ELNÖKI BESZÁMOLÓ
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara
2019. 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
Létszámadatok:
2018. évben a taglétszám 468 fő, a nyilvántartottak száma 296 fő volt. 2019. évben
az új belépők számának növekedésével a taglétszám 21 fővel 489 főre emelkedett, a
nyilvántartottak száma 294 főre változott. A jövőben várhatóan a tagsági viszonnyal
rendelkezők száma tovább fog növekedni, míg a nyilvántartottak száma stagnál vagy
némileg csökkenni fog. Leginkább ez a tag- és nyilvántartási díjak módosulása miatt
prognosztizálható. Egy tény, hogy a tagságunk száma évek óta folyamatosan
növekszik.
Kamara működése:
Elnökségi ülések
Elnökségünk 9 tagú üléseit általában minden hónapban megtartja. Amennyiben nem
fontos a személyes jelenlét, akkor ritkán élünk a lehetőséggel az elektronikus
elnökségi ülés lebonyolításával. Az ülésekre meghívást kap a FEB, az EB vezetője,
illetve a Kamara titkára.
2019-ben a SMMK elnöksége 10 alkalommal ülésezett, melyből 1 alkalom
elektronikus úton történt. Az elektronikus módon megtartott elnökségi ülésen az
elnökségi tagok aktívan közreműködtek, döntéseikkel elősegítve a kamarai munkát.
2019. évben minden ülésünk határozatképes volt. Az üléseken résztvevő elnökségi
tagok, illetve a bizottságokat vezető kollégák jelképes tiszteletdíjban részesültek.
A titkársági dolgozók bérfejlesztése megtörtént (pü. terv).
Az elnökség összetétele, a tisztségviselők névsora a 2017. április 5-i tisztújító
küldöttgyűlés óta változatlan.
Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöksége
- Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke Wagner Ernő;
- 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
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Farkas József tag
Boda Anikó tag
András Erik tag

Póttagok
- Gyura Balázs
- Neuhoffer László
- Szilágyi Ádám
Etikai-Fegyelmi Bizottság
- Habermayer Sándor elnök
- Sárdiné Perczel tag
- Száraz Ferenc tag
- Fonód Ferenc
- Hajdú Tibor tag
Póttag
- Skiba Tamás
MMK küldöttek
- Zanatyné Uitz Zsuzsanna az Energetikai Tagozat küldötte
- Ift Miklós a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat küldötte
- Harsányi Csaba
- Gáts András
- Bajzik Imre
- Wagner Ernő
Titkárság működése:
A kamaránál a titkári teendőket dr. Tóth György látta el. A titkárság adminisztrációs
munkáit Bükiné Matusa Judit, a könyvelési-pénzügyi feladatokat szakirányú
képzettséggel rendelkező mérlegképes könyvelő, Mórocz Zoltán végezte.
2019. évben a közigazgatási hatósági jogkörünkben eljárva az alábbi jogosultsági
engedélyek kerültek kiadásra:
- tervezői gyakornok
3 fő
- új tervezői-szakértői engedély
49 db
- új FVM engedély
42 db
- új ME engedély
38 db
- kiadott igazolások
33 db
- kiadott Hatósági bizonyítványok 42 db
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara ügyfélfogadást hétfőn és szerdán 10-14 óra,
pénteken 10-12 óra között tartott. A SMMK elektronikusan elérhető az smmk@tonline.hu e-mail címen.
A www.smernok.hu honlapon a kamarai tagságot érintő tudnivalók megtekinthetők.
Gazdasági- pénzügy tervünk teljesítése a 2019. évben:
Bevételi oldal: 2019-ben a költségvetés sarokszámai a 3 M Ft-os Miniszterelnökségi
támogatás figyelembevételével az alábbi módon alakultak:
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Megnevezés
Bevételek
Kiadások
Egyenleg

tervezett eFt
26 444
25 807
637

tény eFt
31 084
25 472
5 612

Pénzeszközök: 38 522 eFt (bank+ pénztár)
A fentiek alapján a kamara gazdálkodása 2019-ben 5 612 eFt pozitív egyenleggel
zárt. A többlet a tervezett közel kilencszerese, az elmúlt évi eredmény kétszerese,
amely a nem tervezett támogatás és továbbképzések bevételi többletére vezethető
vissza.
A területi kamara szakmagyakorlási felügyelők delegálásával részt vesz az
építésfelügyelet hatósági ellenőrzési munkájában. A kiadott utasítás értelmében
együttműködik az ellenőrző hatóságokkal, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekkel.
A fentiekben ismertetett feladatok maradéktalan ellátását a szakmagyakorlók által
fizetett nyilvántartási díj nem fedezi, de a Miniszterelnökségi pályázati támogatás
lehetőséget biztosított ezen feladatok végzéséhez.
Benyújtott és elfogadott pályázatunkban a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet
területi kamarákra osztott többletfeladatok érdekében dologi és személyi fejlesztések
végrehajtását és a vállalt szakmai programokat a kamara teljesítette.
Szakmai tevékenység jogi háttere:
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara a tervező- és szakértő mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően jött létre. A kamarát a Somogy Megyei Bíróság (Somogy Megyei
Törvényszék) Pk.60.117/1996. sorszámmal, 1706 lajstromszám alatt vette
nyilvántartásba. Illetékessége Somogy megye közigazgatási területe.
A kamara 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, 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
engedélyezi
a
mérnökök
szakmagyakorlási
tevékenységének folytatását, 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 honlapjának megújítását megkezdtük, remélhető, hogy az új titkár
belépésével ez a folyamat lezárul annak érdekében, hogy az érdeklődők részére
biztosítsuk az aktuális információk elérésének lehetőségét. A tervező-szakértőt,
műszaki ellenőrt, energetikai auditort, energetikai tanúsítót, valamint műszaki vezetőt
és műszaki ellenőrt kereső, hozzánk forduló állampolgárok részére - mindig legalább
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4 személy ajánlásával
kiválasztásához.

-

tanácsadást

biztosítunk

a

megfelelő

szakember

2017. második felétől előfizetéssel rendelkezünk, ezáltal lehetőséget nyújtunk
tagjaink és nyilvántartottaink részére az online Szabványkönyvtár használatához.
Az építésfelügyeleti hatóságok megkeresése alapján a szakmai tagozatokkal
egyeztetve szakmagyakorlási felügyelőket delegálunk az építésfelügyeleti
ellenőrzésekre.
Az éves szakmai továbbképzés szervezését 2019. évben az Elnökség 18/2018.
(10.17.) sz. határozata alapján a Somogy Megyei Mérnöki Kamara önállóan
szervezte olyképpen, hogy a legtöbb szakterület részére biztosítottunk
továbbképzési lehetőséget tagjaink számára. Mindez egy nagyon sikeres döntésnek
bizonyult. Felméréseink alapján tagjaink 40%-a nem ÁFA alany, ezért nem mindegy
számára az, hogy az oktatás után nem kell azt megfizetniük. Számukra 37%-kal, a
többiek számára 16%-kal lett olcsóbb a továbbképzés.
A 2017. évtől kezdve a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 22.§. (3) b./ pontja alapján
éves szakmai továbbképzést kell teljesítenie a kamarai tagsághoz nem kötött
jogosultság esetén a műszaki ellenőröknek és felelős műszaki vezetőknek, ezáltal a
meghirdetett továbbképzések hallgatói létszáma megnövekedett.
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, ha kérték, segítettük értelmezni a MMK honlapján leírt
továbbképzés belépéséhez szükséges utasításokat.
2019. évben megtartott szakmai továbbképzések:
Képzés
dátuma

Képzés
azonosító

Képzés címe

1.

2019.03.06.

14/13/2019001

Villámvédelem

54 fő

2.

2019

2019.04.09.

Tűzvédelem X. TMKE
konferencia Balatonföldvár
Közlekedési szakmai
továbbképzés
Gáz- és Olajipari,
szilárdásvány bányászati,
épületgépészeti
továbbképzés
Vízgazdálkodási és
vízépítési szakmai képzés
Tartószerkezeti, Építési
szakmai továbbképzés ME
és FMV-k is
E-napló szakmai
továbbképzés ME és FMV
számára is

57 fő

4.

14/08/2019006
14/04/2019004
14/11/2019003

39 fő

3.

2019.03.
21-22.
2019.03.27.

2019 Elektrotechnika,
Épületvillamosság,
Hírközlés, Informatika
2019 Tűzvédelmi Tagozat

42 fő

2019

5.

2019.05.14.

6.

2019.11.19.

7.

2019.11.26.

14/06/2019005
14/01/2019007
14/13/2019008

Részt- Továb
vevők bképz
száma ési év

Érintett tagozat

Közlekedési Tagozat

44 fő
82 fő
87 fő

Gáz- és olajipari,
Szilárdásvány bányászati,
Épületgépész. Tagozat
2019 Vízgazdálkodási és
Vízépítési Tagozat
2019
Építési és Tartószerkezeti
Tagozat
2019 Építési, Épületvillamossági,
Energetika, Épületgépészeti,
Gáz- és olajipari, Hírközlési,
Közlekedési, Vízgazd.
Tagozat
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Szakmai közösségi élet fejlesztési feladatainak ellátása, szakmai programok:
1./ Építőmérnök kiállítás Kaposvár:
Az Építőmérnök 200 programsorozat - kiállítás
A Tartószerkezeti Tagozat szervezésében tavaly elindult az Építőmérnök 200
programsorozat, melynek célja a szakma népszerűsítése a pályaválasztás előtt álló
fiatalok körében.
Időpontja: 2019. január 24-január 31.
Helyszíne: 7400 Kaposvár, Kossuth tér
Résztvevők: a város polgárai, középiskolások, szakmagyakorlók
2./ Építőmérnök kiállítás Fonyód:
Az Építőmérnök 200 programsorozat folytatása
A Tartószerkezeti Tagozat szervezésében tavaly elindult az Építőmérnök 200
programsorozat, melynek célja a szakma népszerűsítése a pályaválasztás előtt álló
fiatalok körében.
Időpontja: 2019. június 10-június 25.
Helyszíne: Fonyód, Kikötő
Résztvevők: a város polgárai, középiskolások, szakmagyakorlók, nyaralók
3./ Őszi Szakmai Nap Solar Decathlon Europe 2019
Solar Decathlon Europe 2019 kiállítás vezetett megtekintése szakmai előadókkal,
aktív, passzív házak építészete, gépészete, korszerű technológiák ismertetése.
Előadó: Balázs Gábor
Időpont: 2019. szeptember 27.
Helyszín: Szentendre
3./ Építési Szakmai Nap
Előadás: TSZSZ tevékenységéről tájékoztatás
Időpont: 2019. november 19.
Előadó: Wagner Ernő a TSZSZ tagja
Helyszín: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
sz alatti székháza előadóterme.
Résztvevők: Építési, Tartószerkezeti Tagozat tagjai
4./ TSZSZ tevékenységéről tájékoztatás
Előadás: TSZSZ tevékenységéről tájékoztatás
Időpont: 2019. november 26.
Előadó: Wagner Ernő a TSZSZ tag
Helyszín: Kaposvári Teniszklub Étterem, 7400 Kaposvár, Iszák u. 37.
Résztvevők: Elektrotechnika és Épületvillamossági, Épületgépészeti, Gáz-és
Olajipari, Hírközlési, Informatikai, Közlekedési, Vízgazdálkodási és Vízépítési
Tagozat tagjai
5./ OMÉN szakmai előadás
Előadás: OMÉN szakmai programsorozat részeként a Kaposvári Távfűtőmű
látogatása konferenciával egybekötve
Előadó: Uitz Zsuzsanna
Időpont: 2019. november 28.
Helyszín: Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. Távfűtési Üzem 7400 Kaposvár, Kanizsai
utca 27
Résztvevők: épületgépészek
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6./ Szakmai Kamarák Találkozója
Területi szakmai kamarák elnökeinek találkozója
Időpont: 2019. december 04.
Helyszín: SMMK Székháza Kaposvár, Rákóczi tér 12/A.
Résztvevők: Somogy Megyei Orvosi Kamara, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara,
Somogy Megyei Építész Kamara, Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnökei
7./ Szakmai programok, tanulmányutak
Folytattuk a 2018. évben sikeres külföldi szakmai-programok, tanulmányutak
szervezését.
2019. évi 5 napos mérnöki kamarai szakmai program Horvátországban
1. nap: 2019. május 8. (szerda)
2019. május 8-án utazás Horvátországba Kaposvárról.
Érkezés Gospic-be.
Látogatás a Gospici Sörgyárban.
Szállás Vlasiciben.
2. nap: 2019. május 9. (csütörtök)
Egész napos hajózási program – partvédőművek tanulmányozása.
3. nap: 2019. május 10. (péntek)
Utazás Skradin-ba.
A Krka Nemzeti Park megtekintése.
Városnézés Sibenikben.
Visszatérés Vlasicibe.
4. nap: 2019. május 11. (szombat)
Kirándulás Starigrad-ba a Paklenicai Nemzeti Parkhoz.
Nemzeti Park, légoltalmi központ szerkezeteinek megtekintése.
5. nap: 2019. május 12. (vasárnap)
Tesla Múzeum megtekintése.
Visszautazás Magyarországra
Részvételünk az MMK életében:
Az MMK 2019. évi tavaszi ülésén döntött arról, hogy az MMK gazdálkodását
átfogóan meg kell vizsgálni, az Alapszabályt meg kell újítani, és erre a feladatra egy
9 fős bizottságot kell létrehozni. A bizottságba 4 főt az MMK-t alapító területi
kamarák, 4 főt a tagozatok delegáltak, míg a 9. tag az MMK elnöke.
Megtiszteltetésként éltem meg, hogy a területi kamarák 4 fős csoportjába
választottak. A bizottság szeptemberben megkezdhette munkáját és mára az
Alapszabály tervezet elkészült. Az utolsó simításokra vár a véleményezésre kiküldés
előtt. Meggyőződésem, hogy egy korszerűbb, demokratikusabb Alapszabály
elfogadása előtt állunk.
2019 augusztusában 16 területi kamarai elnök – akik a tagság több mint 85%-át
képviselik - létrehozta a Területi Elnökök Fórumát, amely lehetőséget ad az
eszmecserére és közös problémáknak megfelelő közös álláspontok kialakítására.
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Eddig négy ilyen ülés volt, amely többnyire eredményesen zárult. A következőt a
közeljövőben Kaposváron tartjuk.
Aktívan részt veszünk az MMK jogszabály véleményezési munkájában, a 191/2009.
Korm. rendelet 2020. január 01-ji pót- és többletmunkára vonatkozó változtatása
teljes mértékben azonos a SMMK 2019 őszi javaslatával.
Jelenleg az MMK 8 fős közbeszerzési munkacsoportjában dolgozom.
Az elmúlt évben az SMMK tagjainak mintegy 6 publikációja jelent meg a Mérnök
Újságban.
Ellenőrzési eljárás:
A területi kamara az építésfelügyeleti hatóság által felkért esetekben a
szakmagyakorlási felügyelő személyén keresztül részt vett az építésfelügyelet
hatósági ellenőrzési munkájában. A kiadott utasítás értelmében együttműködött az
ellenőrző hatóságokkal, a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági feladatokat
ellátó szervezetekkel.
Az építésfelügyeleti ellenőrzések során a kamara közreműködött elsősorban a
bejelentésre kötelezett építéseknél a helyszíni ellenőrzési munkafolyamatokban. A
távellenőrzések esetében az Építésfelügyeleti Hatóságok székhelyén a hatósággal
közösen történtek meg az ellenőrzések a bejelentési és ellenőrzési eljárásokhoz
kötött munkák során, különös tekintettel a szakági kivitelezési tervek meglétére, azok
tartalmi követelményeinek előírásaira. A közös ellenőrzések azt bizonyították, hogy
ezek a tevékenységek szükségesek, ugyanis a jogszabályi követelmények
bevezetése óta eltelt rövid idő nem volt alkalmas a követelmények gyakorlatban
történő egységesítésére.
2019. évben a Somogy Megyei Mérnöki Kamara szakmagyakorlási felügyelői az
alábbi építésfelügyeleti ellenőrzéseken vettek részt:
sorszám építésügyi osztály

ellenőrzés ideje ellenőrzés jellege

1.

Kaposvár

2019.06.14

2.

Marcali

2019.10.30

építésfelügyeleti
távellenőrzés
építésfelügyeleti
távellenőrzés

ellenőrzött
építkezés
4
5

Kitüntetettjeink 2019. évben
MMK Tiszteletbeli tagja lett: Szendefy György okl. gépészmérnök
Somogy Mérnöke Díjban részesült: Ift Miklós vízellátási mérnök
A jövő céljai:
Kamaránk hosszú évek után eljutott oda, hogy saját helyre költözzön. Ezt felvetettem
az Építész Kamara 2019. év végi rendezvényén, ahol ezt a szándékot pozitívan
fogadták. Nemrégiben megszavaztuk egy tartózkodás mellett, hogy egy non profit kft.
közbeiktatásával, az építészekkel közös irodába költözzünk. Ezen szándékunk mára
reális cél és az adásvételi szerződéskötés előtt állunk. Ezzel kapcsolatban szívesen
válaszolnék minden feltett kérdésre.
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Gazdasági – pénzügyi tervezet 2020. évre:
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara költségvetésének fő számait az alábbi sorok
tartalmazzák:
Megnevezés
Bevételek
Kiadások

2019. évi tény eFt
31 084
25 472

Kiadások mindösszesen: 25 472
Pénzeszközök

2020. évi terv
27 200
25 885

60 885 ebből 35 000 ingatlan vásárlás kialakítás

38 522

4 837

5 612

1 316

Egyenleg

eFt

(A 2020. évi költségvetési terv adatait a melléklet tartalmazza)
Kamaránk tartalék forrásait a Magyar Államkincstárnál nyitott befektetési számlán
helyezzük el.
A kiadási oldalon továbbra is cél a takarékos gazdálkodás megtartása.
Kaposvár, 2020. június 30.
Wagner Ernő sk.
elnök
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