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  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2014. október 6. 

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: 

- A MMK főtitkára Virágh Rudolf ismét lemondta a mai ülésünkön a részvételét. 

- Az Építészet világnapja alkalmával Pordán Horváth Ferenc poszt. Schmidl Ferenc díjat  

kapott, amit a Himer-házban tartott ünnepélyen adtak át. 

Az Ybl- esmények folytatásaként a Zichy –ligetben  Ybl Miklós szobor avatására került sor. 

- A költségvetésünk helyzete 

Az Elnökség tagjainak kiosztásra került az 1- 9. havi tényekkel összállított időközi 

költségvetés. A költségvetésben a közgyűlés által jóváhagyotthoz mérten több sor változik, így 

pl. a szakmai továbbképzés miatt bővül, a reprezentáció megszünik ezt a sort töröljük. A 

gazdasági helyzetünk stabil, a napokban utaltunk 6 millió Ft-ot a MMK-hoz, a tagdíjak és az 

igazgatás szolgáltatási díjak 1-3 negyedévi arányos díjhányadát. Kereken 1,8 millió Ft. a nem 

utalt összeg, aminek a sorsáról a decemberi ülésünkön kell dönteni. A szakmai továbbképzés 

egyenlege bizonytalan, ronthat ahelyzetünkön. 

- A szakmai továbbképzéseket amelyeket beterveztünk,  meghirdettük.  Az előadók és a 

helyszinek biztosítva vannak. 

Nagyon vegyes a tagozatok hozzá állása a területi szakmai képzésekhez. Pl. Épületgépészek 

szerint csak az tarthatja a képzést, aki az oktatási anyagot összeállította. Az Elektrotechnika a 

saját előadókhoz ragaszkodott. Nagy Istvánt kértük volna fel előadónak, de az előadása diáit 

kérték, így aztán Kassa Józsefet kértük fel előadónak (villámvédelem), akit aztán elfogadtak. 

Közlekedés területen két saját (Polányi P. Molnár I.) kértünk fel előadónak, a tagozat 

egyetértett.  Statikai képzés keretében egy saját (faszerkezetek, Szabó Lajos) és egy külsős 

előadónk volt a továbbképzésen. Az Építési tagozat rugalmas volt. A vizgazdálkodás területén 

volt a legszabadabb a lehetőségünk, csináljuk amit jónak tartunk. A szakmai képzések 

hosszúak és egy kis üdítőt és egy egyszerű büféebédet kell adni. Azokban az esetekben, ahol 

van saját szponzorunk, arra törekszünk, hogy a szponzor vállaja be annak költségét. 

Az eddigi képzések – ingatlanrendezés 100 fő, tartószerkezet 56 fő vett részt – visszhangja jó, 

sikeresek voltak. 

2. Az Elnök felkérésére a titkár tájékoztatást adott a 2014.10.1-i főtitkári értekezletről, az 

alábbiak szerint: 

A megbeszélést Dr. Virágh Rudolf főtitkár vezette, az MMK részéről részt vettek még Molnár Tamás 

Dr. Kiss Péter, Szőllőssy Gábor, Csarnai Csaba. 

A főtitkár a kiadott napirendeken kívül bejelente, hogy az IIR –ben egy hónapos próbaidőre 

létrehoznak egy elektronikus munkaasztalt. Molnár Tamás elmondta, hogy a titkárok és az ügyintézők 

részére hozzák létre a munkasztalt, ami a tudástár (ebben az egyeztetett megállapodásokat) , a fórum 

(ebben a nem konkrét ügyek általánosítható részeit) és a technikai tudnivalók (ebben a konkrét ügyek, 

kérdések, visszakereshetően) kerülhetnek be. A gyakorlat remélik igazolja a hasznosságát. 

 

1. Továbbképzések 

A szakmai továbbképzési naptár működik, kérik, hogy a továbbképzés fizetndő díjait töltsük fel. 

Javasolták, hogy az alapdíj legyen a saját tagjainkra vonatkozó és a külsősök díját is tegyük fel, ha 

eltér. 
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A továbbképzésekről sajnos bár több helyen – honlap, mérnök újság – adnak, adtak tájékoztatást, 

még mindig sok a félreértés. Mi is ragadjunk meg minden alkalmat arra, hogy tájékoztassuk a 

kollégákat az új továbbképzésekről. A szponzorálást, ha van területi jelentkező, Csarnai Csabával 

egyeztessük, hogy ne legyenek ütközések. 

A központi távoktatásos jogi képzés a héten indul, a rendszer készen van. 

Egyéni továbbképzéseket egyenlőre nem tudnak fogadni, ebben még az elképzelések nem 

alakultak ki. 

2. Továbbképzések eljárási kérdései 

A továbbképzések elmaradása esetében egy év eltiltás a szakmagyakorlástól és ha nem pótolja, a 

jogosultság törlés következik. 5 évente kérhető számon a továbbképzés, de pl. az évenkéni 

szakmai képzés pótlása, ha elmaradt, a pótlása egyenlőre bizonytalan. 

Az Építész Kamara és MMK a kettős tagoknál a továbbképzés általános részét kölcsönösen 

elfgadják, de mást nem. 

3. Beszámoló és jogosultsági vizsga 

A beszámoló letételére a számítógépes termet üzembe helyezték, egyszerre 20 fő vizsgázhat. 

Alapvetően tesztekből, de egy-két rövid kifejtős pontja is van a vizsgának. A felkészítési anyagok 

a honlapon elérhetők. A vizsganaptár a honlapon elérhető, a jelentkezéseket visszaigazolják. Az 

eredményt helyben (BVSZT) kiértékelik.  

4. A beszámolóhoz és jogosultsági vizsgához kapcsolódó kérdések 

Az egy éven belüli nem vagy eredménytelenül vizsgázót egy évre el kell tiltani a 

szakmagyakorlástól.  

5. Tanúsítványok kiadása 

Az Anyagmozgatógépek Építőgépek Felfonók tagozat mellett a Vegyészmérnöki, az 

Erdőmérnöki, a Gépészeti, és az Egészségügyi- műszaki tagozat is megállapította a kérhető 

tanúsítványokat, a honlapon már elérhetők a részletek. 

Jeleztem egy konkrét kérelmet, amire május óta még nem adtak választ, igéretet kaptam a 

meggyorsításra. 

6. Címek odaítélése 

A címek központi résznek odaitélését leállították, mert a közbeszerzés módosítását meg akarják 

várni. A közbeszerzésben a tervezőknél lehet, hogy fontos szerepe lesz „kamarai címeknek”. 

Itt is jeleztem egy címkérőnk ügyét, amire május óta nem válaszoltak. 

7. Hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárási kérdések 

A szakmérnöki végzettség nem jelent végzettségben ugrást csak kredit pótlást jelent. Működik a 

szakirányúság vizsgáló testület (OSzMT), igénybe lehet venni, ha szükséges. 

A szerzett jog kérdései körében elhangzott, hogy a jogosultságok körében csak akkor 

értelmezhető, ha a kérdéses jogosultságot egy jogszabály nem törli, nem módosítja. 

8. Környezetvédelmi szakértői jogosultság 

Ezt a jogosultságot határozatlan időre adjuk és továbbképzés nélkül gyakorolható, de törekednek a 

továbbképzés előírására. 

9. IIR további kérdései 

A címek nyilvántartása ügyében majd körlevelet kapunk, a tanúsítványok rendszer szinten 

elkülönülnek a jogosultságoktól. 

 

 

3. Tagsági, jogosultsági ügyek 

Pálfiné Nagy Mária irodavezető bejelentette, hogy 14 fő részére javasoljuk az Elnökségnek, hogy 

hozzon döntést a törlésükről, mert a szükséges felszólítások kimentek – a levelek átvételéről a 

tértivevények visszaérkeztek - és a befizetési határidő lejárt. Varga József önként kérte a 

tagságának a törlését 

Az Elnökség a 19/2014 (10.06.) Határozatával döntött a: 

Bánoczki Klára 

Emmerling Gábor 
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Feketéné Fülöp Anikó 

Gál Zoltán 

Lerf Antal 

Lugossy Mátyás Péter 

Marjainé Sárközi Zsuzsanna 

Merk Szabolcs 

Ritter Kamilló 

Rombauer Gábor 

Sóti Edit 

Süki Ferenc 

Tóth Albert 

Varga Béla 

tagok tagságának törléséről. Egyben felkéri a Titkárságot, hogy a törlésekre vonatkozó 

határozatokat adja ki. 

 

 

Név Kérelem Javaslat 

Szabolcs László tagfelvétel tagfelvétel 

Szűcs István tagfelvétel tagfelvétel 

Makovi Péter tagfelvétel tagfelvétel 

Leicht Ferenc tagfelvétel tagfelvétel 

20/2014. (10.06.) 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 

07-1228 Szabolcs László KÉ-K, KÉ-V Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1229 Szűcs István T Végzettség nem megfelelő 

 

 

k.m.f. 

 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


