
Tisztújító Taggyűlés 
 
 
Ipartestületünk 2016. március 4-én tartotta éves Taggyűlését Budapesten az Ybl Miklós 
Építőipari és Szakképző Iskolában. 
Az alábbiakban beszámolunk taggyűlésünkön történt fontosabb döntésekről, valamint 
eseményekről: 
 

1. Nagyné dr. Feckó Beatrix, tájékoztatta a jelenlévőket az építőgép-kezelő 
jogosítványok érvényességének új szabályozásáról. Felhívta a figyelmet az ezzel 
kapcsolatos anomáliákra. Felvette a kapcsolatot több vizsgáztató céggel, akik megfelelő 
számú jelentkező esetén vállalják kihelyezett tanfolyamok és vizsgák tartását is. 
Ipartestületünk vállalta, hogy összegyűjti a jelentkezőket: Molnár Sándor alelnökünk 
felajánlotta, hogy Pilisvörösváron a tanfolyam és a vizsgahelyszínt is biztosítani tud. A 
tanfolyam és a vizsga költségeiről a jelentkezők számának függvényében tudunk 
nyilatkozni. Építőgép-kezelő tanfolyami jelentkezéseket ipartestületünk 
elérhetőségeire várjuk, 2016.április 20-ig. 

2. Elfogadásra került a 2015 évi munkáról, a pénzügyi helyzetünkről készült beszámoló és 
a 2016 évi költségvetésünk. A Felügyelő és Etikai Bizottság ismertette az ipartestületnél 
végzett ellenőrzés tapasztalatait 

3. Elfogadtuk az ipartestület 2016 évi programtervét is. A június borverseny és a 
júliusi horgászverseny, pontos helyszínek és időpontokkal kapcsolatos az egyeztetések 
most zajlanak. Az erdélyi szakmai úttal kapcsolatos tárgyalások szintén most folynak az 
Erdélyi Kőszövetséggel. A szezonzáró kövestalálkozó, helyszínére vonatkozóan várjuk 
még a kollégáink javaslatait.  

4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályaival összhangban 
módosítanunk kell az alapszabályunkat.  

5. Tisztújítás: Vezetőségünk 4 éves mandátuma lejárt. A régi vezetőségünk bejelentette 
lemondását. A régi vezetőségből Peller Károly elnökségi tag és Tóth Zoltán (Weha Kft.) 
FEB elnök nem kívánt indulni, nekik ezúton is köszönjük, hogy több cikluson keresztül 
önzetlenül segítették és támogatták vezetőségünk munkáját. A jelenlévők 
ipartestületünk rég új elnökének ismét Kampfl Jánost, a monori Hungranit Bt. 
tulajdonosát választották.  Alelnökök lettek: Csanádi Gabriella (Csákberény), Molnár 
Sándor (Pilisvörösvár), Strausz György (Budapest) és Varga Árpád (Gödöllő). A 
Felügyelő és Etikai Bizottságunk elnöke lett: Erdős Zoltán (Erdős Gránit Kft.), alelnöke 
Nagyné dr. Feckó Beatrix (Budapest). Ipartestületünk székhelye Tatabánya marad. A 
jegyzői pozíciót továbbra is Csapucha Tamás tölti be. Az új vezetőségünk teljes 
névsorát, elérhetőségekkel levelünkhöz mellékeljük. 

 


