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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2011. július 18. 

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: 

- Dr. Bognár László részére a Fejér Megyei Kamaráért kitüntetés a Dunaújvárosi Főiskola 

diploma kiosztó rendezvényén a titkárunk által átadásra került. 

- A „Mérnökök Fejérben” jubileumi kiadványunk kézirata nyomtatásra kész. A szponzorálásra 

felkérő levél kiküldésre került, az Elnök kéri az elnökséget, a szakcsoport vezetőket, hogy 

személyes közreműködéssel segítsenek a szponzorok felkutatásában, megkeresésében. 

- Bejelentette, hogy a MMK Elnöke újabb fél évre megbízást kapott a Duna-stratégia 

kormánybiztosi teendőinek ellátására. 

- A kamarai irodaépület vásárlásának előkészítése tovább folytatódott.  

A Távírda u. irodaépületben két iroda a leginkább alkalmas az irodai feladatok ellátására, 

mindkettő 20 millió Ft. körüli összegért megvásárolható. Székely Márta építész kolléganő 

felkérésével remélhetőleg a következő elnökségi ülésre tisztázzuk a beépítési és elrendezési 

lehetőségeket, a várható átalakítási költségeket, amely alapján dönteni lehet a vásárlásról. 

A volt Szakszervezeti székházban és az épülő-félben levő, a strand melletti irodaépületben 

felkínált bérleti lehetőség bizonytalan, illetve költséges megoldást kínál.    

 

2./ Az Elnök felkérése alapján Kumánovics György beszámolt az MMK Gazdasági- Pénzügyi 

Bizottsági (GPB) regionális meghallgatáson történtekről: 

  

A meghallgatáson a GPB részéről Horváth Attila, Komjáthy László és Karsa Álmos vettek 

részt. A mi régiónkban a Tolna, Baranya, Somogy, Fejér megyei területi kamarák voltunk 

hivatalosak. A beszélgetésen, az elnökök vettek részt, bennünket kivéve, tőlünk az Elnök 

külföldi tartózkodása miatt a titkár vett részt. 

 

A megvitatott fontosabb kérdések: 

MMK- Területi kamarák kapcsolata 

Általában mindannyian jónak értékelték a személyes kapcsolatokat, a Somogy és Fejér megye 

részéről rossznak minősítettük a MMK működését (Pl. Energiai Központ auditori jegyzékbe 

való felvétel, továbbképzések.) 

A Teületi kamarák ügyviteli tevékenységének átvilágítása 

Hosszasan beszélgettünk róla, Fejér megye kivételével nem értettek egyet az átvilágítás 

szükségességével, feleslegesnek és mintegy a „belügyekbe” történő beavatkozásnak 

tekintették a felvetést. 

A bevételek elosztása, az MMK támogatása 

A mi kamaránkat kivéve nem támogatták az MMK támogatásának újragondolását. A Baranya 

m. részéről hosszasan, a Nasch-egyensúly, játékelmélet ismertetésével próbálták igazolni, 

hogy a jelenlegi Andor B. képlet szerinti elosztás maradjon, Tolna m. részéről a szolidaritás 

működésével kiegészülő bevétel elosztást jól működőnek minősítették. Részünkről, az 

elnökség körében megtárgyaltakra is hivatkozva a bevételek elosztásának igazságos alapokra 

helyezett új megoldását szorgalmaztuk, azzal hogy a megoldásra a GPB, vagy akit erre külön 

felkérnek, tegyen javaslatot.  

A területi kamarák támogatják-e akár anyagi forrásokkal is a MMK irodaépület 

vásárlási szándékát 

A területi kamarák egységesen úgy nyilatkoztak, hogy az „iroda-szerzéssel” egyetértenek, de 

vásárlást anyagi eszközökkel nem tudják támogatni. 



Felmerült (Baranya m.) az olyan újratárgyalt bérlet, amiből majd tulajdonszerzés lesz, de azt 

szorgalmaztuk, hogy a MMK elnöke lépjen a kormány felé, hogy a közcélt szolgáló kamara 

megfelelő állami tulajdonú épület tulajdonjogát, vagy kezelői jogát megszerezhesse. 

 

 

3./ Tagsági, jogosultsági ügyek 

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

név kérelem javaslat 

Marton Norbert tagfelvétel tagfelvétel 

Kovács Nándor tagfelvétel tagfelvétel 

Gránási János tagfelvétel tagfelvétel 

Bánszki Péter tagfelvétel tagfelvétel 

11/2011. (VII. 18.) 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 

 

07-0529 Koch Péter G-T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. vizsga 

07-0946 Gazdagh Péter EN-T, V-T Szakcsoporti vélemény kérése  

07-1122 Kozák István V-T, G-T Tagozathoz felküldeni 

07-1120 Gránási János VI-T, HI-T Szakcsoporti vélemény kérése 

07-1118 Marton Norbert GD Hiánypótlás 

07-0677 Ruff István Mb5, 7, 21 Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0047 Vörös Frigyes Ész-Sz Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1063 Tóth Roland SZKV-le, zr Szakmai gyakorlat megfelelő 



07-0309 Horváth Béla SZKV-vf, le Referencia nem megfelelő 

07-1109 Gyuriczáné Dr. Sári D. SZKV-vf Szakmai gyakorlat megfelelő 

 

 

k.m.f. 

 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


