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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014. szeptember 1.
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
jelen volt 3 fő.
1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint:
-

-

-

-

A MMK főtitkára Virágh Rudolf lemondta a mai ülésünkön a részvételét, mert családi
problémák miatt számára az időpont nem volt megfelelő. Igéretet tett a következő ülésünkön a
részvételre.
Az új IIR –ből történt legyűjtés szerint:
687 kamarai tagunk van, ebből 421 főnek van jogosultsága
935 fő a nem kamarai tag nyilvántartott
A tagdíj és a nyilvántartási díj befizetések helyzete
A tagdíjaknál egy éves elmaradás befizetésére postai levélben felszóllítottak száma 63 fő,
ebből 22fő befizetett, 4 fő törlést és két fő szüneteltetést kért, tehát 35 fő tagdíja rendezetlen.
Két éves tagdíj elmaradás miatt tv. levélben felszólítottak száma 28 fő, ebből 4 fő befizetett
7 fő nem vette át 1 fő tagsági törlést kért, 1 fő egy évet befizetett, tehát 22 fő továbbra is
kérdéses, lehet hogy az ő tagságukat is törölni kell.
A nyilvántartási díjaknál 196 főnek küldtünk ki postai levélben a befizetésre
figyelmeztetést, ebből 134 fő befizette az elmaradást. A fennmaradó 62 főből 42 fő kétéves,
20 fő egy éves elmaradással rendelkezik.
A tagsági és a nyilvántartási díjak befizetésével kapcsolatban még szükséges intézkedéseknek
a tértivevényes kiküldés miatt nem elhanyagolható költsége is lesz.
A szakmai továbbképzések szervezése ütemesen halad. A tagozatok elkészítették a képzési
anyagokat.
Építési tagozati képzés keretében – szakcsoportunk nincs – két témát választottunk, a
betonépítést és második témaként a tagozat elfogadta az építésfelügyeleti tájékoztatást.
Ez utóbbit Kozári Mihály fogja tartani.
Épületgépészeti képzést Téglási Z. készíti elő.
Gáz-Olajipari szakterületi képzést Gáspár Ottokár szervezi, tervezett időpontja nov.
20.
Geotechnikai szakterületen a Veszprémi kamara szervez képzést, a mi kollégáinknak
ezt javasoljuk. Már volt egy nyári meghirdetett időpontja, az sikertelen volt, átteszik
őszre.
Hirközlés szakterületen Szabó Lajostól várjuk a javaslatokat.
Közlekedés szakterületén Polányi P. a főszervező, az előadók Ő és Molnár István
lesznek.
Tartószerkezeti szakterületi képzésben Zalavári István segítségét vesszük igénybe. A
képzési témák; a földrengés (Zalavári), és a faszerkezetek tervezése ( Szabó L.).
Vízgazdálkodás szakterületen a több témát választottunk, az előadók kiválasztása
megtörtént.
Földmérés témakörben az ingatlanrendezői minősítéshez szervezünk szeptember 19-i
időponttal képzést.
A témához kapcsolódóan Gergely Edit jelezte, hogy a szakcsoport szeptember végén-október
elején tervez három témában – hatósági feladatok, környezetvédelmi felelősségbiztosítás,
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szerzői jogvédelem – előadást. Az elnökség a
előadótermének megszerzését javasolta a programhoz.

Környezetvédelmi

Felügyelőség

2. Az Elnök felkérésére a titkár tájékoztatást adott a vízügyi terület legújabb átszervezéséről.
Az átszervezés a vízügyi hatóságokat érinti. A környezetvédelmi felügyelőségektől kerültek
kiszervezésre ez év elején a vízügyi hatóságok. Eddig önállóak voltak, de az infrastrukturális
hátteret a vízügyi igazgatóságok szolgáltatták nekik. Most szervezetileg átkerülnek a
katasztrófavédelmi szervezetekhez, ami valószínűleg a szervezetek fizikai mozgatásával is jár.
Az átszervezésekhez kapcsolódva Polányi P. elmondta, hogy a kormányzatban a közlekedési
szakterületen is változás állt elő, a Felügyeleti mérnökcsoport (50 fő) felügyeletére is
létrehoztak egy ellenőrző egységet.
3. Tagsági, jogosultsági ügyek

Név

Kérelem

Javaslat

Bíró Balázs Gábor

tagfelvétel

tagfelvétel

Rozbach Levente

tagfelvétel

tagfelvétel

Démuth Zalán Csaba

tagfelvétel

tagfelvétel

Szabó Mihály Zoltán

tagfelvétel

tagfelvétel

18/2014. (09.01.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 5 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.
A beérkezett tervezői kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:
Kamarai szám Név
07-0226

Horváth Gyula

Kért
jogosultság
TV

Vélemény

07-1162

Hartal István

Tkö

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1226

Démuth Zalán Csaba

G

Gyakorlati idő kevés - elutasítás

07-1225

Rozbach Levente

Ké-K, Tkö

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1223

Balázs Fülöp Ferenc

SZKV-le

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-1223

Balázs Fülöp Ferenc

SZKV-hu

referencia hiánypótlás

07-0373

Mihályi Ferenc

Mb2,5,7,9,25

Szakmai gyakorlat megfelelő

07-0250

Baranyai János

Mb2,5,7,9

Szakmai gyakorlat megfelelő

Szakmai gyakorlat megfelelő

k.m.f.
Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár
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dr. Szepes András
elnök

