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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. június 3.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti az elnökséget és a megjelenteket. Megállapítja,
hogy az Elnökség 5 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül megjelent 2 fő.
1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

A Dunaújváros-i kamarai látogatásunk (május 8.) fél sikerrel járt, mert a Polgármester előző este
elfoglaltságára hivatkozva lemondta a találkozónkat. A Főiskola rektorhelyettesével találkoztunk, aki a
rektorral egyeztetten egyetértően elfogadta az előzetesen megküldött együttműködési megállapodást. A
Főiskola nevében igéretet tett arra, hogy a május 17-n, a Műszaki Értelmiségi rendezvényünkön
tervezett ünnepélyes aláíráson a rektor, vagy a megbízottja részt fog venni.
A Műszaki Értelmiségi napi (2013. 05.17.) rendezvényünk sikeres volt. A megye főiskoláival – kivéve
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karát- ünnepélyes keretek között aláírtuk az
együttműködési megállapodásokat. A GEO székesfehérvári jövője elbizonytalanodott, ezért a dékán úr
érthetően lemondta a megállapodás aláírását.
A Fejér Megyei Építőipari Nívódíjak május 31-én egy KIK- rendezvény keretében átadásra kerültek.
A díjakat a Csókakő-i parasztház, az Albalux irodaház és a Dunaújváros-i identitás park és épület
felújítások kapták. Ebben az évben a díjra fordított költségekre 200.000 Ft volt a kamaránkénti
befizetetndő összeg, befizettük. Egy közös megállapodásban, a hozzájárulást hosszabb távra gondolták
meghatározni, amit az elnök csak erre az évre fogadott el.
a tagdíjelmaradásokról; 49 főnek küldtünk ki egy éven túli nem fizetés miatt felszólítást, ezek közül
24 fő befizette a tartozását. Három tagunk egy éves díjat fizetett be. Kérjük az elnökségi tagokat, hogy
nézzék át a nem fizető listát és ismertségtől függően próbálják meg befizetésre ösztönözni a kollégákat,
az eredményről egy héten belül kérünk visszajelzést.
Ezt követően tervezzük az elnökség döntése alapján a tagsági törlő határozatok kiadását.
Az egy éven belüli tagdíj elmaradások befizetésére kiküldött felhívás eredményeként a nem fizető tagok
száma még mindig 86.
A nyilvántartási díjat 296 fő nem fizetette be. Ezzel kapcsolatban meg kell várni a folyamatban lévő
szabályozást, mert jelenleg nincs semmi kényszerítő eszköz a birtokunkban amire hivatkozni lehetne a
befizetésre történő felszólításban.
A Szakmagyakorlási Kódex véleményzésére az MMK-ban tartott konzultáción voltunk (elnök,
titkár). A véleményünket elmondtuk, írásban is átadtuk.
Nagyon irreálisnak látszik a tervezet 2013. augusztus 1-i kiadása, hatályba léptetése. Az ÉTDR
alkalmazásával kellene a jogosultságokat kiadni, de erre az ÉTDR még nem alklalmas. A tervezet
szerinti 3 napos hiánypótlást, a 10- 15 napos kiadási határidőket nem lehet betartani. Erre megoldás
lehet egy a kérelmezők számára az ÉTDR -ben létrehozandó tárhely ahova feltölthetik a kérelmet és
mellékleteit, amit aztán minősíthetünk. A Ket. szerinti eljárás csak ezután indulna, így már be lehetne
tartani az egységesen kért 15 napi elintézési határidőket.
A kifogásolt Bsc végzettek kifelejtését korrigálták és talán elfogadják a szintén kért gyakorlati idők
módosítását, így lenne Msc, okl mérnök-nél 3 év, Bsc és mérnök esetében 5 év.
A tervezetből hiányoznak geodéziai jogosultsági szakterületek, a beküldött javaslatok alapján remény
van a kiegészítésére.

2. Kumánovics György tájékoztatást adott a kamarai ellenőrzések előkészítéséről:
A vízgazdálkodási szakterületen egyeztettük (Hullay Gyulánéval) az ellenőrzés tervezett részterületeit
(pl. kül és belterületi vízrendezés, tározók, szennyvíztelepek,..), ezekről lezárt engdélyezési ügyeket
kérnénk ki a vízügyi hatóságtól a vizsgálathoz. Az ellenőrzést a közelmúltban nyugdíjba ment kollégák
felkérésével gondolnánk elvégezni.
Farkas Endrétől a környezetvédelmi, Hajnal Jánostól a közlekedési, Schlett Ferenctől a geodéziai
szakterületre ígéret van az ellenőrzési elképzelés közeli jövőben történő összeállítására. Szabó Lajos a
tartószerkezeti ellenőrzésekre elmondta, hogy folyamatban lévő engedélyezési kérelmek vizsgálatát és
építés közbeni ellenőrzést (kiviteli tervek alapján) tartana jónak, de hogy az ellenőrzést ki végezné, arra
nem tud javaslatot tenni.

Az ellennőrzési javaslatok alapján vizsgálni kell majd, hogy tud-e, akar-e a kamara forrást biztosítani az
ellenőrzésekhez?
3. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név

Kérelem

Javaslat

Koós Olivér

tagfelvétel

tagfelvétel

Pitkó Attila

tagfelvétel

tagfelvétel

Pencs Attila

tagfelvétel

tagfelvétel

19/2013. (06.03.) 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

07-1183

Major Balázs

SZKV-zr,vf

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-51744

Dr. Kováts Miklós

SZKV-le, hu

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-51744

Dr. Kováts Miklós

SZKV-vf

Referencia kiegészítés+leckekönyv

Vélemény

szükséges
07-0405

Sutyor László

Mb19, 24-Sz

Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

