
  JEGYZŐKÖNYV 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. december 5. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

 

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

Elnökség 6 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 5 fő. 

 

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

- A kamarai iroda-átalakítás munkáira meghirdetett pályázatra 14 jelentkező jött el a 

helyszíni szemlére. Többen a teljes átalakítást generálba vállalnák, de a bútorokat többnyire 

külön és az elektromos átalakítást külön munkaként is vállalnák. 

Jó esély van arra, hogy érdemi árverseny lesz, 9-éig (péntek) kell beérkeznie az ajánlatoknak. 

A bírálaton történő részvételre az elnökségi tagok közül az elnök kérdésére, hogy ki kíván 

azon közreműködni; Török Tibor és Polányi Péter jelentkezett. A pályázatok elbírálása 

december 13-án kedden 9 órakor lesz.    

- A mérnökbál szervezéséhez négy ajánlatot szereztünk be, melyeket táblázatosan 

összefoglalva az egyszerűbb döntés érdekében a részt vevők kézhez kaptak. A Szent István 

terem, a Hiemer ház, a Táncház, a Magyar Király étterem ajánlatok közül az elnökség a 

Magyar Király étterem ajánlatát választotta ki. A megbeszélés értelmében a kamara a 

vendégek költségét vállalja fel. Így A belépődíj 8000 Ft/fő lesz, de az elmúlt évektől eltérően, 

nem tartalmazza az italfogyasztást. A bál időpontja 2012. március 10-e szombat. 

- Pénteken (9-én) 17 órakor évzáró lesz, a Tiszti klub éttermében, a megbeszéltek szerint 

találkozzunk.   

- Bejelentette, hogy Dunaújvárosban egy továbbképzést szerveznek az épületgépészek a  

„Létesítmény tervezés általános CAD rendszerrel”, ami tulajdonképpen a villamos és a 

gázelosztó vezetékek tervezési szakterületeket is érdekelheti. 

 

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

 

- Az Etikai –Fegyelmi Bizottsághoz (EFB.) érkezett egy megkeresés a Viziterv-Alba Kft. –től, 

melyet Kolossváry Gáborné foglalt össze.  

A Gárdony-i Önkormányzat egyik pályázatával kapcsolatban támadt vitában kérik az EFB. 

véleményét, állásfoglalást. A pályázattal kapcsolatos témában tervezést vállaltak, amit 

teljesítettek is. A pályázat összeállítója a tervezéshez nem tartozó munkarészeket várt el, 

szinte azonnalra, amit a polgármester is kért mondván, e-nélkül nem tudják beadni határidőn 

belül a pályázatot. A vitatott munkarészeket a kft. elkészítette, de a jövőbeli hasonló ügyek 

megelőzése érdekében kérik a EFB. véleményét. 

Az ülésen vita bontakozott ki abban, hogy ki mit és miként válaszoljon a levélben foglaltakra. 

Hozzászóltak Török Tibor, Szigetiné L. Erika.,Tóth Sándor, Balázs József, Dr. Szepes András, 

Polányi Péter. Egyező vélemény alakult ki abban, hogy nem „hagyományosan vett etikai” 

ügyről van szó, ezért egy állásfoglalás kiadása célszerű. Az EFB megvizsgálja, és ha nem 

találja magát illetékesnek az ügyben, akkor egy kamarai ad-hoc bizottságot kell felkérni a 

kamarai állásfoglalás összeállítására. 

- Rombauer Gábor, aki T-T Tartószerkezeti tervezői jogosultságot kért, az elutasító 

határozatunkat megfellebbezte. A fellebbezést az MMK főtitkárhoz kedden felküldjük. Az ügy 

precedens jellege miatt fontos, reméljük, hogy helybenhagyó döntés születik. 

 

2./ Tagsági, jogosultsági ügyek 

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



Név Kérelem Javaslat 

Vető György tagfelvétel tagfelvétel 

Singer László tagfelvétel tagfelvétel 

Tóthné Szűcs Anita tagfelvétel tagfelvétel 

Kubinszki Attila tagfelvétel tagfelvétel 

18/2011. (XII. 5.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 6 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 

07-1137 Tóthné Szűcsné Anita VZ Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

07-1136 Singer László G Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

07-1135 Vető György V, EN Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

07-0420 Tövisháti András GT Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0421 Tövisháti Ákos GT Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1122 Kozák István V Végzettség nem megfelelő 

07-1131 Márkus László Máté VZ Végzettség nem megfelelő 

 

k.m.f. 

     Pálfiné Nagy Mária    Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


