyvtárak, megyei felsőfokú iskolák). 

A feltett kérdésre, az egyéves tagdíj elmaradásban levő kollégák kapjanak-e jubileumi 

kiadványt, az elnökség úgy döntött, hogy ne kapjanak, csak ha befizetik a tagdíjat.  

- A Választási munkabizottság várhatóan utolsó ülése 8-án holnap lesz, ezen 

összefogalmazzák Dr. Kiss Péter előkészítése alapján a javaslatokat. A javaslatok az MMK 

Elnöksége, Választmánya egyetértése után bekerülnek a Mérnökújságba, amelyre 

hozzászólásokat várnak majd.  

A legfontosabb felvetések: 

 küldöttgyűlés, vagy taggyűlés legyen a területi kamaráknál,  

 küldöttválasztás legyen egy évvel a vezetőség megválasztása előtt, 

 a tagozatoknál évente legyen tagozati ülés. 

Elmondható, hogy a bizottság vizsgálódását a Budapesti Kamaránál előfordult választási 

„pontatlanságok” idézték elő, a javaslatok csak ajánlások lesznek. 

 

2./ Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:  

 

- Sellyei Kamill tagunk egy reklamáló elektronikus levelet írt, melyben kifogásolta, hogy miért 

küldtünk tájékoztatást az Ő jogosultságaival kapcsolatban Székesfehérvár MJ. Város 

Építésigazgatási Irodának. Ezt azért tettük, mert kérésre kötelesek vagyunk az érintett 

hatóságoknak tájékoztatást adni a nyilvántartásunk szerinti jogosultságokról és a tájékoztatást 

nem véletlenül kapta meg, hanem azért, mert ilyenről az érintettet is értesíteni kell. Sellyei 

úrral a reklamációt egyeztetni fogjuk. Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. 

- A villámvédelemmel kacsolatos változásokról (OTSZ, Szabvány), sokan érdeklődnek. 

Elképzelésünk szerint egy hirlevélben tájékozatnánk a kollégákat a tennivalókról és a képzési 

lehetőségekről. Ehhez Szigetiné L. Erika segítségét kérjük, aki elmondta, hogy a héten lesz 

egy a villámvédelmi képzéssel kapcsolatos megbeszélés az MMK –ban, ennek eredményét 

várjuk meg, aztán ettől függően adjunk a kollégáknak tájékoztatást.  

- Az SZMSZ és mellékleteinek elfogadása 
A legutóbbi elnökségin elhangzottaknak megfelelően az SZMSZ átdolgozásra került, az 

Alapszabályi ismétlések kikerültek a szabályzatból. (A vitaanyag elektronikusan megküldésre 

került.) „Az ügyviteli szervezet” feladatai a régi SZMSZ-hez mérten új tételként bekerültek, 

mert a tevékenység fontos a szabályzat szempontjából. A régi SZMSZ-hez mérten az 

elektronikus levelezés felhasználása és a közérdekű adatokkal kapcsolatos eljárási rend 

rögzítése is bekerült az új szabályozásba. 

 



A mellékletek közül a Pénzkezelési Szabályzat már aktualizálásra került, az Iratkezelési 

Szabályzatról kell még külön szólni. (A többi melléklet - aláírások, tisztségviselők 

felsorolása,.. – vitája nem szükséges.)   

Az iratkezelés szabályozása – elektronikusan a vitaanyagot megküldtük - szinte teljes 

egészében átdolgozásra került. A szabályozásba a még figyelembe nem vett 335/2005.(XII.29) 

sz. kormányrendelet előírásait is beépítettük és az elektronikus iktatás miatt is új tételeket 

kellett írni. A kamarai iratok selejtezése is új tételként került a szabályozásba. 

A vita során Polányi Péter javasolta, hogy a már nem alkalmazott postai kezelést (expressz 

levél) töröljük, a kiadmányozás legyen új fejezet és rögzítsük, mi módon lehet személyesen is 

átvenni iratokat a titkárságon. A javaslat elfogadásra került. 

Az új SZMSZ –t és mellékleteit – Polányi Péter által javasoltakkal kiegészítve - az 

elnökség a 14/2011 (XI. 7.) sz. határozatával egyhangúan elfogadta. 

 

3./ A Titkár felkérésére Pálfiné Nagy Mária beszámolt az elmaradt kamarai tagdíjakkal kapcsolatos 

intézkedéseink eredményéről:  

Szeptember hónapban kiküldtük a felszólító leveleket a tagdíjelmaradások ügyében. Az egy éven 

túli nem fizetők közül felszólításra 6 fő befizette mindkét évi elmaradását, 1 fő rendezte az előző 

évi tagdíját és 2011-ben a szüneteltetését kérte, 1 fő mindkét évre kérte a szüneteltetését, mivel 

GYED-en van.  

A kérelmek alapján az Elnökség a 17/2011 (XI. 7.) sz. határozatával mindkét szüneteltetést 

egyhangúan elfogadta. 

 

A 15/2011 (XI. 7.) Elnökségi Határozattal az Elnökség megszüntette azok kamarai tagságát, 

akik többszöri felszólítás ellenére egy évet meghaladóan tartoznak tagdíjukkal. 

Név szerint: 

Balog György 07-0442 

Béres László 07-0736 

Csikós Imre 07-1089 

Forró István 07-0041 

Galambos András 07-0973 

Hajdú Zsolt 07-0461 

Hajnáczki Sándor 07-1030 

Illési Zsolt 07-0578 

Kürthy Attila 07-0783 

Kun Ákos 07-0697 

Orosz Béla 07-1056 

Róth Tibor 07-0216 

Süveg László József 07-1057 

Szabó János Ferenc 07-0691 

Tóth Boglárka 07-1087 

 

4./ Tagsági, jogosultsági ügyek 

Az utolsó elnökségi ülés óta 4 fő adott be tagfelvételi kérelmét. 

Név Kérelem Javaslat 

Márkus László Máté tagfelvétel tagfelvétel 

Müller Róbert tagfelvétel tagfelvétel 



Németh B. Zsolt tagfelvétel tagfelvétel 

Molnár Erik tagfelvétel tagfelvétel 

16/2011. (XI. 7.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, 

mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt 

adta: 

Kamarai 

szám 

Név Kért 

jogosultság 
Vélemény 

07-1123 Cserepes Tibor G, GP Végzettség, gyakorlat megfelelő 

07-1131 Márkus László Máté VZ Tagozathoz elküldeni 

07-1129 Bódy Gábor VZ Végzettség nem megfelelő, elutasítás 

07-1127 Rombauer Gábor T Végzettség nem megfelelő, elutasítás 

07-1074 Döme Balázs G Tagozathoz küldeni 

07-1114 Nagy-Pál Attila SZKV Hiánypótlás 

 

 

 

 

k.m.f. 

     Pálfiné Nagy Mária    Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


