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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2013. október 7.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Szepes András Elnök Úr (továbbiakban Elnök) köszönti az elnökséget és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az Elnökség 7 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül
nem volt senki jelen.
1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint:
-

-

-

A 266/313 (VII.11.) sz. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekkel kapcsolatos feladatokról a BM adott téjékoztatást egy rednhagyó „titkári”
értekezlet – a BM hívta össze az MMK helyett - keretében. A tájékoztatón Pálfiné N. Mária és
Kamarásné V. Krisztina vettek részt. (Akadályoztatás miatt az elnök és a titkár nem tudtak
részt venni a tájékoztatón.)
Pálfiné N. Mária az alábbiak szerint számolt be a tájékoztatóról.
A hatósági feladatok ellátásánál továbbra is I. fok a területi kamarák titkára, II. fok a MMK
főtitkára. A titkárokat a jövőben, ahol nem így van, munkajogilag alkalmazotti státuszban kell
foglalkoztatni. A titkárok nem lehetnek ügyvédi kamarai tagok, vagyis nem lehetnek
ügyvédek.
A területi kamarákat a BM a törvényességi felügyelet keretében folyamatosan vizsgálja a
kamara tevékenységét, az alapszabályt. Most elsősorban a választások előtt álló kamarákat
veszik előre.
A továbbképzéseket továbbra is 5 évente kell igazolni, de változás, hogy a nyilvántartottak
részére csak a kötelező továbbképzést kell teljesíteni. A tervező-szakértői jogosultak, akinek a
kamarai tagság is kötelező, nem változik a továbbképzési rendje. Változás az építési műszaki
ellenőrök esetében, hogy az OKJ-s műszaki ellenőri végzettség nem lesz kötelező.
A jogosultsági vizsga (vizsga és egy éven belüli beszámoló) rendje változik, ha a
jogosultság megadásának feltételei (végzettség- gyakorlat,..) adottak, kiadható lesz a
jogosultság. A jogosultsági vizsga díja változatlanul 34.000 Ft.
A kötelező képzéseket a miniszter hagyja jóvá. A szakmai címeket – vezető tervező, tervező
gyakornok …, a szabályozás szerint kérelemre lehet adni.
A hatósági bizonyítványt kérelmre lehet adni (20.000 Ft), de ha leigazolja a jogosult a
továbbképzést, nem szükséges számára a jövőben a hatósági bizonyítvány, mert a
jogosultságait a kamara által kérésre kiadott igazolással (5.000 Ft) be tudja mutatni.
A MMK új Integrált Informatikai Rendszere elvileg elkészült, de valójában a funkciói még
nem működnek.
A mentor program végrehajtásával kapcsolatban az elnök asszony a régiónkban
alkalmázásra kért fel bennünket. Ez a Mentor 1/A program, amire a BM összesen 2,4 mill. Ft.
támogatást biztosított. Kaleta Jánosnét kérte fel az Elnök a szervezési feladatok ellátására,
még nem válaszolt a felkérésre. Vita bontakozott ki arról- ebben mindenki részt vett -, hogy
mi is lesz a feladata a mentornak. Ebben keveredett az ipari konzulensi és a tervezési
gyakorlat szerzésének biztosítása. Reméljük a mentori feladatok le fognak tisztulni,
megfogalmazásra kerülnek.
A FÉK –el aláírtuk a tagdíjak megosztási megállapodását. Ennek értelmében ebben az
évben a FMMK felé 20.000 Ft, a FÉK felé pedig 26.000 Ft a fizetendő tagdíj. A MMK a
választmányi ülésén tudomásul vette a felküldött tervezetet.
Az e-építési napló használatára a Kft-nk képzést szervezett, összesen 187 fő vett, vesz részt az
oktatásokn. A visszajelzések pozítivak. A felmerült vitás kérdésekről a Kormányhivatal
illetékesével (Kozári Mihály) holnap fogunk egyeztetni.

-

A Jáki Szakközépiskolában a tagintézmény vezető megkeresésére egy megbeszélés volt
(FMMK, FÉK, FM KIK), kérték a segítségünket, hogy az új oktatási program szerinti 160
órás gyakorlatokat – építési labor, talakmechanikai labor, kitűzés - le tudják tölteni a 35-38 fő
tanuló. Sajnos csak azt tudjuk tenni, hogy a felelős műszaki vezetőinket informáljuk erről az
igényről, ha lesz lehetőségük segítsenek. Több hozzászólás elhangzott ( Grosz K., Szabó L.,
Polányi P., Téglás Z.), melyben a korlátozott lehetőségeket – nincs annyi talajlabor, építési
labor és munka, hogy ennyi diákot foglalkoztatni lehetne – ismertették.

-

A szakcsoprtok kérdéseiről most sem tudunk beszélni mert nincsenek jelen a vezetők. A
szakcsoportok tevékenysége alapvetően kimerül a minősítésben. Ez alól némiképpen kivétel a
Közlekedési és a Vizgazdálkodási szakcsoport. Át kellene gondolni a lehetőségeket a
szakcsoportokkal és agilissá kellene tenni a szakcsoportok életét.
Az ellenőrzés kérdése továbbra is függőben van. Az ellenőrzés segítő ellenőrzés kellene, hogy
legyen. Szabó Lajos a hozzászólásában elmondta, hogy az Építésfelügyelettel végzett közös
ellenőrzés (20 fő végezte), amelyen részt vett felszínes volt, értelmetlen. Aminek lenne
értelme, ahhoz a terveket kellene kikérni megvizsgálni, sok idő igénye van és nincs ember
erre. Hozzászóltak még Polányi P., Tóth T., felmerült a közös tervbírálat, mint lehetőség is. A
szakcsoportokkal közösen kell a megoldást előkészíteni.

-

A Beszédes József domborművének – Székesfehérvár, Beszédes J. tér - helyreállítása
ügyében elküldtük a levelünket – a Vizügyi Igazgatósággal közösen - Dr. Cser-Palkovics
András polgármesterhez. Vágó Árpádtól (Közművelési Iroda oszt.vez.) érkezett kérdés a
dombormű tulajdonosáról és arról, hogy mennyi támogatást kérünk. Tisztáztuk, hogy a
Városszépítő Egyesület a tulajdonos, a továbbiak egyeztetése kedden lesz a vizügynél.

2. Az Elnök felkérésére Tóth Tibor számolt be:
- A MMK Választmányi üléséről. Az ülés szeptember 27-én volt, hangulatában az érződött,
hogy a BM mintha megfélemlítte volna a kamarát. Ennek egyik jele a BM-nél a BM által
összehívott „Titkári” értekezlet volt.
A Szakmagyakorlási Szabályzat tervezetét elkészítették. Vita van arról, hogy kódex legyen,
vagy jogszabály. A tervezet nagyon hosszú és sok jogszabályi átvett szöveget tartalmaz és
ezért nehezen érthető. A beküldött vélemények alapján a tevzetet véglegesítik és a
küldöttgyűlés fogja jóváhagyni.
A jogosultság megállapításának rendje – szakcsoport minősítő bizottság, elnökség –
egyezik a nálunk alkalmazottakkal. Amilyen ügyben nincs szakcsoport, társ-kamarátó kellene
véleményt kérni, mert, ha a tagozattól kérünk az a II. fok esetére összeférhetetlenségi
problémát okoz. Aki részt vesz az I. fokú döntésben az már nem lehet részese a II. fukú
döntésnek.
Az Integrált Informatikai Rendszert bemutatták a BM –nek.
A Tervdokumentációk követelményi szabályzására elkészült a szakterületenkénti tervezet.
Még ki fogják küldeni a teljes anyagot véleményezésre. Szabó Lajos, elmondta hogy
feleslegesen terjedelmes a tartószerkezeti tervezet. Polányi Péter elmondta, hogy a közlekedési
tervezet férc munka, át kell dolgozni.
- A Dunaújváros Város településfejlesztési,.. és stratégiai programjának (2014-2020)
kidolgozását segítő munkacsoportot hoztak létre, ennek alakuló ülésén az MMK
képviseletében vett részt. A részt vevők köre nagyon széles szakmai képviseletű, mert a
műszaki szakemberektől kezdve a virágkötőkig mindenki meghívást kapott. Döntés született
arról, hogy műszaki, gazdasági és környezetvédelmi csoportokban fognak tevékenykeddni és
október 14 –én fogják kezdeni a munkát.

3. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név

Kérelem

Javaslat

Major Károly
Krisztián

tagfelvétel

tagfelvétel

23/2013. (10.07.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 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

07-51764

Pintér Dávid

SZKV-hu

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-51764

Pintér Dávid

SZKV-le, vf

Hiánypótlás

07-1197

dr. Ádám László

SZKV, SZVV

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-51705

Dr.Prof.Trampus Péter

NSZ-17

szakmai gyakorlat megfelelő

07-1200

Major Károly Krisztián

V

szakmai gyakorlat megfelelő

07-1120

Gránási János

ÉT-EN

szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár

dr. Szepes András
elnök

