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  JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2016.10.03. 
Jelen vannak: Dr. Szepes András elnök 

Grosz Krisztina elnökségi tag  
Szigetiné László Erika 
Polányi Péter elnökségi tag 
Szabó Lajos elnökségi tag 
Sótér Árpád felügyelő bizottsági elnök 
Hullay Gyula szakcsoport vez. 

  Pálfiné Nagy Mária irodavezető 
  Kumánovics György titkár 
 
Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. 
Megállapítja, hogy az Elnökség 5 tagja megjelent, az ülés határozatképes. 
 

1. Az Elnök tájékoztatás a legutóbbi ülés óta eltelt időszak eseményeiről: 

  

- FMMK jubileumi rendezvénye rendben lezajlott. Jó visszajelzések érkeztek, 

de sajnálatos, hogy a regisztrált kollégák mintegy 1/3-a nem jött el a 

rendezvényre. Rosszul mutatott a nagy teremben a vártnál kisebb létszám. A 

költségek összesítése még nem áll rendelkezésünkre, még egy-két számla 

hiányzik. 

A kiadványokat – Mérnök lettem – a múlt pénteken a megye középiskoláiba (43) 

kiküldtük, hamarosan a FEOL honlapján, digitálisan is elérhető lesz. 

Polányi P.; mégis csak jó lett volna a megye összes polgármesterét meghívni. 

Elnök; a meghívott polgármesterek közül többen még a bejelentkezettek sem 

jöttek el. Mi a tagjainkkal szerettük volna a termet kitölteni, nem a meghívott 

vendégekkel. 

A Tolna megyei kamarai rendezvényre 120 vendéget hívtak meg, nem a 

tagoknak tartották. Jó ötlet volt náluk az emléktábla avatás, az országban 

Szekszárdon alakították meg a területi kamarát elsőként.   

Grosz Krisztinának külön megköszönte a kultúr program megszervezését. A 

műsor nagyon jó volt.   

- A továbbképzések rendben folytatódnak. Az elektrotechnikai képzésen sajnos 

az előadó nem jelent meg, ebből kisebb bonyodalom adódott, de Szigetiné 

László E. és Nagy István kollégáknak köszönhetően sikeres volt a lebonyolítás. 

Pót előadókat kértek fel, akikkel a délutánba nyúlóan tartott a jó hangulatú, jó 

szinvonalú továbbképzés. 

Lezajlott a tartószerkezeti képzés is, Szabó Lajos hozzászólásában jó 

szinvonalúnak minősítette. 

Már csak a közlekedési képzés van hátra, minden elő van készítve. 

Elnök; a továbbképzéshez kapcsolódva, a két szakmai kirándulás – 

vizgazdálkodás, közlekedés – lezajlott, kéri a szakcsoprtvezetőktől a 

kirándulásokról a rövid beszámolót, a részt vevők vévsorát és ha van, egy 

jellemző fényképet.  

Szigetiné László E.; kirándulásuk szervezése még zajlik (Pécs napelemrendszer, 

vagy Kecskemét Mercedes gyár), még reménykedik, hogy meg tudják szervezni. 
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Sajnos lehetséges, hogy csak a jövő év elején lesz látogatási időpont pl. a 

Mercedes gyárban. 

 

- A MMK Választmányi ülés a múlt pénteken volt. 

Kovács István alelnök az ÉMTSZR –ről tartott egy ismertető előadást. A 

szabályzat elfogadása az MMK-nál december 3-án, az Építész kamaránál 

december 2-án lesz. 

SzigetinéLászló E.; a tervezet nem jó, a lényeg, hogy  a tervező mindent 

kövessen, csináljon és vigye el a „balhét”. Össze kellene fogni és tiltakozni. 

Szabó L.; most már késő, olyan a helyzet, hogy már nincs értelme a sztrájknak. 

Hullay Gy.; az ÉMTSZR-hez hasonló régen is volt, pl.beruházási kódex, építési 

norma. Akik az ÉMTSZR-t készítették mindenből irtak be valamit, de a 

feladatok nincsenek elhatárolva, a mérnöki feladatok nem teljesek. 

Polányi P.; sajnos a kamarai szervezetünk nem jól működik. Az egységesítés 

elve jó lenne, de a javasoltak nem korszerűek! 

Szigetiné László E.; a szabályzat készítők között a 9 főből 7 fő a tervező, akik a 

HOAI mintájára dolgoztak, csak 2 fő gyakorlati szakember. 

Grosz K.; a szabályozások a kormányzati beruházásokra vonatkoznak. 

Országosan 1-2 ezer mérnök viszi a projekteket, a többiek nem kapnak munkát. 

Szabó L.; a HOAI-t a németeknél már 15 éve nem alkalmazzák. Megjegyzi, 

hogy az előbb említett 1-2 ezer mérnök közé úgy is be lehet kerülni, hogy ők 

nem tudják megoldani, mert annyi a feladat, ilyenkor van „külsős” megbízás. 

Polányi P.; az elnök asszony a szabályzatot sikerként éli meg. Az elnökségből 

3-an látják, hogy ez nem siker, rossz az anyag. 

Hullay Gy.;az EMTSZR szembe megy az EU-s FIDIC könyvek szabályaival. 

Akik készítették a 30 évvel ezelőtti dolgokra emlékezve dolgoztak.  

Kulkai kolléga beszámolt  a választási előkészületekről  

Az elképzelések szerint a BPM-i kamara alelnök jelöltjét, ha nem választanák 

meg, akkor egy fővel megnövelnék az alelnökök számát, vagyis a budapesti 

jelölt mindenképpen alelnök lenne. 

A továbbképzésekkel kapcsolatban elhangzott, hogy nincs nagy fogadási 

készség az ipari partnerek fogadására. Vitára nem került sor ebben a kérdésben. 

Polányi P.; a Leier is visszalépett a továbbképzések támogatásától, mert túl 

bonyolult volt. 

Elnök; tárgyalás zajlik az MMK és az Építési Államtitkárság között a 

nyilvántartott műszaki vezetők, műszaki ellenőrök évenkénti szakmai 

továbbképzéséről. Az Államtitkárság már hajlik az elfogadására. 

A Vas Megyei Mérnöki Kamara felvetette a Hollán Ernő szobor felállítását 

Szombathelyen és kérte a kamarák anyagi támogatását. A szobor 20 millió Ft-ba 

kerülne, ebből 3 (Szombathely) + 1 (Honvédség) millió Ft áll rendelkezésre. 

A választmány tagjai összességében nem lelkesedtek a szobor finanszírozásáért. 

- Beszédes József dombormű felújítás támogatásáról a múlt évben döntöttünk 

(50 eFt.), de nem készült el. (Problémás volt a tulajdonviszony és szerettük 

volna átadni a Polgármesteri Hivatalnak a domborművet. Mi csak támogattuk 

volna a felújítást. ) A Vízügyi Igazgatóság illetékes vezetőjével egyeztettünk és 

ez alapján javasoljuk, hogy a felújítást közösen csináltassuk meg, a költségek két 

intézmény közti megosztásával. A felújítás után kezdeményezzük a dombormű 
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átadását a Polgármesteri hivatalnak. A felújítás becsült költsége a múlt évben 

300 eFt nagyságrendű volt.  

Grosz K.; ki készítené a felújítást, van-e már ajánlat? 

Elnök; elképzelés már van, a művész megnézi a sérült domborművet és ez 

alapján kapunk árat a dombormű negatívjának és az új dombormű elkészítésére. 

A régi kijavított dombormű a Vízügyi Igazgatóságon lenne elhelyezve, az új 

pedig visszakerülne az épület falára. 

Az elnökség a 26/2016 (11.14.) sz. határozatában a Beszédes József 

domborműnek a Vízügyi Igazgatósággal történő fele-fele költségviseléssel 

történő felújításáról – a jelenleg ismert 150 eFt költségen belül - 

egyhangúan döntött.  

Az elnökség az árajánlat szerinti költségek visszajelzését kéri az Elnöktől. 

- A választások előkészületei megkezdődtek. Az Alapszabály szerinti 2. sz. 

melléklet – a küldöttek szakmacsoportok szernti besorolása - tartalmilag 

felülvizsgálatra került. A jegyzőkönyv melléklete az eredeti, a 2011.05.06. kelt 

szakmacsoportosítás (1. sz. mell.) és a felülvizsgálat alapján kidolgozott A, B új 

változatok (2. sz. mell.). Az Elnök a B változatot javasolja. Az elnökség 

véleményét, döntését kéri, mert a 2. sz. melléklet módosítása Alapszabály 

módosítást igényel, ehhez pedig az elnökség álláspontja szükséges. Az 

Alapszabály módosítását küldöttgyűlési e-szavazással kell, lehet megoldani. 

Vita bontakozott ki arról, hogy a szakmacsoportok helyesen vannak-e kialakítva.  

Szigetiné László E.; nem ért egyet a szakmacsoportosítással, mert az 

elektrotechnika és az energetika össze tartozik és a hírközlés és a tűzvédelem is 

nagyon rokon-területek.  

Elnök; a javasolt „B” változatban a szakmaterületeket csoportokba szerveztük, 

ez csoportonként nagyjából hasonló küldöttszámot is eredményez, és 

tulajdonképpen így is, úgy is mindenki megfelelően képviselve lesz, akármelyik 

csoportban szerepel. Ezzel a megfontolással az elnökségben Szigetiné László E. 

kívül mindenki egyetértett. 

 

Az elnökség a 27/2016 (11.14.) sz. határozatában az Alapszabály 2. sz. 

mellékletének módosításaként a „B” változattal négy fő igen egy nem 

szavazattal egyetért és a Küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

  

2. Egyéb kérdések 

Az Elnök egyztetésre javasolja az évzáró rendezvényünk időpontját, 

december 9, vagy 16 péntek 17 órai időpontot. 

Polányi P. javaslatára, mivel nem volt egyik időpont sem mindenkinek 

alakalmas, a december 5-ét fogadták el. 

A Kamarai bál időpontja és helyszíne még bizonytalan, az Elnök tájékoztatást 

fog adni a tárgyalásai eredményéről (Táncház, Magyar Király), a közeli 

napokban.  

 

3. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 

k.m.f. 
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 Pálfiné Nagy Mária Kumánovics György dr. Szepes András 

 irodavezető titkár elnök 


