
  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. szetember 3. 

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 0 fő. 

 

1./ Az Elnök tájékoztatást adott a legutóbbi ülés óta történtekről az alábbiak szerint: 

- Az Alapszabályunk törvényességi felülvizsgélatát a BM Építésügyi Főosztálya elvégezte 

és nagyon részletes észrevélelt tett. A titkár fogja a részleteket ismertetni. 

- Az Építési tv. és a kapcsolódó törvények módosítása folyamatban van, a képviselői 

indítványok érkeztek, így pl: 

az Építési és a Mérnöki Kamarai együttes tagság esetén megosztva, megeggyezés 

szerinti lenne a tagdíj fizetés 

Megjelent egy „Kéményseprős” rendelet, ami óradíjat rögzít. Ezt mint precedenst jelezte az 

Elnök az MMK elnökéhez azzal, hogy erre hivatkozva a tervezési díjakkal ismét foglalkozni 

kellene. Látszik a fogadási készség a kérdésben. 

- Az MMK elnöke  szeptember 14-én 11 órára érkezik hozzánk egy látogatásra (mintegy 2 

órára), aki el tud jönni jelezze. A gazdasági helyzetünkről tájékoztatást szertnénk adni és 

meghallgatjuk az Elnök asszonyt. 

- A Területfejlesztés kérdéskörben a BM kezdeményezésére konzultáció indul, melyről a 

Fejér Megyei Önkormányzatnál érdeklődve Balsay István megküldte az érkezett iratanyagot. 

A kamaránknál egy virtuális munkacsoportot hozunk létre, vezetője Polányi Péter lesz.  

- A Geoinfo Alba Nonprofit Kft megvásárlása továbbra is folyamatban van, jól halad az ügy 

intézése. 

- A tagdíjelmaradások összesítése:  

 120 főnek van egy éven belüli tartozása, ezek a kollégák felszóllító levelet -  

elektronikus, vagy postai- kaptak.  

Ezek közül azok a kollégák, akiknek tagsághoz kötött jogosultságuk van, 

nincs érvényes jogosultságuk. Kérdéses, hogy ezek a kollégák használják-e a 

jogosultságukat és ez esetben mennyire etikus a tervezői nyilatkozat aláírása.  

 Az ülésen közreadott lista szerinti kollégáknak (34 fő) egy éven túli 

elmaradása van. Ők tértivevényes levélben az elmaradt díj befizetésére előírt 

határidőt kaptak és nemteljesítés esetére jeleztük a tagságuk törlését. A 

tagságuk törlésére elnökségi döntés szükséges. 

Az előbbi 34 főn túl Nagy István (07-0485) és Nagy András (07-0465) 

kollégák is ebbe a csoportba tartoznak, de Ők a felszólító levél hatására 

szóban jelezték a fizetési szándékukat. 

  

Az elnökség az egy éven túli tagdíjhátralékkal rendelkezők ügyében alábbi döntést hozta. 

Az elnökség a 11/2012 (09.03.) sz. határozatával megszünteti az alábbi személyek 

kamarai tagságát: 

 

 Bagócsi Árpád 

 Dr. Mustyák Dezső 

 Fodorné Almási Anita 

 Juhász József 

 Kápolnás József 

 Liszonyi Zoltán 

 Stéger Tamásné 

 Szilágyi Adél 

 Thék Eörs Henrik 

 Dr. Vígh Sándor 

 Garay Géza 



 Hajnáczki Sándor 

 Keresztes László 

 Kerülő Tamás 

 Kis Csaba 

 Kóródi György 

 Kovács Zoltán 

 Kratancsik Béla 

 Lánczos János 

 Makai Miklós 

 Mérges László 

 Molnár József 

 Németh Gergely 

Németh Róbert 

 Osztotics Zoltán 

 Papp László 

 Rácz Szabolcs 

 Rorbacher Attila 

 Schinogl Gábor 

 Simon Attila 

 Simon István 

 Vadász László 

 Vékony Tamás 

 Zombori Zoltán 

 

Nagy István és Nagy András kollégák tagságát is törli, ha 10 napon belül nem fizetik be a 

tagdíj elmaradásukat.  

A Titkárság intézkedjen a tagság törlési határozatok kiadásáról. 

- A Gépész Kft. megkereste kamaránkat, hogy egy Miskolci tervezési (engedélyezési terv) 

munkájukra, amelyet a teljesétés után a megrendelő nem fizetett ki, adjunk a tervezési költség 

meghatározására szakvéleményt. Az ügyben bírósági per várható és ehhez kívánják 

felhasználni. 

Tóth Tibor válaszára alapozva az Elnök egy „kitérő” jellegű választ adott a kamara nevében. 

Vita bontakozott ki arról, hogy adjunk-e és ha igen mire alapozva érdemi véleményt. 

Hozzászóltak Tóth T., Polányi P., Balázs J., Szabó L. A vita arról folyt, hogy érdemes- e 

egyáltalán egy bírósági perhez kapcsolódóan véleményt nyilvánítani és ha véleményt akarunk 

adni akkor részletesebb adatokra (terv) is szükség van továbbá milyen költségbecslési 

„segédleteket” lehetne felhasználni. Végül megegyezés született arról, hogy Tóth Tibor beszél 

a véleményt kérő Kft. illetékesével, elkéri az engedélyezési terveket és átgondolva a kérdést 

megpróbál összeállítani egy tervezetet a költségbecslésre. 

 

2.  Az Elnök felkérésére Kumánovics Gy. tájékoztatást adott az Alapszabályra érkezett BM 

észrevételekről: 
 

Az észrevételek egy része már az Alapszabály elfogadása utáni jogszabályi változások miatt – 

pl. Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló tv., Civil törvény módosítása 

2012.01.01.) – történt, a többsége a kamarai tv. pontosabb, betű szerinti beidézését kéri. 

A módosítással javítjuk az Alapszabályt az észrevételeknek megfelelően és javasoljuk, hogy 

mivel a változások különösebb értelmező indoklást nem igényelnek, e-szavazással legyen 

jóváhagyava a módosítása. 

Az Elnökség tudomásul vette a módosítás szükségességét és felkérte az Elnököt, hogy az e-

szavazást folytassa le. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

Az utolsó elnökségi ülés óta 3 fő adott be tagfelvételi kérelmét. 

Név Kérelem Javaslat 

Brückl Tamás tagfelvétel tagfelvétel 

Vincze Tamás tagfelvétel tagfelvétel 

Sajtos Róbert tagfelvétel tagfelvétel 

 

12/2012. (IX.3.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmezők 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 

07-0919 Mahler György T korlátozott meghosszabbítható 

07-0583 Kraszlán Zoltán T Tagozathoz küldeni 

07-1157 Dr. Klemm Ervin ÉT-Sz Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1157 Dr. Klemm Ervin SZÉM-3 Referenciák leigazoltatása szükséges 

 

 

k.m.f. 

 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


