A Magyar Mérnöki Kamara
Elnökségének határozatai 2009. május 16-tól

2009. június 08.
17(1)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az Elnökségi üléseket az MMK elnöksége a 2009. június 8-án megtartott elnökségi ülés
emlékeztetőjéhez csatolt működési szabályok szerint bonyolítja le.
18(2)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
A FB megállapításai nem nyilvánosak, illetve kizárólag a tagság számára kell hozzáférhetők
legyenek. Ez úgy biztosítható, hogy egy belső használatú, jelszóval védett felületen érhetők
el. A FB dokumentumainak belső közzétételéhez teljesülniük kell az alábbi feltételeknek:
a) A dokumentum (a FB megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv) tervezetét
véglegesítés előtt egyeztetni kell a vizsgált szervezet vezetőjével, az estleges
félreértések, hibás adatok tisztázása érdekében.
b) Meg kell adni annak a lehetőségét, hogy a vizsgált szervezet vezetője a FB
megállapításaihoz észrevételeket és megjegyzéseket tegyen. A közzététel ezekkel
együtt lehetséges.
19(3)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Nincs olyan előírás, (korábban sem volt) amely a kiadó vagy bármelyik más szerződő partner
kiválasztását versenyeztetéshez kötné.
A versenyeztetés hiánya tehát nem ad alapot elmarasztaló FB megállapításra.
A FB azon megállapítása, hogy a LOGOD szerződés nem előnyös a MMK számára,
vélelem, feltételezés, mert nem álltak rendelkezésre számviteli adatok.
20(4)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az elnökségnek tudomása van arról, hogy a LOGOD-dal kötött határozott idejű szerződés
2009-12-31-én lejár. Az elnökség úgy döntött, hogy legkésőbb a 2009-09. havi ülése
alkalmával létrehozza azt a munkabizottságot, amelyik - az elnökség értékelő elemzése
alapján - előkészíti Mérnök Újság kiadásának újbóli rendezését úgy, hogy a megjelenés
folyamatosan biztosítható legyen. A MMK elnöke megfelelő előkészítéssel vegye ezt a témát
a 2009. szeptemberi elnökségi ülés napirendjére. Az előkészítésért felelős: Zarándy Pál
21(5)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK szervezeti és működési szabályzatát és a hozzá kapcsolódó részletszabályzatokat
(ügyrendeket) a jelenlegi szervezetre át kell dolgozni, illetve ki kell dolgozni. A szabályzatot
és az ügyrendeket végleges formában a 2009. novemberi választmányi ülés elé kell
terjeszteni, előzetes elnökségi jóváhagyást követően. Az elnökség felhatalmazza a főtitkárt,
hogy a munka elvégzésre külső pénzügyi és jogi szakértőt vegyen igénybe. Az elnökség
részéről felelős: Zarándy Pál.
22(6)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
A SZFB nagy és körültekintő munkája ellenére az ellentmondó vélemények sokasága azt
eredményezte, hogy nem született döntés a szervezeti fejlesztésről.
Az elnökség
egyidejűleg azt is rögzíti, hogy ebben a vonatkozásban mulasztás, a működés
törvényességének, vagy szabályszerűségének értelmében, nem történt. Az elnökség a
szervezet megújításának kérdéseit munkaprogramjába fel fogja venni.
23(7)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Sem a MMK elnöke, sem a FB elnöke nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy a
választott testületek (elnökség, választmány) döntési illetékességébe tartozó ügyekről
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megállapodjanak. Az elnökség az FB 2008-12-16-i jegyzőkönyvével elkezdődött, a 2009-0107-i megállapodással és a 2009-02-21-i FB üléssel folytatódó, a FB és az MMK elnöke közti
vitát lezártnak tekinti. A tennivalókat programja szerint végrehajtja. Felkéri az elnököt, hogy
az FB elnökével való tárgyaláson ismertesse ezt a döntést.
24(8)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az elnökség felkéri Zarándy Pál alelnök urat, hogy hozzon létre egy eseti bizottságot a
korábbi, különböző testületi döntések áttekintésére. A bizottság feladata, hogy tételes
javaslatokat tegyen arra vonatkozóan, hogy a korábbi döntések hogyan kerüljenek az új
elnökség munkaprogramjába (egyszerű határozattal lezárható, új határidőkkel folytatandó,
stb.)
25(9)/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége ad’ hoc bizottságot bíz meg az MMK pénzügyi- gazdasági átvilágítása
céljából. A szükséges megbízási szerződés megkötéséért felelős Holló Csaba alelnök.
A bizottság tagjai: Horváth Attila, Dr. Lantos János és az ügyviteli szervezetet átvizsgáló
bizottság egy tagja.
Az elnökség felkéri a megyei kamarákat, hogy a kamarai törvény alapján az átvilágításban
működjenek közre és annak költségeit az MMK-val osszák meg.
26(1)0/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége ad’ hoc bizottságot hoz létre az MMK tevékenységének és ügyviteli
szervezetének átvilágítására. A bizottság a vizsgálat elvégzett első szakaszáról az Elnöknek
és az Alelnököknek jelent. Az első szakasz véghatárideje július 15. Az elnök és az alelnökök
döntenek az elvégzendő munka folytatásáról. A bizottság vezetője: Karsa Álmos tagjai:
Reich Gyula, Rónai István és Némethy Zoltán.
27(1)11/2009. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat
Az elnökség tudomásul veszi, hogy a folyamatos működés érdekében a bizottságok
működését meghosszabbítja.

2009. szeptember 09.
28(1)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
Készüljön munkaprogram a tagozatok szakmai stratégiai célkitűzéseinek és feladatainak
összehangolására, a tagozatok tevékenységének központi támogatására, felügyeletére,
minősítésére. Készüljön a tagozatok területi szakcsoportjairól, feladatairól részletes
ismertetés és nyilvántartás.
Az elnökség a feladat elvégzésével Karsa Álmost bízza meg, akinek munkáját a tagozati
titkár segíti.
A munka elvégzésének határideje: 2009. X. 14. a 2009. X. 7-i alelnöki ülésre már tárgyalható
állapotban, hogy az első döntéseket a 2009. október 14-i elnökségi ülés meghozhassa.
2009. nov. 18. választmány napirendjére tűzhető előterjesztés
2009. dec. 9. – javaslat
2010. jan. 13. – döntésre előkészített anyag
29(2)/2009. (IX. 9) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával megállapítja, hogy a 2/2007. (I.10.) MMK Elnökségi
határozattal létrehozott alapszabály-felülvizsgáló bizottság munkáját részben elvégezte (a
kamarai önkéntes szolgáltatást vállalók feltételeinek megállapítására a 2007. évi
küldöttgyűlés alkalmával), egyúttal a bizottságot megszünteti, és tagjait megbízatásukból
felmenti, tekintettel arra, hogy az elnökség az alapszabály átdolgozására új programot indít.
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30(3)/2009. (IX. 9) MMK Elnökségi határozat
A 14/2007. (V.9.)- MÚ szerkesztőbizottságára vonatkozó; a 27/2007. (XII.12.) a MÉDIbizottságra vonatkozó, és 28/2007. (XII.12.) számú Oktatási Bizottságra vonatkozó elnökségi
határozatokban szereplő bizottságok további működésével kapcsolatban a 2009. IX. 9-i
elnökségi ülésnek a kamarai bizottságokra vonatkozó határozatában együttesen foglal állást.
31(4)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával visszavonja a 20/2008. (XII.10.) MMK Elnökségi
határozatot, egyidejűleg rögzíti, hogy ezt a kérdést az 1/2009 (IX.09.) határozatban rendezte.
32(5)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége megállapítja, hogy a 3/2007.(V.19.) MMK küldöttgyűlési határozat csak
részben valósult meg. Az elnökség felkéri Gilyén Elemért az eredeti célt szolgáló intézkedési
terv kidolgozására. A határidőt az Elnök asszony és a bizottság vezetője közötti egyeztetést
követően állapítják meg.
33(6)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával megállapítja, hogy az előző elnökség azzal, hogy
bizottságot hozott létre abból a célból, hogy az vizsgálja az MMK szervezetének és
működésének problémáit és tegyen javaslatokat a fejlesztésre, továbbá, hogy a bizottság
munkájának eredményeit az elnökségen belül és a választmány keretei között többször
megvitatta, eleget tett az erre vonatkozó küldöttgyűlési határozatoknak.
Megállapítja továbbá az elnökség, hogy az elnökségen és a választmányon belüli
egyetértés, illetve határozott többségi álláspontok hiányában nem került sor sem a
szervezet, sem az alapszabály módosítására.
34(7)/2009. (IX. 9) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával úgy dönt, hogy az alapszabály módosítást igénylő
szervezeti változások előkészítését úgy kell ütemezni, hogy a 2010 évi rendes küldöttgyűlést
előkészítő elnökségi ülés a módosított alapszabály normaszövegét jóváhagyhassa.
Felhatalmazza egyúttal az Alelnöki Tanácsot, hogy a munkát a bemutatott feladatterv alapján
indítsa el. A következő elnökségi ülésen az alelnöki tanács mutassa be javaslatát a
szervezetfejlesztési javaslatát, az alapszabály és az új kamarai törvény összefüggéseiről.
35(8)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával jóváhagyja, hogy a Mérnök Újság kiadására a LOGOD Btvel kötött, 2009. 12. 31-én lejáró szerződés kiváltására a MMK meghívásos (tárgyalásos)
eljárással kiválasztott kiadóval kössön szerződést. A szerződést olyan ütemezésben kell
előkészíteni és megkötni, hogy a lap megjelenése folyamatos legyen. A kiadóval kötendő új
szerződés tartalmát a jelen előterjesztéshez mellékelt koncepció szerint kell véglegesíteni.
Az elnökség felhatalmazza a Kamara elnökét a meghívásos eljárás lebonyolítására,
médiajogban járatos szakértő igénybevétele mellett. Az eljárás menetéről az elnökség
kapjon tájékoztatást.
Az elnökség felhatalmazza továbbá az elnököt, hogy a laptulajdonosi szerephez kapcsolódó
MMK-n belüli szabályokat dolgoztassa ki olyan ütemezésben, hogy azokról legkésőbb a
2010. márciusi választmányi ülésen határozatot lehessen hozni. Az elnök munkáját a Mérnök
Újság Bizottság segíti, amelynek tagjai: Zarándy Pál és Holló Csaba alelnökök, Szőllőssy
Gábor főtitkár, dr. Fazekas János jogi kabinetvezető, dr. Beleznay Zsolt média-szakjogász. A
kiírást az elnökség az 2009. október 7-i ülésén hagyja jóvá.
Az elnökség felkéri a Mérnökújság eddigi szerkesztőbizottságát, hogy Zarándy Pál és Holló
Csaba alelnök urakkal kiegészülve lássa el továbbra is feladatát, az új kiadói szerződés
megkötéséig. A szerkesztőbizottság elnökének feladatát a működési szabályzatnak
megfelelően Barsiné Pataki Etelka, az MMK elnöke veszi át 2009. szeptember 9-től.
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36(9)/2009. (IX. 09.) MMK Elnökségi határozat
A MMK elnöksége határozatával felhatalmazza a MMK elnökét, illetve az alelnöki tanácsot,
hogy a honlap megújítása érdekében szükséges lépéseket tegye meg. Készítse el a
fejlesztés részletes tervét, különös tekintettel a költségvetésre. Az informatikai fejlesztéshez
kérjen be és értékeljen legalább három, összehasonlításra alkalmas ajánlatot.
Határidő: 2009. IX. 25.
A fejlesztési terv alapján tárgyaljon a hiányzó források biztosításáról a megyei kamarák
elnökeivel, úgy hogy a 2009. októberi elnökségi ülés beszámolót fogadhasson el a projekt
megvalósításáról (végleges költségek, tartalom és forma, a működtetés felelősei).
37(10)/2009. (IX. 9.) MMK Elnökségi határozat
a) Az MMK elnöksége felkéri a/az:
 Tervező és Szakértő Mérnökök Jogosultsági Vizsgabizottsága elnökéül Farkas
György urat,
 Felelős Műszaki Vezetők és Műszaki Ellenőrök Jogosultsági Vizsgabizottsága
elnökéül Holló Csaba urat,
 Épületenergetikai Tanúsítók Jogosultsági Vizsgabizottsága elnökéül Bánhidi
László urat,
 Kamarai Továbbképzési Bizottság elnökéül Csenke Zoltánné úrhölgyet,
 Végzettségek Szakirányúságát Megállapító Bizottság elnökéül Farkas György
urat,
 MMK Érdekérvényesítő Bizottsága elnökéül Korda János urat,
 Oktatási Bizottság elnökéül Mecsi József urat, és a bizottság munkájában való
részvételre Csete Jenő urat,
 Történeti Bizottság elnökéül Fejér László urat.
b) Az elnökség szükségesnek tartja, hogy a MÉDI Bizottság, a kamara főtitkárával Szőllőssy
Gáborral és a kamarai jogi kabinet vezetőjével, Fazekas Jánossal kiegészülve folytassa
munkáját, a bizottság vezetésére továbbra is Dezső Zsigmondot kéri fel.
c) Az elnökség a korábban megalakított, alábbi bizottságokat megszünteti:
Startégiai és Lobbi Bizottság
Szakmai Véleményadó Bizottság
A kamara gazdasági és társadalmi kérdésekkel foglalkozó Bizottsága
Tagozati Struktúrát vizsgáló Bizottság
Az MMK és a területi kamarák kapcsolatát vizsgáló Bizottság
Szervezetfejlesztési Bizottság.
Az elnökség megköszöni a kamara bizottságaiban közreműködők munkáját. Az elnökség
felkéri Kovács István alelnök urat, hogy a fentiekben meghatározott kamarai bizottságok
elnökeivel a bizottságok tagjaira vonatkozóan tegyen javaslatot az október 14-i elnökségi
ülésen. A bizottságok elnökei 2010 évi munkatervüket a kamara elnökségének december 9-i
ülésére terjesszék elő, a munka koordinálását Kovács István alelnök úr vezesse.

2009. október 07.
38/2009. (X. 7.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával - a példányszámra vonatkozó kiegészítéssel - elfogadja az
ajánlati felhívást. A 18.000-es példányszámhoz képest várható alsó és felső határt az ajánlati
felhívásban meg kell határozni.
39/2009. (X. 7.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége határozatával arról döntött, hogy az alábbi kiadókat hívja fel
ajánlattételre:
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Logod Bt, Energetikai Kiadó Kft, Heti Válasz kiadója, a Figyelő kiadója, a Mélyépítési
Tükörkép kiadója, a Technika Alapítvány.
40/2009. (X. 7.) MMK Elnökségi határozat
A 192/2009 (IX.15.) Korm. rendelet alapján meghatározott beruházás lebonyolító jogosultság
ideiglenesen kiadható azoknak, akik a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A bejelentést igazolását azzal a záradékkal kell kiállítani, hogy a jogosult köteles a
jogosultsági vizsgát legkésőbb 2010. május 15-ig letenni, ellenkező esetben a névjegyzékből
törlésre kerül. A jogosultsági vizsga anyagát úgy kell elkészíteni, hogy a vizsgáztatások
2010. január 31-ével megkezdődhessenek.
A beruházás-lebonyolító jogosultsági vizsga vizsgabizottságának feladatát az építési felelős
műszaki vezetők és műszaki ellenőrök jogosultsági vizsgabizottsága látja el, a vizsgaanyag
elkészítéséhez a bizottság Éhn József urat kérje fel, a munkában közreműködőként Rév
András és Kocsis Júlia vesznek részt.

2009. október 14.
41/2009. (X. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége felkéri Karsa Álmos és Kovács István urakat, hogy az eddig elvégzett
munka lezárásaként készítsenek összefoglaló jelentést a regionális tervellenőri irodák
létrehozásáról az alelnöki tanács számára, amelyről az azt követő elnökségi ülésen az
illetékes alelnök tájékoztatást ad. Határidő: 2009. december 9.
42/2009. (X. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége megállapítja, hogy az elmúlt időszak elnökségi-, választmányi-, és
küldöttgyűlési határozatainak áttekintése után az azokkal kapcsolatos intézkedéseket a
napirendi előterjesztés szerint lezárta. A kamara működésével kapcsolatos kérdéseket
napirendre vette, azokat az elnökség munkarendje a szükséges mértékben tartalmazza.
43/2009. (X. 14.) MMK Elnökségi határozat
A 11/2007. (V.9.) MMK Elnökségi határozat az alábbiak szerint módosul:
Az Elnökség a tagozati minősítési bizottságoknak a jogosultsági elbírálásba való bevonására
a következő szabályozást fogadja el:
A területi kamarának joga van az illetékes szakmai tagozati Minősítő Bizottságtól minősítő
szakvéleményt kérni, amit a Minősítő Bizottság nem utasíthat el, és köteles 15 napon belül
határozati javaslatot adni.
A területi kamara minden esetben tagozati minősítést kell kérjen:
- a szakértői jogosultság megállapításához,
- a tervellenőri kérelmek esetében a szükséges szakmai gyakorlati időnek és annak
színvonalának meghatározására.
Ha a területi kamara az MB véleményétől eltérő határozatot kíván hozni, az MB elnökével azt
egyeztetnie kell. Ezt követően a területi kamara dönt és hozza meg az elsőfokú határozatot.
Eredménytelen egyeztetés esetén a területi kamara a határozatot tájékoztatásul megküldi az
országos kamarának.
A minősítés időtartamára a területi kamara az eljárást felfüggeszti, arról a kérelmezőt is
értesíti. Ha a területi kamara nem kapja meg határidőre az általa kért minősítést, tagozati
minősítés nélkül hoz határozatot. A tagozati minősítési munkát az MMK pénzügyi
szabályozása szerint kell elszámolni.
44/2009. (X. 14.) MMK Elnökségi határozat
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Az MMK elnöksége felkéri a főtitkárt, hogy a 43/2009.(X.14.) MMK Elnökségi határozatban
foglaltak teljesüléséhez szükséges eljárásrendet dolgozza ki.
45/2009. (X. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Magyar Mérnöki Kamara megújításához
alábbi bizottságokat hozza létre:
1.
Alapszabály módosítását előkészítő bizottság,
2.
Közbeszerzés és verseny bizottság,
3.
Szerzői jogvédelem bizottság,
4.
Építésügyi igazgatás és főmérnöki rendszer,
5.
Mérnöki kis és középvállalkozások bizottság,
6.
Szabványok, szabványosítás bizottság,

és programjához kapcsolódóan az
elnöke: Dr. Hajtó Ödön
elnöke: Éhn József
elnöke. Dr. Fazekas János
elnöke: Holló Csaba
elnöke: Janitsáry Iván
elnöke: Scharle Péter

A létrehozott bizottságok és elnökük kinevezése után a bizottságok mandátumára és tagjaira
az alelnöki testület fogad el javaslatot 2009. október 20-ig.
A bizottságok 2009. október 28-ig kidolgozzák munkatervüket, amelyet az alelnöki testület
hagy jóvá.

2009. november 11-12.
46/2009. (XI. 11) MMK Elnökségi határozat
Az elnökség felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Elemző Bizottságot a feladatok elvégzésére, a
munka tovább folytatására, és felhatalmazza a Kamara elnökét a végrehajtás feltételeinek
biztosítására, és az előrehaladás ellenőrzésére.
47/2009. (XI. 11) MMK Elnökségi határozat
Az elnökség felhívja azoknak a kamarai tagoknak (pl. ipari szakértőknek, környezetvédelmi
szakértőknek) a figyelmét, akikre nézve a jogszabály-változások eredményeképpen 2009.
október 1-jétől már nem kötelező a kamarai tagság, hogy kamarai tagságuk fennállását ezek
a jogszabályváltozások nem érintették.
A Magyar Mérnöki Kamara célja, hogy tagjait, továbbiakban is képviselje, érdekeikért kiálljon,
és hogy tudásukat, szakmai gyakorlatukat elismertesse.
Az elnökség kinyilvánítja, hogy a Kamara a hatályos jogszabályok keretei között továbbra is
segíti tagjai szakmai munkáját, és részükre – az igénybevétel kötelezettsége nélkül –
szakmai szolgáltatásokat nyújt. Ennek keretében a Kamara kérelemre a tag szakmai
gyakorlatáról szóló okiratot állít ki, amely nem minősül hatósági bizonyítványnak vagy
hatósági igazolványnak, de igazolja, hogy a tag minősített és a kamara etikai és egyéb
szabályai figyelembevételével fejti ki tevékenységét.

2009. november 18.
48/2009. (XI. 18.) MMK Elnökségi határozat
Az Elnökség megállapítja, hogy a Logod Bt.-vel kötött határozott idejű szerződés 2009.
december 31-én lejár. Az Elnökség megköszöni a Logod Bt.-nek a 16 éves jó
együttműködést. Megállapítja, hogy a kiadói megbízásra kiírt meghívásos ajánlattételi eljárás
sikeres és eredményes volt. Megköszöni az Előkészítő és Értékelő Bizottság munkáját. A
Heti Válasz Kiadó Kft.-vel folytatott tárgyaláson megállapított megbízási díj összegét
elfogadja. Felhatalmazza az MMK elnökét, hogy a legjobb ajánlatot adó Heti Válasz Kiadó
Kft.-vel kezdje meg a szerződéskötési tárgyalásokat a korában jóváhagyott koncepció és
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szerződéstervezet alapján úgy, hogy a lap megjelentetésének folytonossága biztosított
legyen.
Az Elnökség kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a tárgyalások eredményeképpen megkötött
szerződés írjon elő tartalmi garanciákat a Kamara érdekeinek érvényesülése érdekében, és
biztosítson ehhez hatékony eszközöket a Kamara képviselője számára.

2009. december 09.
49/2009. (XII. 9) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége az elkészült vizsga-anyag alapján a beruházáslebonyolító jogosultsági vizsgáztatását 2010. január 5-től megkezdi. Amennyiben a korábbi
BLSZ jelű, beruházási, beruházás-lebonyolítói szakértői jogosultsággal rendelkezők
bejelentik, hogy beruházás-lebonyolító tevékenységet is kívánnak végezni, kérelemre a
jogosultsági vizsga alól felmenthetőek.
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