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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011.június 14. 

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 Küldöttgyűlés másodjára is éppen csak hogy határozatképes volt, de szerencsére a 

határozatképesség az ülés teljes időtartamára biztosított volt. Az Elnök úgy ítélte meg az ülést, 

hogy az a felvetett kérdések (Sas Viktor) ellenére „simább” volt, mint az előző, a 

határozatképtelenné vált ülés. 

- A Nívódíj bizottság ülésezett, olyan döntés született, hogy ki kell várni a 2011. év végét, 

amikor is Székesfehérvár MJ.városnál lejár az érvénye a díj átadás szabályozásának. A város 

szándéka egyezik a bizottságéval, miszerint egy szakmai bizottság legyen az, aki odaítéli a 

díjat, remény van tehát arra, hogy megoldódnak a problémák. 

 

2./ Az Elnök felkérte Polányi Pétert és Török Tibort, hogy az Országos Küldöttgyűlésről 

adjanak tájékoztatást. 

 Az írásos tájékoztatót készítettek, amit előzetesen már mindenki megkapott.  

Polányi Péter kiegészítésként megemlítette, hogy a kamarai továbbképzés kérdésében vita 

volt, mert az MMK azt szeretné, ha a kamarán belül maradna a továbbképzés, ne kerüljön az 

pl. a civil szervezetekhez. Ezt többen kifogásolták, hiszen vannak olyan szak-egyesületek, akik 

igazán hozzáértően végzik a dolgukat, miért ne kapjanak lehetőséget az akkreditált 

továbbképzésre. A másik megemlített kérdés a közbeszerzések ügye volt, amelyben az MMK 

további erőfeszítéseket tesz az egyszerűsítés érdekében. 

 

3./ Az Elnök felkérésére a Titkár beszámolt az MMK Titkári értekezletéről és a Sas Viktorral 

folytatott megbeszélésről, az alábbiak szerint:  

 

- A Titkári értekezlet napirendje 

 Tájékoztatás a jogszabályalkotás helyzetéről, az Országos Építési Fórum munkájáról 

 Az igazgatási szolgáltatási díjak alkalmazása, az egységes értelmezés érdekében 

 A jogosultsági vizsgajelentkezések rendje 

 Egyebek 

Az értekezletet Szőllőssy Gábor főtitkár vezette. 

A Fórum keretében folyamatban van a MMK jogszabály módosításra vonatkozó 

véleményének előkészítése. A három alap kormányrendelet egy rendeletben történő 

megjelentetése a cél, úgy hogy egységes szemléletű legyen. A továbbképzés kérdése pl. még 

az MMK belül is ellentmondásos, kell, de milyen legyen?  

Most először van lehetőség a jogszabályalkotáshoz az érdemi beleszólásra, jól ki kell 

használni. 

Az igazgatásszolgáltatási díjak egységes alkalmazása az MMK egységes megjelenése miatt 

fontos. A vitában kiderült, hogy nagyon eltérő a továbbképzések teljesítésének 

visszaigazolása. A Bp.-i kamara a személyt tekinti a továbbképzésre kötelezettként, ezért egy 

irattal minden jogosultság nyilvántartást hosszabbít.  

(Ezzel kapcsolatban Dr. Kiss Péter jelezte, hogy a személy jogosultságára vonatkozik a 

továbbképzési kötelezettség, nem a személyre!) 

A többi kamarák vegyesen, de olyan kamara is van, ahol minden jogosultságot határidő 

egyesítés nélkül külön hatósági bizonyítvánnyal, külön pénzért adnak ki. 

Szőllőssy Gábor azzal zárta a vitát, hogy a kérdésben megkeresik a „jogalkotót” ez alapján 

fognak az egységesítés érdekében intézkedni. 



A jogosultsági vizsgákkal kapcsolatban a főtitkár elmondta, hogy figyeljünk oda, mert az 

EON és a MÁV is indít tanfolyamokat (pl. műszaki ellenőri, ami nem helyettesíti az OKJ-s 

képzést), ezek nem helyettesítik a kamarai szabályozások szerinti vizsgákat. 

Az Egyebek keretében a főtitkár elmondta, hogy az Energia Központ energetikai 

auditori listára való felkerülés ügyében túlintézkedések, zavarok voltak, az elnökség a kérdést 

áttekinti és intézkedni fog, erről értesítést kapunk. 

Dr Kiss Péter bejelentette, hogy az új Etikai-Fegyelmi Szabályzat - részletesen levezeti az 

eljárást, segíti a vizsgálatok szakszerű lefolytatását - az országos Küldöttgyűlés elé kerül. A 

szabályzathoz egy folyamatábrát is készítenek még, ez további segítség lesz a vonatkozó 

jogszabályok előírásainak és az előírt határidőknek a betartásához. 

 

- Sas Viktorral történt beszélgetésnek az volt a célja, hogy próbáljam a kicsit ellenségesnek 

tűnő hangulatot oldani és az eljárásunkat indokolni. 

A beszélgetés során az Öreghegyi víztorony tárgyú etikai ügy átbeszélésénél egy apró 

eredményt sikerült talán elérni, mégpedig, hogy az építéshatósági döntés megalapozza és 

eldönti tulajdonképpen a mi eljárásunk lényegi kérdéseit, ezzel nem fog a kamara szembe 

„menni”, miért is tenné. Ne féljen a kamara elfogultságától, mert nem az! Az új eljárásban, ha 

az etikai-fegyelmi ügy vizsgálóinak személyeit elfogultnak véli, bejelentést tehet, akár másik 

kamara is kijelölhető az ügyben. 

A Küldöttgyűlésen ennek az ügynek a tárgyalási módját sérelmezi. 

Az Alapszabály módosításaiba „belenyugodott”, tudomásul vette a döntéseket, de továbbra 

sem ért azokkal egyet. 

 

4./ Tagsági, jogosultsági ügyek 

Az utolsó elnökségi ülés óta 5 fő adott be tagfelvételi kérelmét. 

név kérelem javaslat 

Tremmel Ferenc tagfelvétel tagfelvétel 

Nagy-Pál Attila tagfelvétel tagfelvétel 

Balázs Béla József tagfelvétel tagfelvétel 

Egyed László tagfelvétel tagfelvétel 

Nyulasi Erik tagfelvétel tagfelvétel 

10/2011. (VI. 14.) 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 

 

07-1113 Tremmel Ferenc V-T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga 

07-0397 Pintér Zsigmond G-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0682 Tóth György G-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0959 Fekete Zoltán KÉ-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0819 Szigeti Zoltán SZÉS-1-Th Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0877 Szabó Lajos HI, V-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0889 Kovács Balázs V-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0309 Horváth Béla SZKV-hu Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0309 Horváth Béla SZKV-vf, le Referencia kiegészítés szükséges 

07-1109 Gyuriczáné Dr. Sári D. SZKV-vf Referencia kiegészítés szükséges 

 

 

Pálfiné Nagy Mária irodavezető tájékoztatta az Elnökséget, hogy idén még 265 fő nem fizetett 

tagdíjat. Nekik e-mail-ben felszólítást küldünk. 

 

Az Elnök bejelentette, hogy a következő elnökségi ülés időpontja július 18-a, hétfő. 

 

k.m.f. 

 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


