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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2012. október 1. 

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 3 fő. 

 

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

- Titkári értekezlet volt szeptember 19-én, erről a titkár számol be. A titkár elmondta; 

A Titkári értekezlet témái: 

 a Magyar Könyvvizsgáló  Kamaránál működő Integrált Informatikai Rendszer 

bemutatása 

 Munkabizottsági javaslatok véglegesítése az egységes eljárásrendek vonatkozásában 

 Tűzvédelmi jogosultságok  

 Etika-fegyelmi panaszok előzetes vizsgálata 

 V-4 energetikai konferencia 

 Egyebek 

 

A tárgyalást Rónai István úr vezette. Az első napirendben a Kopint- Datorg képviselői 

hosszasan tárgyalva bemutatták a Könyvvizsgálói Informatikai Rendszer (KIR) moduljait. Az 

ismertetőből és akérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy a KIR működik, de az MMK és a 

területi kamarák  feladataihoz nagyon sok átalakításra lesz szükség. Kérdésre elhangzott, hogy 

az MMK Választmánya és az Elnökség a KIR megvásárlásáról már döntött és a kérdés nem 

tartozik a titkári értekezletre. 

A téma zárásaként elhangzott, hogy a titkárok a KIR-nek a kamaránkhoz igazításában a 

modulok testre szabásában majd felkérést fognak kapni. 

Az elképzelések szerint 2013. év közepe felé kellene alkalmazásba venni az új informatikai 

rendszert. 

A második napirendre még jutott idő ebben sok időt elvett, hogy a határozatokat egyes szám 

első, vagy nem úgy kell-e meghozni. Végül olyan döntés született, hogy a felmerült javaslatok 

alapján átdolgozza a bizottság a javaslatait. 

A többi kérdés kitárgyalására már nem maradt idő. Az egyebek alatt válszt kaptunk a közuti 

biztonsági auditor jogosultság kiadásáról, határozatban és 30000 ft. díjért adjuk ki azt. 

- Az MMK elnöke  szeptember 14-én  rövid látogatást tett nálunk. A titkári értekezleten 

bemutatott Könyvvizsgáló Kamarai Integrált Informatikai Rendszerről az hangzott el, hogy 

mivel nem sikerült a Könyvvizsgáló Kamarával lezárni a munkát a Kopint-Datorgnak, ezért 

olcsón megvehető lesz. A beszerzést pályázati forrásból tervezik. Itt nem hangzott el, hogy a 

Választmány és az Elnökség döntött volna a megrendeléséről. Az Elnök megkérte a főtitkártól 

a Választmányi és az Elnökségi ülés jegyzőkönyvét. Az utóbbi megérkezett, ebben sincs 

döntés a vásárlásra szemben a titkári értekezleten elhangzottakkal. 

- Az Építésügyi és a kapcsolódó törvények módosítását elfogadta a Parlament. A bennünket 

érintő módosításokat elektronikus levélben megkapta az Elnökség. 

- A V-4 ek Energetikai Konferencia október 4-én lesz, ha még valakit érdekel. A területi 

kamarai elnököket meghívták a konferencia utáni fogadásra.  

- A Gépész Kft. ismét megkereste kamaránkat. Tóth Tibor nagyon szépen feltárta a miskolci 

építési engedélyezési terv készítésének körülményeit és becsült költségeit. Nem kötöttek írásos 

szerződést a tervezére, ez bonyolítja a kérdést. Megbeszéltük és a Kft.-nek is válaszolt az 

Elnök, hogy a Szakcsoport ezt meg fogja küldeni véleményként. 

- A Megyei Területfelesztési koncepció első előkészítő megbeszélése lezajlott. Szaló Péter 

államtitkár tartotta a megnyitót, aztán megkezdődött a tényleges konzultáció.  

Erről Polányi Péter számolt be. A megjelentek egy Swot-elemzést végeztek – közlekedés, 

vízgazdálkodás, ipar fejlesztés – hasznos volt. Remlhetőleg jó ötleteket adtak a VÁTI 

képviselőinek a további munkájukhoz. 



- A Geoinfo Alba Nonprofit Kft megvásárlása az utolsó fázisában van, a múlt pénteken már 

az adás-vétel díja átutalásra került. A változás átvezetését beadták a törvényszékhez. 

-  A tagdíjelmaradások összesítése:  
23 főnek kiküldtük a kamarai tagság megszüntetésére vonatkozó határozatot, közülük 4 fő 

befizette az elmaradását. 

 

2. Tagsági, jogosultsági ügyek 

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

Név Kérelem Javaslat 

Hartal István tagfelvétel tagfelvétel 

Bozsoki Csaba tagfelvétel tagfelvétel 

Paulik Mihály tagfelvétel tagfelvétel 

Hegedűs Zoltán tagfelvétel tagfelvétel 

Jakab János tagfelvétel tagfelvétel 

 

13/2012. (X. 1.) 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 

07-1165 Hegedűs Zoltán G-T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1162 Hartal István KÉ Szakmai gyakorlat megfelelő, jog. 

vizsga 

07-0193 Péterfia Gábor GD Hiánypótlád szükséges 

07-0919 Mahler György T Szakmai gyakorlat nem megfelelő 

07-1155 Kiss Ádám T Ismételt hiánypótlás 

07-0193 Péterfia Gábor SZGD Végzettség nem megfelelő 

07-1103 Farkas Róbert SZGD Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1166 Jakab János SZKV Szakcsoporthoz küldeni 

07-0559 Ujházi Gyula Mb9,2,5,24,7 Szakmai gyakorlat nem megfelelő 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


