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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. április 2.
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:
-

-

-

-

-

Az elnök az Elnökséget két témában e-szavazásra kérte fel:
Hajdú-Bihar Megyei Kamara választásra vonatkozó javaslata, mely szerint a kamarai régiók
egy-egy elnökségi tagot delegálhassanak, egyetértésre talált. Az MMK Elnökéhez a támogató
levelet elküldtük, a választmányi ülés napirendjére vették a témát.
A Nívódíj- Bizottságba két főt delegálunk, a mindenkori elnököt és az ő helyi illetékességétől
függően, ha székesfehérvári, akkor a másik tag dunaújvárosi legyen, a megye területi lefedése
érdekében. Javaslat érkezett arra, hogy a második tag ne egy állandó tag legyen, hanem a
témától függően legyen kiválasztva. Ez a módszer azért nem alkalmazható, mert a felmerülő
témákat, a folyamatokat egészében ismerni kell, ha változna a delegált, ő mindig alultájékozott
lenne. Ezért maradjon az eredeti javaslat azzal, hogy a feladatoktól függően szakértő bevonása
lehetséges. Az elnökség ezzel egyetértett.
Továbbképzések, fakultatív képzések:
A villámvédelmi szabályozás és a vonatkozó új szabvány megismertetése érdekében a kamara
és a Geoinfo Alba Nonprofit Kft. tanfolyamot (három napos) és szükség szerint vizsgát
szervez. A tanfolyam a tervezéshez hasznos gyakorlatot biztosít és a vizsgára is felkészít. A
tanfolyam akkreditációja folyamatban van.
Pálfi László közvetítésével egy a villamossággal összefüggő továbbképzésről hírlevélben
értesítettük a kollégákat.
A Műszaki Értelmiség napja központi rendezvénye szeptemberben lesz, de a megyei
rendezvényt az eddigieket követve május 4-én 9 órai kezdettel tartjuk meg
Közműnyilvántartás-eKözműnyilvántartás témakörben. A program 2 továbbképzési ponttal
akkreditálva van.
A kamarai jogosultságokat BM felkérésre át kell tekinteni, ennek volt egy indító
megbeszélése, amelyen a MB, BME (prof. Farkas Gy. az egyetem és a kamara képviseletében
is), MMK Rónai I. vettek részt. A tervezett alapelv a képzési kreditek alapján tenné lehetővé a
jogosultságokat, és ismét szóba került a kétfokozatú jogosultság lehetősége is.
Az elnök a témához javaslatot tett, bizonyos (pl. két év) gyakorlat után korlátozott/részleges,
vagy inkább egyszerűen tervező, és előírt ilyen gyakorlat után teljes körű, felelős, v. vezető
tervező jogosultságot lehessen adni.
A tárgyban többen hozzászóltak (Szabó L., Polányi P., Szigetiné László E., Kolossváry
Gáborné, Tóth S.,..), egyetértés alakult ki abban, hogy a korlátozott tervező elnevezés nem
szerencsés, a tervező és felelős, vagy vezető tervezői elnevezés lenne a jó. Ahogy az ügyvédi
és az orvosi gyakorlatban is van „gyakornoki” időt (ügyvédbojtár, rezidens orvos) előírva, ezt
kellene a mérnöki gyakorlatban is alkalmazni.
Az előkészítő munka tovább folytatódik.
A 2011. évi beszámolót, a 2012. és a 2013 évi költségvetési tervet a FB vizsgálata után lehet
véglegesíteni, amit az elnökség E-szavazással fogad majd el.
A Geoinfo Alba Nonprofit Kft. megvétele ügyében a FB a vásárlással egyetértett és két
elnökségi tag (Török T. Polányi P.) is megvizsgálta a dokumentumokat.
Török Tibor elmondta, hogy az elmúlt években, évente mintegy 900-1000 fő vizsgázott ezzel
így, az alkalmazott alacsony áron is nyereséges a képzés. A Kft.-nél a továbbképzés
begyakorlott rend szerint folyik a vásárlást támogatja. Polányi P. is hasonlóan nyilatkozott.
A további hozzászólások során - elnök, FB, Török T., titkár – megállapodás született arról,
hogy a vásárlásra vonatkozóan egy részletes javaslatot kell összeállítani, amit az elnökség Eszavazással jóváhagy. Ez a javaslat kerülhet döntésre a közgyűlés elé.

-

Lehetséges kamarai képzési helyszínként meglátogattuk a Himmer Házat és a Királykuti
épületet. A Himmer Ház, mint lehetőség jó adottság, folyamatban van az együttműködési
megállapodás megkötése, remélhetőleg jó kondíciókkal.

2 . Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
A Rombauer G. fellebbezése alapján a megismételt eljárásban, folyamatban van a
határozathozatal.
3. Tagsági, jogosultsági ügyek
4 fő jelezte írásban, hogy 2012. január 1-től kéri kamarai tagságának megszűntetését.
5/2012 (IV. 2.) Elnökségi Határozattal
Molnár László, Mező József, Gerber Tamás és Földváriné Varga Kinga tagságának
megszüntetését az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem és 0 fő tartózkodás mellett elfogadta
Az utolsó elnökségi ülés óta 1 fő adott be tagfelvételi kérelmét.
Név

Kérelem

Zalányi Edit

tagfelvétel

Javaslat
tagfelvétel

6/2012. (IV.2.) 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
07-1147

Járainé Kovács Márta

Kért
jogosultság

Vélemény

G-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-1148

Zalányi Edit

T-T

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-1148

Zalányi Edit

SZÉS-1, 2

Tagozati véleménykérés

Pálfiné Nagy Mária irodavezető tájékoztatta az Elnökséget, hogy idén még (március 31-ig) 411 fő nem
fizetett tagdíjat. Nekik e-mail-ben felszólítást küldünk.

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

