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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. január 9. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

Dr.Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 

Elnökség 7 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 kamarai iroda vásárlására az adás-vételi szerződés január 2-án aláírásra került, a 

földhivatali bejegyzésre az iratokat az erre felhatalmazott ügyvéd beadta. 

- A kamarai iroda-átalakítás munkáira a pályázat alapján kiválasztott kivitelezővel (SHS 

Építő Tervező kivitelező Kft.) a szerződést aláírtuk, az átalakítási munka 4-én elkezdődött és 

jó ütemben halad. Az elektromos hálózat átalakítási munkák kivitelezője a Pálfi-Tech Kft. ez a 

munka is szervezetten, kellő koordinációval halad. A befejezési határidő január 24-e, biztosan 

teljesülni fog. Az iroda berendezésére a bútorokat a Garzon Bútor Kft.-nél, kedvező áron 

sikerült megrendelni. 

A kommunikációs szolgáltató/k/ kiválasztása folyamatban van. 

A költöztetésre kérte az elnök az elnökség segítségét, ha valaki tud olyan költöztető cégről, 

akinek a dobozos költöztetésben gyakorlata van, azt jelezze. 

Az elképzelés szerint előre kiértesítjük az ügyfeleinket, hogy a költöztetés idejére bezár az 

iroda, máshogy nem lehet megoldani az átköltözést. 

Az elnökség a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.   

- Az iroda áthelyezésével az Alapszabályunk módosítása is szükséges a székhelyünk és a 

levelezési címünk is a Távírda u. 2/A II. 10. lesz. Ehhez a küldöttgyűlés döntése szükséges, 

amit E-szavazással lenne célszerű lebonyolítani. 

Az elnökség az E – szavazással egyhangúan egyetért és felkérte az elnököt az 

Alapszabálynak megfelelő lebonyolításra. 

- A MMK Választási ad-hoc bizottság ajánlásai között többek között szerepel a: 

1. a küldötteknek a választást megelőző évben történő megválasztása (már az új 

küldöttek válasszák meg az új vezetőséget), 

2. a területi kamaráknál (a Bp. kamara kivételével) a küldöttgyűlés helyett a taggyűlést 

célszerű alkalmazni. 

A mi kamaránk esetében az alkalmazott rend szerint már az új küldöttek választják meg az új 

vezetést, tehát ezzel nem kell foglalkozni. 

Az, hogy küldöttgyűlés maradjon, vagy taggyűlés legyen, ismét felvethető. Többen 

hozzászóltak (Polányi P. Török T. Balázs J.), de a kérdésben nem alakult ki megállapodás. Ezt 

a javaslatot csak a gondolkodás érdekében vetette fel az elnök, hogy a legközelebbi 

küldöttgyűlés elé vigyük-e a kérdést.   

- Az Eu DMRS (Duna Stratégia) Kormánybiztosától felkérést kapott az MMK, hogy a 

Stratégia Akciótervébe illeszkedően tegyen projekt javaslatokat. Ezt a felkérő levelet az 

elnökségi ülés meghívottjai megkapták. Az elnök kérte a hozzászólásokat. A megbeszélés 

értelmében konkrét javaslatok még nem körvonalazódtak, de a Vízgazdálkodási, a 

Környezetvédelmi és a Közlekedési szakcsoportok vizsgálják a felkérés dokumentumait és 

valószínűleg javaslatokat fognak tenni közvetlen az MMK-hoz. 

- A mérnöktovábbképzés témakörben az elnök egy javaslatot terjesztett az értekezlet elé. 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, az FMMK és a GEOINFO Alba 

Nonprofit Kft. konzorciumi szerződést kötött a kötelező kamarai továbbképzés érdekében. 

Ehhez igazodóan három éve folyik a Geoinfo Alba Nonprofit Kft. keretében a távoktatásos 

továbbképzés. A továbbképzést az MMK-val rendszeresen akkreditáltatják. A Geoinfo Alba 

Nonprofit Kft-t tulajdonló Alapítvány ezt a tevékenységet fel akarja számolni. A kamarai 

jogosultjaink képzése érdekében javasolja átvenni ezt a tevékenységet, célszerűen pl. a Kft. 

megvásárlásával. A kamara a kamarai tv. szerint nonprofit társaságot működtethet és a 

továbbképzés nagyon is beleillik a profiljába. Az elnök a Kft. megvásárlásának költségét 1-2 

millió Ft. közötti összegre becsüli. 



Kérdések, hozzászólások hangzottak el Polányi P. Kolossváryné, Török Tibor, Tóth S. 

Szigetiné, Balázs J. és a titkár részéről.  

A kérdések a tevékenység költségeire és a gazdasági eredményességére irányultak. 

Az elnök elmondta, hogy egy fő foglalkozik a továbbképzés kiszolgálásával 100 eft/hó nettó 

költséggel és 800 eFt/éves továbbképzési anyag összeállítási, valamint az akkreditálási 

költséggel. Együttesen, mintegy 2.500 eFt. költsége van a továbbképzésnek. A tevékenység 

bevételei 9.000 eFt körüliek.  

A hozzászólásokban a kollégák a továbbképzés helyi megoldásaival esetleg a távoktatás 

bevételeinek felhasználásával történő bővítésével is egyetértettek.  

Az elnökség egyetértett abban, hogy a jogosultak továbbképzésének felvetett megoldása 

helyes, vagyis a tevékenység kamarán belüli végzését támogatja. További pontosabb adatok 

szükségesek azonban a Geoinfo Alba Nonprofit Kft-nél a továbbképzési tevékenységhez 

kapcsolódóan az elmúlt évek bevételeiről kiadásairól és a kamarai tevékenységi körben 

várható továbbképzési igényről. A Geoinfo Alba Nonprofit Kft –nél a továbbképzési 

tevékenység „bejáratott”, ezért célszerű lehet megvásárolni a társaságot, de ennek lehetőségét, 

körülményeit a döntések előtt tisztázni kell. 

Tisztázandó továbbá, hogy a „tevékenység végzéséhez” a megoldástól függően – Kft.vásárlás, 

Nonprofit Kft. alapítás – szükséges-e a küldöttgyűlés jóváhagyása? A titkár a küldöttgyűlés 

döntését tartja szükségesnek, mert minden bizonnyal költségvetést jelentősen érintő 

tevékenységről van szó. 

Az elnök a felmerült kérdések tisztázására intézkedik. 

 

2./ Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott:  

 

- A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala pénzbírsággal sújtotta Horváth 

László Csaba felelős műszaki vezetőt. A bírság oka a jogerős engedélyezési tervtől és az 

annak megfelelő kiviteli tervtől eltérő – a csarnok 20 m-el hosszabb lett – kivitelezés. A 

büntetés nyilvántartásba vételére intézkedtünk és az ismétlődés esetén a következményekre az 

elkövető figyelmét levélben felhívjuk. 

- A Rombauer Gábor tartószerkezeti tervezői kérelem ügyében a másodfokhoz kapcsolt 

tagozati véleményt téves irányítás miatt megkaptuk, az egyetértett az elsőfokú döntéssel azt 

alátámasztotta. Reméljük egyetértő döntés születik az ügyben.   

  

3./ Tagsági, jogosultsági ügyek 

Az utolsó elnökségi ülés óta tagfelvételi kérelem nem érkezett. 

A beérkezett tervezői, szakértői kérelmeket áttekintve azokról az elnökség a következő véleményt 

adta: 

Kamarai szám Név Kért jogosultság Vélemény 

07-1074 Döme Balázs G-T Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

07-1136 Singer László SZASZ-2 Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1114 Nagy-Pál Attila SZKV Szakcsoporti véleménytől függ a 

megadás v. elutasítás 

07-0538 Deimel János SZKV Szakmai gyakorlat megfelelő 

 

k.m.f. 

     Pálfiné Nagy Mária    Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


