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  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014. június 2. 

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: 

- A titkárság állományából távozott Kamarásné Váczi Krisztina. Ebben a helyzetben a 

titkárral egyetértésben Fűrészné Rácz Andreát irányítottuk át a műszaki ellenőrök és műszaki 

vezetők ügyeinek intézésére, megszüntetve ezzel a továbbképzési felelős státuszt. 

- A szakma továbbképzés (évenkénti kötelező) tagozati anyagai többé kevésbé elkészültek. Az 

anyagok nagyon vegyesek a tankönyvtől az egy oldalas jogszabály felsorolásig mindenféle 

megtalálható. 

A tagozatok egy része úgy értelmezi, hogy az elkészített anyagok felett rendelkezni akarnak, 

hogy kinek adják át. Ezt az elképzelést erősítette meg Szigetiné L. Erika azzal, hogy még a 

KTT is részt kíván venni a továbbképzésekkel (előadók) kapcsolatos döntésekben.   Az Elnök 

rögzítette, hogy a vonatkozó szabályzat szerint a tagozati anyagok nyilvános felhasználásuak a 

területi kamarák részére és csupán egyezteni szükséges az illetékes tagozattal az előadók 

személyéről. 

A továbbképzésre egy tervezett ütemezést készített a Elnök, ezt a megjelenteknek kézbe adott. 

Az elképzelések szerint az építési, az épületgépész, a hírközlés, közlekedés, a tartószerkezet, a 

vizgazdálkodás, az energetikai-eletronikai szakterületekre a kamaránk létszámadottságai 

alapján célszerű a továbbképzést megszervezni. A geotechnikai képzést a veszprémi kamara 

szervezi, a tűzvédelem területén pedig a központi képzést célszerű igénybe venni. 

A képzéseket jó lenne a szakcsoporti összekovácsolás céljára is felhasználni. 

- A KDT TVT ülésen akadályoztatása miatt Kolossváry Gáborné helyett Török Tibor vett 

részt. Az SZMSZ elfogadásra is sor került az ülésen, állandó meghivottként a 

kezdeményezésére a DRV mellé a Fejérvíz ZRT-t is felvették. 

- A Fejér Megyei Építési Nívódíjat a Bős úti lakóház, a MASTERPLAST épülete éa az Ady 

E. úti sajtóház épületei nyerték el. Pénteken átadásra kerültek a díjak. Sajnos az megyei KIK 

olyannyira rátelepült a nívódíjra, hogy a jövőbeni dolgokról majd beszélni kell. 

- Az Elnök Kamarásné távoztával felszabaduló költségvetési tétel (137 eft/hó) felhasználására 

javasolja az irodavezető és az ügyintéző bérfejlesztésére a titkár javaslatától függően az új 

munkamegosztási gyakorlat tapasztalatai alapján elosztva, összesen  40 eft összegben, továbbá 

továbbképzési szakértő díjának megemelésére, a betervezett 100eft –ot megemelve 50 eft.-al. 

Valójában a  munkát az Elnök végezné, tiszteletdíjért, megbízási díjért, vagy családi bt.-n 

keresztül. (Az Elnök a Kft-ben 300 eft-ért végezte, irányította a továbbképzéseket.) 

Az MMK-hoz a múlt évben három kamara nem fizette be az eljárási díjak 15%-t. Ha ez évben 

mi is ezt tesszük, az 900 eft. megtakarítást jelentene. 

A titkárság számítógépei műszakilag elavultak – pályázati úton szereztük be azokat, használt, 

felújított gépek – három gép beszerzése szükséges, max.100 eft/db lenne a beszerzési ár. 

 

A számítógépek beszerzésével az elnökség egyetértett, a 15/2014 (06.02.) sz. 

határozatával 300 eft. összegben a három számítógép beszerzését egyhangú szavazással 

támogatja. 
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A szakmai képzésről vita indult. Grosz Kriszti kérdezte, hogy a Kft.-t biztosan fel kell 

számolni, a felszámolás is költséges. Az Elnök elmondta, hogy minden területi kamara 

önállóan akar továbbképzést végezni, ezért a Kft.-t gazdaságosan nem lehet működtetni. A 

felszámolás kb. 500 eft-ba kerül, az eladás illetve más nonprofit Kft-vel történő összeolvadás 

lenne a jó megoldás. Sajnos az MMK Nonprofit  Kft. (Kassai F.) nem veszi át a Kft-t, még 

próbálkozunk felajánlva a Kft-t Barsiné Pataki Etelka elnöknek. Meg lehetne kisérelni az 

eladást más székesfehérvári nonprofit Kft. részére, de nincs ilyen társaság a látókörünkben. 

Grosz K. jelezte, hogy egy ismerős alapítványt felkérdez nincs-e szükségük ilyen Kft.-re. 

Sótér Árpád jelezte, hogy egyik Felügyelő bizottsági tag kérésére a szakmai továbbképzés 

ügyében, annak költségeiről bizottsági ülést kezdeményezett, ami a közeli napokban lesz. 

Az elnökség a továbbképzés finanszírozás mikéntjében döntésképtelennek bizonyult, mert 

továbbra is sok a bizonytalanság (Grosz Krisztina) és mert több elnökségi tag is hiányzik 

(Tóth Tibor). 

Az elnökség úgy döntött, hogy az Elnök keressen meg minden elnökségi tagot elektronikus 

levélben, foglalja össze a továbbképzés tervezetet és a megvalósítás mikéntjét, a fizetési 

változatokat, amely alapján elektronikus szavazással szülessen döntés, hogy az Elnököt 

felkérik-e és milyen formában a továbbképzés lebonyolítására. 

 

 

2. Tagsági, jogosultsági ügyek 

Név Kérelem Javaslat 

Szekeres István tagfelvétel tagfelvétel 

16/2014. (06. 02.) 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 

07-0461 Hajdú Zsolt T Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0065 Kaleta Jánosné SZKV, SZVV-

3.2,3.3,3.4,3.10 

Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-0789 Kaleta János SZKV1.1.,1.2.,

SZVV-3.3,4,10 

Szakmai gyakorlat megfelelő 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


