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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014.január 13. 

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 

1 fő volt jelen. 

 

1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint: 

- A 2013. év végén nagyon sok új jogszabályt – főként kormány rendeleteket -, illetve 

jogszabály módosítást adatak ki, ezekről egy összefoglalást adtunk ki, ezek közül kiemelve:   

A 266/2013. Korm.r.-ből: 47. § (8) A 2014. január 1-jét megelőzően geodéziai tervezési 

szakterületen, geodéziai szakértői, közlekedési építmények tervezési szakterületen 

közlekedésmérnöki tervezési jogosultsággal, az gépészeti tervezése szakterületen 

anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezési, az építmények technológiai tervezés 

szakterületen építéstechnológiai tervezési jogosultsággal, tevékenység vonatkozásában kiadott 

engedélyek – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - 2015. december 31-éig 

hatályosak. 

A 47. § (10) A 34. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési időszak a 2014. január 1-jét 

megelőzően megkezdett ötéves továbbképzési időszak utolsó napját követő napon kezdődik.  

Az a szakmagyakorló, akinek a továbbképzés kötelezettségét 2014. június 30-ig kell 

teljesítenie, továbbképzését legkésőbb 2014. december 31-ig teljesítheti.  

További jelentős változás, hogy a vízügy szakterület a VM-től átkerült a BM irányítása 
alá. A vizügyi hatósági feladatok a környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi 

felügyelőségekből kiváltak és önnálló vízügyi hatóságokat alakítottak ki azonos 

székhelyekkel. A másodfok elnevezése Országos Vízügyi Hatóság. 

Az NFÜ-t a Gazdasági minisztérium alá szervezték. 

Polányi P. bejelentette, hogy 2013. november 1-től a Kormány 1600/2013. (IX. 3.) 

határozatának értelmében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. átvette az Állami Autópálya 

Kezelő Zrt. (ÁAK) közútkezelői tevékenységét. Az üzletág átadás eredményeként az ÁAK 

Zrt. neve és tevékenyégi köre megváltozik és továbbiakban díjszedési és díjellenőrzési 

feladatokat lát el. Az ÁAK Zrt. új neve Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

- Az MMK Integrált Informatikai Rendszer üzembe helyezése január 10. lett volna, csúszik. 

A Szakmagyakorlási és az Ellenőrzési Szabályzatok elfogadásra kerültek. 

A Továbbképzés új rendje még nem teljesen alakúlt ki. Az „általános jogi” képzés döntően 

távoktatásos lenne – ebben a kamaránk Kft.-je is érdekelt lehet -,  a szakmai képzéseket a 

területi kamarák szervezhetnék (esetleg vállakozások is) évente egy napos képzés keretében. 

 

A kettős kamarai tagság esetén a fizetendő tagdíj ügye megoldódott, az érintett kollégák   

mindkét kamaránál 70-70 %-os díjat kell fizessenek. 

 

- A Kamarai bálunk meghírdetésre került, egyenlőre még gyér a jelentkezés. 

 

2. Az Elnök felkérésére a külső megbízást kapott kollégák és az MMK elnökségi tagok számoltak 

be a végzett munkáról: 

 

- Tóth Tibor a „Dunaújvárosi fejlesztési koncepció és stratégia felülvizsgálata” tárgyú 

munkában vesz részt, amit a Közép-dunántúli Regionális Operatív programban elnyert 

pályázat keretében készítenek. A város egy vállalkozást bizott meg a munka összefogására. 

A munka négy munkabizottságban zajlik, (Műszaki- Környezetvédelmi, Gazdasági, Humán, 

Turisztika) ebből a Környezetvédelmi bizottságban veszünk részt. Ebben a bizottságban 31 tag 



van, a feledat a 2004-2020 közötti időszak vizsgálatára terjed ki. A munka felmérő, elemző, 

értékelő feladatokat jelent. 

Meglepő adatok, eredmények kerültek napvilágra, így pl. A GDP 68 %-ban a nagyvárosokban 

képződik. A lakosság létszáma Mo.-on - 2,6 % -al, Fejér megyében 1,4 % -al, Dunaújvárosban 

14%-al csökkent 1980 – 2011. között. 

A vállalkozások között a KKV-k csökkenése jelentős! 

Az oktatás területét nézve nincs, ill. kevés a bölcsőde, óvoda. Az iskolai létszámok - általános, 

közép és főiskola – csökkennek. 

A munka SWOT elemzéssel készül, még két munkacsoport találkozó lesz. Összességében 

érdekes és hasznos a munka, amit végeznek. 

- Grosz Krisztina Székesfehérvár MJ város Gazdasági szakbizottságában vesz részt 
konzultációs megfigyelőként. Elmondása szerint két hetente van ülés, általában 20-30 téma 

van. A témák jól előkészítettek, egyértemű a választás, szinte csak szavazásból állnak az 

ülések. 

- Polányi Péter MMK elnökségi tag, az elnökségi üléseken rendszeresen részt vesz, a harcos 

opldalt képviseli az elnökségben. Több problémát felvetett, így a terület és a MMK közti 

kommunikáció hibáit, amelyhez az Elnöktől és a titkártól kapott konkrét példákat. A 

továbbképzésekből a szakmai szervezetek kiszorítását rossz döntésként vetette fe, miként azt 

is, hogy a továbbképzés a pézbeszedésről szól. Hiába, még a hibákat ha tessék –lássék el is 

ismerik, de aztán minden marad a régiben. 

- Szigetiné L. Erika MMK elnökségi tag, az elnökségi üléseken rendszeresen részt vesz.  

Néhe siker is van, mert pl. a tervezés „államosítása” ügyében az elnök asszony az elnökségi 

vita után megváltoztatta avéleményét és kiállt az államosítás ellen. Sajnos a felvetett ügyek 

többségében hiába szólnak. 

 

3. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

Név Kérelem Javaslat 

Vidovics Ottó tagfelvétel tagfelvétel 

Kállai-Borik Róbert tagfelvétel tagfelvétel 

1/2014. (I. 13.) 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 kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 

jogosultság 
Vélemény 

07-1207 Vidovics Ottó V Végzettség nem gyakorlat megfelelő 

 

 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 
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