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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

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

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.  

 

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

- A kamarai bálról összességében kedvező visszajelzések érkeztek, jó hangulatú rendezvény 

volt. Köszönjük a tombolai tárgyak összegyűjtésében - különösen Török Tibornak - nyújtott 

segítséget, sok és több igen értékes ajándék volt a kisorsoltak között. A felszolgálással és az 

ételek egy részének a minőségével kapcsolatban voltak kifogások. Az ez évi rendezvény 

tapasztalatait mérlegelve (műsor, éttermi szolgáltató) kell a jövő évi bál szervezését elvégezni, 

amelyre a helyfoglalást leadtuk.  

- A Fejér Megyei Közgyűlés Elnökénél tettünk látogatást (Dr. Szepes A., Polányi P., 

Kumánovics Gy.).  

 A Megyei Védelmi Bizottság felé felajánlott – katasztrófavédelemi vész- 

veszélyhelyzet megelőzése, kezelése ügyében – együttműködési megállapodásról 

tárgyaltunk, mintegy 60 fő mérnök kolléga ajánlkozott munkavégzésre, a terveink 

szerint a kamara által ajánlott díjak 50 %-áért. A megállapodás tervezet már januárban 

megküldésre került, egy példányt ismét átadtunk. Az Elnök úr kedvezően fogadta a 

javaslatot, ígérte, hogy az áttanulmányozása után visszatérünk a megállapodás 

véglegesítésére. 

 A „Mérnökök Fejér Megyében” kamarai kiadványunk segítésére kértük az Elnök urat, 

amelyre a szűkös anyagi helyzetre hivatkozva nem kaptunk ígéretet. 

 Kértük a Fejér Megyei önkormányzatokról az összegző (tisztségviselők, 

elérhetőségek,..) kiadvány elkészülte után, annak egy példányát, amelyre ígéretet 

kaptunk. 

- Dr. Cser-Palkovics A. polgármester úrhoz megyünk az együttműködés (bizottságokban való 

közreműködés, a város megrendeléseiben a helyi mérnök kollégák „előnyben részesítése”, a 

Mérnökök Fejér Megyében kamarai könyv kiadásának segítése,..) kérdéseinek tisztázására. 

Az Elnökség Török T. felvetése alapján egyetértett abban, hogy a bevezetni tervezett 

építményadó kérdése is kerüljön felvetésre, mert pl. a tervező kollégáknál gyakori a 

vállalkozásnak a lakóépületbe történő bejelentése, ami az adózás szempontjából kedvezőtlen 

lenne. 

-  MMK- tól kaptunk két körlevelet, a Dunai Vízlépcső és a KÖVIZIG-ek támogatásának 

zárolása ügyében.  

Az Elnökség álláspontja szerint a vízlépcső legyen, ne legyen, kérdésével a kamaránk nem 

kíván foglalkozni, ebben az illetékes tagozattal az MMK alakítsa ki a véleményét. 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy a KÖVIZIG-ek támogatásának zárolása kérdésében kapott 

levelet (aláírók az MHT és az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökei) az Elnök 

juttassa el a Fejér Megyei Hírlaphoz, kérve a hír megjelentetését. 

- a kitüntetésekre vonatkozóan a javaslatok kérésére elektronikus körlevél került kiküldésre, 

továbbra is kéri a javaslatokat. 

 

 

2./ Az Elnök felkérése alapján Kumánovics György tájékoztatást adott a kamara különböző 

szakmagyakorlási jogosultjainak építéshatósági birságairól. 

Összesen öt jogerős bírságolásról kaptunk értesítést. Egy tervező kolléga 500 eft bírságot kapott. A 

bírság határozatot az Etikai-Fegyelmi Bizottságunk megvizsgálta és nem indított az ügyben fegyelmi-

etikai vizsgálatot. 



Az Elnökség az ügy részleteit is megismerte és felkérte Szabó Lajos elnökségi tagot, hogy a bírság 

határozat alapján az általánosítható tanulságokat összegezze, hogy az a hon-lapunkra kitehető legyen. 

 

A többi négy bírság felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenységet érintett, legkisebb 

bírság 16 eft, a legnagyobb 500 eft volt. A vétséget elkövetőknél a bírságot nyilvántartásba vettük és 

figyelmeztettük az elkövetőket az ismétlődés esetén várható jogkövetkezményekre. 

 

3./ Az Elnökség, a küldöttgyűlésünk időpontját egyhangúan május 6-ra (péntek) tűzte ki.  

 

4./ tagsági, jogosultsági ügyek 

Az utolsó elnökségi ülés óta 1 fő adott be tagfelvételi kérelmét. 

név kérelem javaslat 

Mamrus Péter tagfelvétel tagfelvétel 

5/2011. (III. 7.) 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  

Elnökség véleménye 

 

07-1105 Kulcsár László V-T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga 

07-0370 Horváth Zoltán G-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0780 Szilvási Zsolt V-T, ÉT-ÉN Végzettség, szakmai gyakorlat megfelelő 

 

k.m.f. 

 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


