JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. július 16.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
Elnökség 4 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 3 fő.
1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint:
-

-

-

-

Titkári értekezlet volt, ezen Pálfiné Nagy Mária vett részt a titkár elfoglaltsága miatt, az eközigazgatás az építésügyben tárgyban a BM nyilt napok rendezvényen a titkár vett részt.
A BM az Építési tv. módosításához kapcsolódóan több a végrehajtáshoz szükséges
szabályozás módosítását kezdeményezte.
Ehhez is igazodóan minket érintően a Kamarai tv. módosítása is folyamatban van. A
tervezett módosításban többek között két fontos tétel szerepel:
 a mérnöki kamaráknál is kell regisztrálni a vállalkozásokat
 felsorolja a kamarai bevételeket (megteremve a lehetőséget a bevételekbőli közös
teherviselésre)
A BM honlapján szerplően május 18-a volt a módosításhoz a felszólalási határidő, nem
tudtunk róla. Sajnos a MMK küldöttgyűlésen sem hangzott el, hogy módosítás lesz. Ezt a
hibát az Elnök elektronikus levélben kifogásolta, ezért a titkári értekezlet napján rendkívüli
elnökségi értekezletet hívott össze az MMK Elnöke.
Az értekezleten elhangzott, hogy ha nem is jelezték a tv. módosítást, de a kérdésekről szó volt,
mint szándék. A regisztrációból a nyilvántartottak révén a kamara többlet bevételhez jutna. A
kamarai tagoknál, ahol a vállalkozás fizeti a tagdíjat le lehetne írni a regisztrációs díjat, mint
ahogy a KIK területi kamaráinál is. Az MMK nem akarta „közzé” tenni a módosítást, hogy ne
lehetlenítsék el a tv. elfogadását.
Az Elnök jelezte a megbeszélésen, hogy nem szerencsés a tervezet, mert költségnövekedést
jelent és a kétféle regisztráció biztosan nem fog egyezni. A módosítás a „Saláta tv.” keretében
az országgyűlés elé kerül.
A Fejér Megyei KIK-nál vezetőség választás volt és ezt követően az új (nagyrészt régi)
vezetőség a meghívotti körben vacsorát rendezett. Az Elnök köszöntötte a vezetést és 10 db
„Mérnökök Fejérben” című könyvet adott át bemutatva mit alkottak az előd mérnökök a
megyénkben.
Az Elnök látogatást tett Dr. Cser-Palkovics András polgármesternél. A megbeszélés célja
a megküldött vállalkozói lista hasznosulása és a kamaránk részvétele a városi döntések
előkészítésében, témák felvetése volt. A Polgármester igéretet tett arra, hogy kigyűjteti az
elmúlt egy évben a véllakozásba adott munkákat és arról egy elnökségi értekezlet keretében
beszélni fogunk. Megismételte továbbá, hogy a Kamaránk képviselője meghívást fog kapni a
Tanácsadó- testületbe. Ez utóbbi igérete, már két éves és nem igazán látható a testület
tevékenysége!?
A Kamaránk 2012. július 23-augusztus 20-ig zárva lesz, minden kedden 8-9-ig ügyeletet
tartunk. Erről az érintettjeinket hírlevélben értesítettük.
A májusi elnökségi értekezleten beszéltünk a tagdíjbefizetéseknek a tervezetthez képest
történő elmaradásáról. Az elnökség állásfoglalásának megfelelően képviselőnk az országos
kamarai küldöttgylésen is elmondta, hogy ha a gazdasági helyzetünk a most láthatóval
azonosan kedvezőtlen marad, az MMK-hoz a tervezett befizetéseinket teljes egészében nem
tudjuk teljesíteni.
Az első féléves bevételeket áttekintve a gazdasági helyzetünk nem javult, a tagdíjaknál a
tervezett 17.741.000 Ft. helyett 13.975.000 Ft. a befizetett összeg. Az eljárási díjak esetleges
többletbevétele még javíthat a helyzetünkön. Az egyensúly megteremtése érdekében –
remélve, hogy csak átmeneti intézkedések lesznek – a javasolt kiadáscsökkentéseket
tartalmazó módosított költségvetési tervet (2012.07.16) a jegyzőkönyvhöz is csatoljuk.
Lecsökkentettük az étkezési hozzájárulásokat és nem szerepel a titkársági dolgozók 13. havi
bére sem. Ezen tételeket csak az év végén a költségvetési helyzettől függően lehet majd
esetleg kifizetni. Töröltük a „Diplomadíj” pályázat kiírásra tervezett 450.000 Ft. összegét is.

A tagdíjaknak az MMK-hoz befizetni szükséges hányadát a szünetig elutaljuk, de az eljárási
díjak 15%-t a még a kiadáscsökkentések ellenére is bizonytalan gazdasági helyzetünk miatt
most nem javasoljuk befizetni, csak csak az év végén megitélhető gazdasági helyzetünktől
függően. Ez utóbbi javaslatról vita bontakozott ki, Polányi P. nem tartotta jó intézkedésnek,
mert erről MMK küldöttgyűlési döntés van. Hozzászóltak Török T., Szigetiné László E.,
Farkas E., Elnök, titkár. A válaszban elhangzott, hogy ugyan többségi döntés született a
befizetésről, de a kamaránk kérte a nem arányos teherviselés javítását, javaslatot is tett rá, amit
elutasítottak. Nem engedhetjük meg a veszteséges költségvetést, mert a tartalék pénzeszközök
egy-két év alatt elfogynának és a müködésünk is veszélybe kerülhet. Végül egyetértés alakult
ki a javasolt intézkedésekről.
Az elnökség az intézkedésekkel egyhangúan egyetért és az alábbi 9/2012.(VI.16) sz.
határozatot hozta:
Az FMMK elnöksége a 2012. évi költégvetés „Eljárási díj” tétel 15%-nak MMK-hoz
történő rendszeres befizetését felfüggeszti. A felfüggesztést az elnökség az év végén
felülvizsgálja és a költségvetés helyzetétől függően véglegesíti, vagy visszavonja.
-

Az Elnök javasolja, hogy azon kamarai tag, akinek tagdíj elmaradása van (pl. nem fizette
be a tárgyévi tagdíját) és jogosultsági kérelmet ad be, utasítsuk el a kérelmét. Ezt
tárgyaljuk meg és egyetértés esetében hozzunk erről határozatot.
Hozzászóltak Török T.,Farkas E. Balázs J. Polányi P., titkár. A javaslat alapvetően jogi kérdés.
Közös álláspont szerint, ha kérelmező befizeti az eljárási díjat, minden feltételnek megfelel és
még nincs törölve a tagsága, akkor jogszerűen nem utasítható el kérelme. Farkas E. javasolta
az eljárás felfüggesztését és a tagdíjbefizetéshez kötni az eljárás folytatását. Az elnökség ezt a
változatot további megfontolásra alkalmasnak tartotta.
Az Elnök a vitát közös álláspont rözítésével zárta:
Azon kamarai tagnak, aki tagsághoz kötött jogosultsági kérelmet terjeszt elő a
kamarához és tagdíj elmaradása van, a kérelmének elbírálását a kamara a tagdíj
elmaradás rendezéséig végzéssel függessze fel.

Indoklás: Az a tag, akinek tagdíj elmaradása van nem használhatja a tagsához kötött
jogosultságát. A nem „aktív” tag tagsághoz kötött jogosultsági kérelme tulajdonképen nem
bírálható el, ezért javasolható az eljárás felfüggesztése.
Az Elnök a kérdésben megkeresi az MMK-t, remélve a gyors választ és ezt követően az
egységes alaklmazást.
2. Az Elnök felkérésére Pálfiné Nagy Mária tájékoztatást adott a titkári értekezletről:
Az értekezletet Rónay István úr vezette.
Napirendek:
- Az MMK EFB új Kódexet készített el, arról tájékoztató hangzott el. Ezzel párhuzamosan
az eljárások segítése érdekében intézkedés- mintákat készítettek azokat megkaptuk.
Javaslatként elhangzott, hogy „Regionális vizsgáló bizottságokat” kellene létrehozni a
hatékonyabb, jobb eljárások érdekében. A válaszban elhangzott, hogy ehhez Alapszabály
módosítást kellene végezni.
- Az igazgatási eljárások egységesítése érdekében iratminták készültek el, amelyeket már
meg is kaptunk. A további, az eljárásrendek egységesítése érdekében munkabizottságot
hoztak létre Dr. Kiss Péter vezetésével.
- A Továbbképzési Szabályzatról tájékoztatást adtak. A fogalmak tisztázása érdekében
elhangzott: a kredit pont helyett a továbbképzési pont
az akkreditáció helyett a pont érték meghatározása
alkalmazandó.
- Az Építésfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatairól elhangzott, hogy a jó együttműködéstől
(közös ellenőrzés, a kamara véleményének kikérése a bírságolás előtt), a rossz kapcsolatig
minden előfordul. Szorgalmazni célszerű az együttműködési megállapodásokat, vagyis az
együttműködést.!
- Vállalkozói Kollégiumi felmérés készült, célja a vállalkozások közelebb kerüljenek a
kamarákoz.

A tagdíjbevételek alakulása tárgyban a napirend félreérthető volt ezért utólag írásban
kérték a tájékoztatást , ezt mi is megadtuk.
- Rónay István adott tájékoztatást az MMK kapcsolatairól kérve, hogy a területi kamarák is
alakítsanak ki a helyi műszaki szervezetekkel együttműködést segítő kapcsolatokat.
- A hozzászólások orán a továbbképzési pontok pótlására vonatkozóan a Titkári Értekezlet
résztvevői egyhangú szavazással megállapodtak abban, hogy országosan egységesen úgy
kell eljárni, hogy a továbbképzési pontok hiánya esetén a jogosultság lejárata előtt
szükséges a tag vagy nyilvántartott részéről kezdeményezni a jogosultság szüneteletetést,
amely időszak alatt mód van a pontok pótlására. A szüneteltetésnek végső dátuma nincsen,
amint a pontok pótlása megtörténik, a jogosultság újra aktív státuszú lesz.
Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette. A titkárság ez utóbbi, a továbbképzések
igazolása során az előbbi megállapodást be fogja tartani.
3. Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:
-

Rombauer G. elutasított tartószerkezeti tervezési jogosultsági kérelmét a másodfok elbírálta,
az elutasítást helyben hagyta. Megállapította ismételten, hogy a végzettsége megfelelő, de a
megfelelő gyakorlatát nem igazolta, ezért hagyta helyben az elutasítást.
- Baki Zsolt műszaki ellenőr (Ráckeresztúr) és Gróf Péter műszaki vezető (Székesfehérvár)
kisebb építésfelügyeleti bírságot kaptak, a vétségüket nyilvántartásba vettük, figyelmeztettük
őket az ismétlődések esetén történő következményekre.
- ÉTDR (e- közigazgatás az építésügyben) tárgyban a BM nyilvános tájékoztatást tartott. A
megnyítót Szaló Péter Államtitkár tartotta és nagyon jó szinvonalú tájékoztatás hangzott el. Az
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást és ehhez kapcsolódó ügyek informatikai
rendszerben történő elintézését támogatja az ÉTDR. A kérelmek elktronikusan benyújtva
digitális rendszerben kerülnek elbírálásra, lezárásra. Az ügyfél, ha a kérelméhez regisztrál, az
eljárás menetét is végig követheti. A kérelem beadható lesz papír alapon is ekkor az
ügyfélszolgálat digitalizálja a kérelmet és úgy folytatódik az eljárás. Lehet majd kérni a
határozatot digitálisan és papíron kiküldve is.
Meg akarják teremteni a posta közreműködésével történő papír alapú határozat kiküldését.
A rendszert szeptember 1-re készítik el, december végéig tesztelik és 2013. január 1-én
üzembe helyezik. A rendszert EU-s forrásokkal támogatva készítik, határidő csúszás nem
fordulhat elő!
4. Tagsági, jogosultsági ügyek
-

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

Kérelem

Javaslat

Bozsó István

tagfelvétel

tagfelvétel

Kiss Ádám

tagfelvétel

tagfelvétel

Pethő Gábor

tagfelvétel

tagfelvétel

Dr. Klemm Ervin

tagfelvétel

tagfelvétel

Dávid Béla

tagfelvétel

tagfelvétel

10/2012. (VII. 16.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 4 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

07-1155

Kiss Ádám

T

Hiánypótlás

07-1154

Bozsó István

KB

Szakmai gyakorlat megfelelő,
jog.vizsga

07-0993

Deutsch Lászlóné

Szakmai gyakorlat megfelelő,

G

jog.vizsga
07-0768

Marczell Kolos

TH

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0701

Erdős Attila

VZ

Szakmai gyakorlat megfelelő, jog.
vizsga

07-1054

Kreitzer Attila

GO

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

07-1152

Pafkó József

GO

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0948

Téglás Zoltán

GO

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0035

Kaszab Gábor

SZÉM-3

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1154

Bozsó István

SZKV-hu,vf

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1154

Bozsó István

SZKV-le, zr

Szakmai gyakorlat nem megfelelő

07-1157

Dr. Klemm Ervin

VZ-Sz, ÉT

Tagozathoz küldeni

07-0515

Benke József

Mb5,7,9,2

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0572

Szente Zoltán

SZKV

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0948

Téglás Zoltán

SZÉS-6

Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

