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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014.február 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 

nem volt jelen senki. 

 

 

1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint: 

- Elfogadásra került – MMK küldöttek elektronikus szavazás -  a Szakmagyakorlási és az 

Ellenőrzési Szabályzat. A Továbbképzési Szabályzat készülő félben van.  

- Az új Integrált Informatikai rendszerretörténő átállás febuár 16-án lesz. Az 

adatváltozások bejelentésére elektronikus levélben intézkedtünk, a mai napig 188 kollégától 

érkezett módosítás, ezeket átvezettük. 

- A Paksi Atomerőmű fejlesztésével kapcsolatban kiadott MMK vélemény borzolta a 

kedélyeket, mert miért is kellett(?) és a kiadott word levél alapja MVM-es számítógépen 

készült.  

- A Zala Megyei Mérnöki Kamara ismét kérte az MMK bérkimatatását. 

- Megyei Területfejlesztési Tanács alakult, 19 taggal. Az elnöke Törő Gábor, a titkár Dr. 

Cser-Palkovics András. Az első ülésen elfogadták az ügyrendet és megalakították a Tanács 

alatt működő négy bizopttságot. Az Infrastruktúra bizottságban az Éptész Kamarával közösen 

egy főt delegáltunk. A bejelentett képviselő Grosz Krisztina, a helyettese az Építész 

kamarából Vajnai Endre . A többi bizottságok: Oktatási, Kulturális, Szociális. 

- A továbbképzési kérdésekkel egy kis csoport foglalkozik az MMK-ban. A tagozatok 600- 

600 eFt öszeget kaptak a tananyagok kidolgozására, amelyek egy napos szakmai  képzésre, 

tanfolyamra készülnek. Az Elnök bejelentette, hogy a ajánlotta tagozatokhoz a kamaránk 

Nonprofit kft.-nek a  közreműködését a remélhetőleg megvalósítható távoktatásban nem a 

szakmai, hanem a módszertani munkában. 

- A szakcsoportok beszámolóira továbbra is várunk. 

Téglás Zoltán jelezte, hogy a tagozat részéről méltánytalanul rövid határidő biztosításával 

adnak ki feladatokat. Pl. Épületenergetikai munkák ellenőrzése 48 db. egy héten belül! 

- Polányi Péter jelezte, hogy az MMK elnökségén elhangzott, hogy a tervek tartalmi 

követelményényinek újrafogalmazásával foglalkoznak. Szgetiné L. Erika jelezte, hogy zavar 

van a háttérben, mert az Elektrotechnikai és Épületvillamossági tagozat leadta a javaslatát, de 

az MMK szerint nem?! 

Az „állami pályázatkészítő intézmények” ügyében a BM szinte fenyegeti a kamarát. 

Polányi P. javasolta, hogy  ne az embereket, a fizetésüket, hanem a projekteket féltve 

közelítsünk a kérdéshez. Valószínüleg az Állami tervezés esetén is lesznek részfeladatokra 

alvállalkozások, ezek védelme érdekében kellene a max- min díjak szabályozása, jelezte Tóth 

Tibor. 

- A Kamarai bálra várjuk a jelentkezéseket és a tombola felajánlásokat. Az Elnök kérte az 

elnökség közreműködő segítségét. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

Név Kérelem Javaslat 

Markovics Viktor tagfelvétel tagfelvétel 

Goda János tagfelvétel tagfelvétel 

Baktai Gábor tagfelvétel tagfelvétel 

Horváth Henriett tagfelvétel tagfelvétel 

2/2014. (II. 03.) 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 Kért 

jogosultság 
Vélemény 

07-1210 Goda János G, EN-HŐ, EN-

ME 

Szakmai gyakorlat megfelelő 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


