Beszámoló
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara
2018. évi munkájáról
Szervezeti adatok:
Területi Kamara címe: Kaposvár, Rákóczi tér 12/A., telefon és fax-szám: 82/410-657, e-mail
címünk: smmk@t-online.hu, weblapunk: www.smernok.hu.
Létszám adatok:
2017 évben a taglétszám 454 fő, a nyilvántartottak száma 299 fő volt. Míg 2018 évben az új
belépők számának növekedésével a taglétszám 468 fő, a nyilvántartottak száma 296 főre
változott. Örvendetes, hogy a létszám azóta is folyamatosan nő és egyre több fiatal is
jelentkezik. Ennek megfelelően a jelenlegi létszámunk már 480 fő. Tapasztalatunk alapján
egyes mérnöki tevékenységek csak kamarai tagság/nyilvántartotti státusz alapján
végezhetőek, ezért enyhe létszámnövekedés várható továbbá a tagi/nyilvántartotti díjak
átrendeződése miatt a tagsági jogviszonyba átjelentkezések miatt a tagi létszám is növekedhet.
Kamara működése
Elnökségi ülések:
Elnökségünk alapszabály szerinti 9 tagú. Elnökségi üléseinket minden hónapban megtartjuk.
Amennyiben nem fontos a személyes jelenlét, akkor ritkán élünk az Alapszabály által
biztosított lehetőséggel, az elektronikus elnökségi ülés lebonyolításával. Az ülésekre
meghívást kap a FEB, az EB vezetője, illetve a Kamara titkára.
2018-ben a SMMK elnöksége 11 alkalommal ülésezett, melyből 1 alkalom elektronikus úton
zajlott le. Az elektronikus módon lezajlott elnökségi ülésen az elnökségi tagok aktívan
közreműködtek, döntéseikkel elősegítve a kamarai munkát. 2018. évben minden ülésünk
határozatképes volt. Az üléseken résztvevő elnökségi tagok, illetve a bizottságokat vezető
kollegák szerény tiszteletdíjban részesülnek.
A titkársági dolgozók bérfejlesztése megtörtént.(pü terv.)
Az elnökség összetétele, ill. a tisztségviselők névsora a 2017. április 5-i tisztújító
küldöttgyűlés óta változatlan
Somogy Megyei Mérnöki Kamara új Elnöksége:
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke: Wagner Ernő
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara alelnöke: Ift Miklós
Elnökségi tagok
- Zanatyné Uitz Zsuzsanna
- Harsányi Csaba
- Gáts András
- Bajzik Imre
- Gyánó József
- Hajdu Miklós
- Endrédi János
Felügyelő Bizottság
- Alexy Rezső bizottság elnöke
- Merse János tag
- Farkas József tag
- Boda Anikó tag
- András Erik tag
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Póttag lett
- Gyura Balázs
- Neuhoffer László
- Szilágyi Ádám
Etikai-Fegyelmi Bizottság:
- Habermayer Sándor elnök
- Sárdiné Perczel tag
- Száraz Ferenc tag
- Soós Árpád tag 2018. 05. 23-ig
- Fonód Ferenc
- Hajdú Tibor tag 2018. 05.23-tól
Póttag lett
- Skiba Tamás 19 szavazattal
MMK küldöttei megválasztása:
MMK küldöttek
Zanatyné Uitz Zsuzsanna az Energetikai Tagozat küldöttje
Ift Miklós a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat küldöttje
Harsányi Csaba
Gáts András
Bajzik Imre
Wagner Ernő
Titkárság működése:
Kamaránknál a titkári teendőket dr. Tóth György látja el, Titkárságunk adminisztrációs
munkakörét Bükiné Matusa Judit, könyvelési, pénzügyi munkánkat szakirányú képzettséggel
rendelkező mérlegképes könyvelő: Mórocz Zoltán vállalkozóként korábbi megbízás alapján.
2018 év folyamán a közigazgatási hatósági jogkörünkben eljárva az alábbi jogosultsági
engedélyek kerültek kiadásra:
- Tervezői gyakornok
6 fő
- Új tervezői-szakértői engedély: 36 db
- Új FVM engedély:
49 db
- Új ME engedély:
31 db
- Kiadott igazolások:
13 db
- Kiadott hatósági Bizonyítványok: 55 db
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Titkársága hétfőn-szerdán-pénteken 10-12 óra között tart
ügyfélfogadást, amelyet azonban a titkárság a tagok javára rugalmasan kezel és ezen felül
elérhetők vagyunk az smmk@t-online.hu e-mail címen is.
A szóbeli tájékoztatáson túl működtetjük a www.smernok.hu honlapunkat is, melyen a
kamarai tagságot érintő tudnivalók folyamatosan aktualizálva rövidesen megtekinthetők.
Gazdasági- pénzügy tervünk teljesítése 2018 évben:
Bevételi oldal: a 2018-ban költségvetés bevételi oldala az 5 millió Ft költségvetési pályázati
támogatáson elnyert összeggel 25 082,- e Ft volt
A takarékosan meghatározott és a kiadásokat a szükséges minimum szinten tartó gazdálkodás
mellett a kiadásaink főösszege 22 693,- E Ft volt
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A fentiek alapján a kamara gazdálkodása 2018-ban 2.389 eFt pozitív egyenleggel zárt. (A
teljes beszámolót a Kamara 2018 évi költségvetési tervezetének végrehajtásától külön
mellékletben csatoltuk.)
A területi kamara szakmagyakorlási felügyelők delegálásával részt vesz az építésfelügyelet
hatósági ellenőrzési munkájában, a kiadott utasítás értelmében együttműködik az ellenőrző
hatóságokkal, illetve a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekkel.
A fentiekben ismertetett feladatok maradéktalan ellátását a szakmagyakorlók által fizetett
nyilvántartási díj azonban nem fedezi.
Benyújtott, és elfogadott pályázatunkban a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet területi
kamarákra osztott és vállalt többletfeladatok végrehajtása érdekében dologi és személyi
fejlesztések végrehajtását, valamint a vállalt szakmai programokat teljesítettük.
Szakmai tevékenység:
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jött létre,
melyet a Somogy Megyei Bíróság (Somogy Megyei Törvényszék) Pk.60.117/1996.
sorszámmal és 1706 lajstromszám alatt vett nyilvántartásba. Illetékessége Somogy megye
közigazgatási területére terjed ki.
Kamaránk tevékenységi köre a tervező és szakértői mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény alapján a közigazgatási hatósági feladatok ellátása
során területi összesítésben vezeti a tervezői és szakértői-, továbbá a felelős műszaki vezetői
és műszaki ellenőri, valamint az energetikai tanúsítói, és a szakmagyakorlást végző cégek
névjegyzékét.
A Mérnöki Kamarai Névjegyzéket vezető szervként az adott tevékenység folytatására történő
jogosultságot szabályzó 266/2013. (VII.11.) kormányrendeletben meghatározottak szerint első
fokon engedélyezi a mérnökök szakmagyakorlási tevékenységének folytatását, ill.
közreműködik a 266/2013. (VII. 11.) Kormány számú rendeleten kívüli szakmák tanúsítási
folyamatában.
A Kamara megkeresés során tájékoztatja a kamarai tagokat és nyilvántartottakat eljárási,
szakmagyakorlási kérdésekben, előzetesen véleményezi a jogosultsági kérelmeket,
útbaigazítást ad a közlekedési auditori, illetve különböző tanúsítási jogosultságok
megszerzésére irányuló kérdésekben. A Somogy Megyei Mérnöki Kamara honlapja megújítás
alatt áll, s ezáltal egyre aktuálisabbá válik. A tervezőt, szakértőt, műszaki ellenőrt, energetikai
auditort, illetve energetikai tanúsítót, valamint műszaki vezetőt és műszaki ellenőrt kereső,
hozzánk forduló állampolgárok részére - általában 4 személy ajánlásával - tanácsadást
biztosítunk jogosultsággal rendelkező szakember kiválasztásához.
2017 második felétől előfizetéssel rendelkezünk, ezáltal lehetőséget nyújtunk tagjaink és
nyilvántartottak részére a Szabványkönyvtár használatához.
Az építésfelügyeleti hatóságok megkeresése alapján a szakmai tagozatokkal egyeztetve
szakmagyakorlási felügyelőket delegálunk az építésfelügyeleti ellenőrzésekre.
Az éves szakmai továbbképzés szervezését, a (Baranya-, Tolna Megyei Mérnöki Kamarákkal
karöltve) a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karának vélt bázisán a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara irányításával közösen szerveztük olyképpen, hogy minden szakterület
részére biztosítottunk továbbképzési lehetőséget a megyeszékhelyeken. A felszínesen
dicséretesnek tűnő megoldás mögött olyan aránytalanságok lapultak, amely az ország egyik
legdrágább képzését jelentette úgy, hogy eközben a megyei kamaránknak egyetlen fillér
bevétele sem realizálódott. Természetesen nem az a cél, hogy a továbbképzésen a kamaránk
meggazdagodjon, az viszont elfogadhatatlan, hogy a viszonylag egyszerű szervezési
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feladatokhoz jelentős személyes jövedelem társuljon Pécsett. Ezért a jó gazda gondosságának
elve megkövetelte a szervezés felülvizsgálatát.
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara a szakmai továbbképzések szervezését az októberi
elnökségi ülésen áttekintette, és arra a következtetésre jutott, hogy a jövőben a tagok érdekeit
szem előtt tartva önállóan végzi a továbbképzések szervezését. (18/2018. (10.17.) sz.
Elnökségi határozat). Lehetővé vált ezáltal, hogy az online kérdőíven mintegy száz válaszadó
igényét is figyelembe véve, az előadások jobban kielégítsék a helyi igényeket, és nem utolsó
sorban 37%-kal kedvezőbb áron történjen a lebonyolításuk. Itt kell megállnunk néhány
gondolat erejéig. A továbbképzésünk tagi terhei csökkentek és még szerény eredmény is
képződik, amely fedezetet ad a titkársághoz kapcsolódó anyagi elismerés reálértékének
szerény növeléséhez is. Sokan óva intettek attól, hogy ezt a határozott lépést megtegyük,
köszönet illeti az elnökséget, hogy a döntést támogatta, és kiemelt elismerés illeti dr. Tóth
Györgyöt és Matusa Juditot, hogy jobban megszervezték a továbbképzést, mint a sokat
emlegetett országos példának feltüntetett BMMK. Utólag minden azt igazolja, hogy ezt a
lépést meg kellett tenni: tagjaik, kamaránk anyagilag, szakmailag jobban jártak, még akkor is,
ha ez mára egy kissé beárnyékolja a két megyei kamara kapcsolatát. Cserébe Baranya
kivételével létrejött a dunántúli kamarák (8/9) informális egyeztető fóruma. Sajnos
ugyanakkor a válás nem sikerült elegánsra, mert a BMMK ülésén elhangzott némi
fölényeskedés a mi továbbképzési, illetve szellemi potenciálunkkal kapcsolatban és az
elnökségi ülésük jegyzőkönyvébe került az, hogy „az egyetemi városokban színvonalasabban
lehet megszervezni a továbbképzéseket”. Jelezni fogom a budapesti kamarának és több
megyei kamarának, hogy nem célszerű az előbbiek okán a továbbképzéseiket a Balaton partra
szervezni, hiszen ott nincs egyetem. Itt szeretném bejelenteni, hogy idő- és létszámarányosan
az országban a legjobbak közé tartozunk a továbbképzések vonatkozásában, eddig a három
megtartott továbbképzésen mintegy 160 fő vett részt, így május végéig több mint 200 fő
részvételét, és több mint 50%-os részvételi arányt tudunk produkálni. A szervezésben
egyébként nagy segítségünkre volt, hogy a kérdőívre oly sokan adtak választ.
A kötelező jogi továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara online távoktatásos formában
dolgozta ki, amelyet minden, jogosultsággal rendelkező mérnöknek és egyéb nyilvántartott
szakmagyakorlónak 5 év alatt egy alkalommal kell teljesíteni.
A kötelező jogi továbbképzéseknél rendszeres segítséget nyújtunk a webuni felületre történő
bejelentkezéshez, és időnként segítünk értelmezni a MMK honlapján leírt továbbképzés
belépéséhez szükséges utasításokat.
2018 évben megtartott szakmai továbbképzéseink:
Képzés
dátuma

Képzés
azonosító

Képzés címe

Részt Tovább Érintett tagozat
vevők képzési
száma év

1.

2018.03.06

02E-mobilitás
13/2018-02

48 fő

2.

2018.03.
22-23

58 fő

3.

2018.04.27.

4.

2018.05.08

5.

2018.05.11.

6.

2018.06.20.

14/08/2018 Tűzvédelem IX. TMKE
-001
konferencia
Balatonföldvár
02/03/2018 Épületgépész szakmai
-008
továbbképzés
02/11/2018 Gáz- és Olajipari szakmai
-010
továbbképzés
02/02/2018 Tartószerkezeti és építési
-012
szakmai képzés
02/01/2018 Tartószerkezeti, Építési

72 fő
39 fő
37 fő
55 fő

2018 Elektrotechnikai,
Energetikai,
Közlekedési Tagozat
2018
Tűzvédelmi Tagozat
2018 Épületgépészeti
Tagozat
2018 Gáz- és Olajipari
Tagozat
2018 Tartószerkezeti és
Építési Tagozat
2018
Tartószerkezeti és
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szakmai továbbképzés
ME és FMV
szakmagyakorlóknak is
02/04/2018 Közlekedési szakmai
-017
továbbképzés ME és
FMV számára is

Építési
Tagozat

-015

7.

2018.06.29

40 fő

2018 Közlekedési Tagozat

Ezen kívül megtartottuk az első saját szervezési továbbképzésünket 2018. november 28-án,
amelyen 7 tagozatban érintett, 128 fő vett részt.
Ennek megfelelően 2018-ban összesen 477 fő vett részt továbbképzésen.
Szakmai közösségi élet fejlesztési feladatainak ellátása
Szakmai programok
1./ Szakmai előadás: Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alkalmazása a mérnöki és
építész gyakorlatban”témakörben
Előadó: dr Szabó Tibor szakjogász
Időpontja: 2018. június 25
Helyszíne: 7400 Kaposvár Rákóczi tér 12/a.
Résztvevők: Kamarai tagok és nyilvántartottak (csatolt jelenléti ív szerint).
Az előadást a résztvevők-elsősorban újszerűsége miatt hasznosnak tartották
2./ Szakmai előadás
Előadás: „Párhuzamok a sport és a vállalkozások pszichológiája mentén”
Előadó: dr. Lénárt Ágota egy. docens
Időpont: 2018. október 17.
Helyszín: A Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 7400 Kaposvár Anna u. 6. sz alatti
székháza előadóterme.
Az előadás rámutatott arra - példák során keresztül -, hogy a nagyobb kihívásokra az
építőipari szakembereknek nem csak szakmailag, hanem mentálisan is felkészülteknek kell
lenni és a személyes adottságokon túlmenően erre fel is lehet tudatosan készülni. Az előadás
új szempontrendszeren keresztül világította meg a téthelyzetben való döntések helyes
módszertanát és függetlenül az alaptémájától sokrétűsége okán szélesebb látókört nyújtott a
résztvevők számára.
3./Szakmai nap- előadások 2018. november 7
Előadás I: 13.00-14.00
Tárgy: Épületenergetikai szabályozása napi gyakorlatban. TSZSZ tevékenysége
Előadó: Somfai Beáta mérnök a TSZSZ tagja
Előadás II. 14.00-15.30
Tárgy: Az Építőipari árképzés elméleti és gyakorlati kérdései:
Előadó: Wéber László címzetes egyetemi docens
A két előadás témaköre összefügg és a vitára csak az előadásokat követően került sor. Az
előadások hasznosak voltak különösen a gyakorlati életből vett példákkal, érdekes volt az
árképzések vonatkozásában jelentkező nehézségek bemutatása: a létesítmény árát előre kell
meghatározni, holott az árképzés körülményei, a felvett paraméterek csak a kivitelezés során
igazolódhatnak, és így az önköltség típusú árképzés esetén ezek a felmerült költségek alapján
jelentősen befolyásolhatják a vállalkozás eredményességét. Wéber László előadásában
rávilágított egy-két dogmára, amelyek évtizedek óta szakmai beidegződések voltak, viszont
azokat a jogszabályok már régen hatályon kívül helyezték.
ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS:
A területi kamara az építésfelügyeleti hatóság által felkért esetekben a szakmagyakorlási
felügyelő személyén keresztül részt vesz az építésfelügyelet hatósági ellenőrzési munkájában,
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a kiadott utasítás értelmében együttműködik az ellenőrző hatóságokkal, illetve a tűzvédelmi
és katasztrófavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekkel.
Az építésfelügyeleti ellenőrzések során közreműködtünk elsősorban a bejelentésre kötelezett
építéseknél a helyszíni ellenőrzési munkafolyamatokban, míg a távellenőrzések esetében az
Építésfelügyeleti Hatóságok székhelyén közösen ellenőriztük a bejelentési és ellenőrzési
eljárásokhoz kötött munkák során előírt szakági kivitelezési tervek meglétét, figyelemmel a
tervek tartalmi követelményei előírásainak meglétére. Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy
ezek az ellenőrzések szükségesek, mert még a jogszabályi követelmények bevezetése óta
eltelt rövid idő nem volt alkalmas a követelmények gyakorlatban történő standardizálására.
Véleményem szerint ez az ellenőrzési tevékenység kamaránk részéről nem kellően elismert,
ezért abban az esetben, ha nyerünk a Miniszterelnökség pályázatán, ennek a tevékenységnek a
jutalmazását biztosítani kell.
2018 évben a Somogy Megyei Mérnöki Kamara szakmagyakorlási felügyelői az alábbi
építésfelügyeleti ellenőrzéseken vettek részt:
sorszám
1.

építésügyi osztály
Kaposvár

ellenőrzés
ideje
2018.03.28

2.

Marcali

2018.09.13

3.

Siófok

2018.12.17

Kitüntetettjeink (akikről tudunk):
2018.
Somogy Mérnöke:
Kaposvár Díszpolgára:
Kaposvár Szolgálatáért:
Az Év Épületgépész Tervezője:

ellenőrzés jellege
építésfelügyeleti
távellenőrzés
építésfelügyeleti
távellenőrzés
építésfelügyeleti
helyszíni ellenőrzés

ellenőrzött
építkezés
2
3
1

Alexy Rezső
Gerber András
Varga József
Sipos Vilmos
Lucz Attila

Szakmai programok:
2018. márciusában nagy sikerrel 50 fő részvételével olaszországi szakmai programon vettünk
részt a Kerakoll építőanyag ipari gyárban Modenában. A szemléletformáló előadások során
mérnökeink megismerhették a környezettudatos építés szakmai élvonalát. A sikerre való
tekintettel ebből igyekszünk hagyományt teremteni azon alapelv mentén, hogy minden tagunk
és nyilvántartottunk előtt nyitva áll a lehetőség a részvételre. Idén májusban Horvátországba
készülünk. az eddigi jelentkezők száma 54 fő.
Gazdasági – pénzügyi tervezet 2019 évre:
2019 évi pénzügyi költségvetési terv
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara az eddigi költségvetés készítő gyakorlattól eltérve a fő
számait az alábbi összegekben határozza meg, és kéri a küldöttgyűlést ezen sarkalatos
fejezetek elfogadására. A módosítás lényege, hogy megváltoztak az idei tagi/nyilvántartási
díjak, melynek révén – kellő fizetési fegyelem mellett - tovább folytatva a takarékos
költséggazdálkodást minden jel szerint biztosítani tudjuk az esetleg elmaradó ME támogatás
ellenére – ennek jeleit egyelőre nem is látjuk - a pozitív záróegyenleget. A többször
megfontolt több oldalról ellenőrzött tervezett főösszegek:
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Bevételek: 26 444,- eFt
Kiadások: 25 807,- eFt
Egyenleg:
637,- eFt
(A teljes 2018 évi költségvetési terv levezetését a költségvetési terv adatai melléklet
tartalmazza)
A Kamaránk tartalék forrásait a Magyar Államkincstárnál nyitott befektetési számlán
helyezzük el.
A kiadási oldalon továbbra is a célszerű gazdálkodás megtartása a cél.
Kaposvár, 2019. április 09.
W a g n e r Ernő sk.
elnök
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