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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. február 6.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
Elnökség 5 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 Közlekedéstudományi Egyesület a kamaránkat a Közlekedéstudományi Egyesületért
emlékplakett kitüntetésben részesítette, amit az Elnök megtekintésre közreadott.
Az irodavásárlás miatti Alapszabály módosításhoz az E-szavazás 38 igen szavazattal zárult,
sajnos nincs meg a 2/3 –os szavazati arány. Sajnálatos, hogy a küldöttek azt az egy percet csak
ilyen arányban áldozták a válaszra! A megismételt szavazás még zajlik, a mai napig 36
szavazat érkezett.
A kamarai iroda átalakítása a jól kiválasztott kivitelezőknek köszönhetően a kért határidőn
belül és jó minőségben befejeződött. Ezt az eredményt ki-ki a maga is ellenőrizheti.
Az elektronikus étesítés és az elnökségi tagok válaszai alapján a Geoinfo Alba Nonprofit
Kft. (továbbiakban Kft.) egyetlen alkalmazottját az irodánkban befogadtuk. A Kft.
természetesen bérleti díjat helyettesítő támogatást fog adni a használatért. A támogatás 10-15
ezer ft./hó nagyságrendű, az Elnök 10 eft/hó összeget javasol.
Kérdések merültek fel (Török T. Polányi P. Tóth S. Szabó L.): milyen időtartamról lenne szó,
mi az alapja a „bérleti díjnak”, el akarja-e adni a tulajdonos a Kft.-t, befogadhatunk-e egy
külsős társasági dolgozót, „elférnek-e zavarmentesen” a dolgozók a félfogadást kiszolgáló
helységben, a kezelt kamarai adatok biztonsága megteremthető-e?
A válaszadásban az Elnök elmondta, hogy az elmúlt elnökségi értekezleten elhangzottak
szerinti Kft. esetleges megvétele a májusi küldöttgyűlésen eldől. Most az addig tartó időszakra
vonatkozik a Kft. egy dolgozójának befogadása. A dolgozók jól láthatóan elférnek, ezt
kérdésre Pálfiné Nagy M. is megerősítette. A tulajdonos el kívánja adni a Kft.-t, a felkínált ára
a kasszában lévő összeg lesz.
A titkár elmondta, hogy a székesfehérvári közép-kategóriás irodáknál mintegy 8 Eruró/m2/hó
a bérlet és 3 Euró/m2/hó az üzemeltetés, ez 5m2 –re számolva 15 eFt/hó körüli díjat jelent. Az
a kérdés mennyire akarjuk a jogosultjaink továbbképzésében fontos szerepet betöltő Kft.
tevékenységét segíteni. A kamara személyes adatokat kezel, tárol, de olyan a jó kapcsolat és
annyira megbízható a befogadott dolgozó, hogy ez a kérdés csak elvi lehet.
Az elnökség az irodarész használatáért - 2012. február 1. június 1. időszakra –
egyhangúan 50.000 Ft támogatást vár el.
A további hozzászólások során Török T. részéről elhangzott, hogy hosszabb távon nem ért
egyet a Kft. dolgozójának a kamarai félfogadási térben való elhelyezésével. Felvetette továbbá
és ehhez Polányi P. is csatlakozott, hogy meg kell vizsgálniuk a Kft. eddigi a kamarai
továbbképzéssel kapcsolatos tevékenységének eredményességét, azért, hogy az elnökség a
vásárlásról dönteni tudjon.
Megállapodás született arról, hogy a közhasznú és nonprofit Kft. előbbiek szerinti
dokumentumait a tulajdonos a FEB részére bemutatja a velük egyeztetett időben és módon,
továbbá az elnökség bármely tagja is megtekintheti azokat. Az elnökség felkéri a FEB elnökét,
hogy a Kft. kamarai továbbképzési tevékenységének eredményeiről a következő elnökségi
értekezleten adjon tájékoztatást.
A továbbképzések, főként a szabadon választható továbbképzések szervezését vetette fel,
kérte a szakcsoportok vezetőit, hogy mozgósítsák a tagjaikat és adják meg milyen témákban
milyen módon szeretnének továbbképzéseket tartani. A kamara segíteni fogja a szervezést.
Termet (Pl. a Király-kúti épület, GEO.) biztosít és kisebb összegű támogatást is tud adni a
rendezvényekhez. Fontos lenne, hogy a szakcsoportok évenként legalább egy-két
továbbképzést (amire szükség van, ami a kollégákat érdekli) tartsanak.

-

-

-

Pl. a villámvédelmi tanfolyam ügyében tárgyalunk a szakcsoporttal közösen (Kassai József),
reméljük eredménnyel.
Fontos a már egyeztetett Épületgépész Szakcsoport kibővítését a gépészekkel és az
Energetikai Szakcsoport kibővítését a hő és villamos szakterületekkel. Az Elnök kéri a
szakcsoport vezetőket, hogy szervezzék meg a bővítést.
Fontos lenne még az Építési és a Tűzvédelmi szakcsoport megszervezése, ebben lépni fogunk.
Küldöttgyűlés, vagy taggyűlés legyen-e jövőben kérdést meg kell vitatni. Az Elnök el tudja
fogadni a taggyűlést is, mert nem működik jól a küldöttgyűlés rendszere sem. Kérdezte az
elnökség véleményét. Az elnökség külön vita nélkül, a már többször megvitatottak alapján a
egyhangúan továbbra is a Küldöttgyűlés tartását javasolta.
A Mérnökök Fejérben könyvünkből még nagyon sok példány van nálunk. Van egy
ajánlattevő, aki 200 Ft/db áron kijuttatná a könyveket, kivéve a nagyon távoli hegyes helyeket
kivéve. Az általános vélemény szerint kapjanak még egy elektronikus levelet, akiktől van email címünk, akiktől ilyen nincs, azoknak küldjük ki. A vállalkozóval lehet tárgyalni, de a
könyvek kiküldésének megrendelésével az újabb elektronikus levelek eredményét célszerű
megvárni.
A FMKIK-nál tartott megbeszélésről tartott tájékoztatóban elhangzott, hogy a regisztrációt a
régi gazdálkodó szervezeteknek és vállalkozóknak március 1 –ig kell megtenni, az 5000 Ft.
kamarai hozzájárulást pedig március 31-ig kell megfizetni. Az új g. szervezeteknek és
vállalkozóknak a cégbírósági nyilvántartásba vételtől számított 5 napon belül kell a
nyilvántartásba vételt kezdeményezni.
Több érdekelt (Orvosi Kamara, Könyvvizsgálói Kamara, MMK, FÉK) is különböző
mértékben és módon tiltakozott a január 1-től érvényes szabályozás ellen. A hozzájárulás
összege csak a FMKIK tagdíjból vonható le, ennek tudatosítása szükséges. Célszerű a
regisztrációval az utolsó pillanatig kivárni, hátha módosítják.

2./ Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
- A Tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályozásának változásáról, a 47/2011.(XII. 15.) BM
rendelet kiadásáról.
- Rombauer Gábor tartószerkezeti tervezői kérelem ügyében a másodfok még nem hozott
döntést.
2./ Tagsági, jogosultsági ügyek
Az utolsó elnökségi ülés óta 7 fő adott be tagfelvételi kérelmét.
Név

Kérelem

Javaslat

Sörös Miklós

tagfelvétel

tagfelvétel

Molnár Lajos

tagfelvétel

tagfelvétel

Kifuth Márton

tagfelvétel

tagfelvétel

tagfelvétel

tagfelvétel

tagfelvétel

tagfelvétel

Varga-Pekalics
Patrícia
Imréné Kovács
Hajnalka

Serné Móré Anikó

tagfelvétel

tagfelvétel

Szauter Ákos

tagfelvétel

tagfelvétel

1/2012. (II. 6.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 5 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

07-1140

Molnár Lajos

V, HI

Személyes meghallgatás szükséges

07-1141

Singer László

V

Személyes meghallgatás szükséges

07-0077

Újfalusi László

Mb-

Szakmai gyakorlat megfelelő

2,5,7,19,20,23
k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

