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Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014.március 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 4 tagja megjelent, az ülés határozatképes. A szakcsoportvezetők közül 

nem volt jelen senki. 

 

 

1. Az Elnök tájékoztatást adott az alábbiak szerint: 

- Az MMK felé a kitüntetési javaslatunkat – Dr. Márkus Béla tiszteletbeli tagságára – 

rendben leadtuk. 

A saját kitüntetésekre továbbra is várjuk a javaslatokat. 

- Az MMK az éves küldöttgyűlését 2014. május 24-én tartja. 2014. március 29-én 

rendkivüli Küldöttgyűlés lesz, témái a Továbbképzési szabályzat, és a Tervek tartalmi 

követelménye tervezetek elfogadása. A tervezeteket március 14 –én Választmányi ülés 

tárgyalja meg . 

- A Kamaránk Küldöttgyűlésének időpontját egyeztetés alapján az elnökség 2014. május 16. 

(péntek)14 órában jelölte ki. 

Az Elnök felkérte az elnökség tagjait , a Felügyelő és az Etikai-Fegyelmi  Bizottságokat, a  

szakcsoportvezetőket, hogy a tevékenységükről szóló összefoglalást adják meg. 

A Küldöttgyűlés megfelelő előkészítése érdekében a májusi elnökségi ülés időpontját előre 

hozzuk április 28-ra. 

- Nagy István kollégánk megkereste a kamaránkat, javasolta a nem kamarai tag fiatal 

mérnök kollégák majális jellegű rendezvényre történő meghívását. Elmondta, hogy sok fiatal 

mérnök dolgozik a városban – főként a multi cégeknél -, akiket célszerű lenne meghívni, 

bemutatni a kamara tevékenységét, bevonni őket és a cégeket is a kamara tevékenysébe. Az 

elnökség egyetértett az ötlettel és felkérte az elnököt a szervezés megindítására. A rendezvény 

tervezett időpontjaként a május 10-ét jelölték meg. A helyszínként felmerült a Bori-vár és a 

Bregyó. 

- Az MHT Közép-dunántúli Területi Szervezete megkereste a Kamaránkat, hogy a víz világnapi 

rendezvény rajzverseny jutalmazásának támogatására. Az elnökség az egyeztetés alapján a 

3/2014 (03.03) sz. határozatával 20.000 Ft. támogatásról döntött. 

- Az új Integrált Informatikai rendszerretörténő átállás megtörtént. A lekérdezési 

lehetőségeket még bővíteni kell az igényeknek megfelelően folyamatosan fogják bővíteni.  

- A Kamarai bál rendben lezajlott.  Barsiné Pataki Etelka és Radetzky Jenő hosszasan 

beszélgettek a kamarák ügyeiről. Jó visszhangja van az előadott műsornak és összességében a 

bálnak is, jól sikerült rendezvény volt.  

- Felkérdezésre Szabó Lajos bejelentette, hogy a Tartószerkezeti szakcsoport minősítést végzó 

Szakértő testületének tagjai: 

Tóth Tibor  

Krokovay Attila 

Szabó Lajos 

2. Polányi Péter és Grosz Krisztina felvetették a Közlekedési Egyesület és a Közlekedési 

Szakcsoport közös rendezésében zajló szakmai napjának támogatását. A szakmai nap az előző évekhez 

hasonlóan jó szinvonalú hasznos előadásokat és tapasztalatcserét tesz lehetővé.   

Az elnökség a rendezvényt az 4/2014 (03.03) sz. határozatával 60.000 Ft. támogatásban 

részesítette 

 

 



3. Tagsági, jogosultsági ügyek 

Név Kérelem Javaslat 

Goralszky Norbert tagfelvétel tagfelvétel 

Kapuvári István tagfelvétel tagfelvétel 

Németh László tagfelvétel tagfelvétel 

5/2014. (III. 3.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 4 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 

07-0634 Miklán Pál Zsolt T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1032 Gergő Edmond VZ-TEL Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1208 Kállai-Borik Róbert V Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1064 Tibai Tamás HI-V, HI-VN Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1064 Tibai Tamás V Végzettség nem megfelelő 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


