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  Emlékeztető 
 

 

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 

Helyszín, időpont: FMMK hivatali helysége, 2018.05.14. 

Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 

Klein Pál alelnök 

Polányi Péter elnökségi tag 

Szigetiné László Erika elnökségi tag 

Török Tibor elnökségi tag 

Hullay Gyula szakcsoport vez. 

Grimm Viktor szakcsoport vez. 

Kiss Tamás szakcsoport vez. 

  Pálfiné Nagy Mária irodavezető 

  Kumánovics György titkár 

 

Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit. Bejelentette, hogy az 

elnökségi ülés határozatképes.  

1. Elnök tájékoztatása az előző elnökségi értekezlet óta történtekről: 

- Bankváltás ügyében az elnökség tagjaival leegyeztetettek alapján az Erste-bankhoz 

vittük át a számlavezetést. Az OTP-nél a bankszámlánkat még egy évig fenntartjuk, de 

a befizetéseket figyelve, előbb is megszüntethető. Amennyiben rákérdeznek a kollégák, 

ne modjuk az egy évet, hanem a közeljövőben megszűnik-et, mert így talán előbb 

lemondhatjuk. Az OTP számlán 300.000 Ft maradt. 

Az Erste folyószámlán mintegy 3 mill. Ft van. 

Az Ingatlanalap befektetésre 25 mill. Ft (kb. 2,3 %/év kamat, min. 1 éves ciklusra), 

Duett értékpapír befektetésre 15 mill. Ft (kb. 1,8 %/év kamat, min 1 hónapos ciklusra) 

van elhelyezve. 

A változás a honlapunkon már fent van, postai levélben is kiértesítünk mindenkit. 

- FMMK Küldöttgyűlés 

Az első időpontra összehívott ülés határozatképtelen volt, a második időpontra is csak 

Grosz Krsztina telefonjainak hatására lettünk határozatképesek. 9 fő jelezte előre, hogy 

nem tud részt venni az ülésünkön. 

A jelenlegi Küldöttgyűlés tagjai közül 11 fő a két ülésből egyik ülésünkre sem jött el. 

Az előző ciklusban is több olyan képviselő volt, akik egy ülésre sem jöttek el, közülük 

olyan is volt, aki a mostani ciklusra is vállalta a küldöttséget. Nem jól van ez így. 

Kérdés, hogy etikus-e, ha egy többségi bizottsági döntést (pl. kuratórium összetétele) a 

bizottság tagjai támadnak meg? Polányi P., Török T., Szigetiné László E, 

hozzászólásukban kifejtették, hogy nem volt kellően kitárgyalva a kuratóruim 

összetétele, ezért szóltak hozzá (Török T., Szigetiné László E.) a témában. 

 Elnök; Az elnökség respektje sérül az ilyen esetek miatt. 

 Polányi P., Grimm V., a jövőben törekedni kell az ügyek alaposabb megtárgyalására. 

- MMK Küldöttgyűlés 

A küldöttek 56-57 %-ban voltak jelen. A megnyítók (Dr. Józsa János rektor, Nagy 

Gyula elnök) után a kitüntetéseket adták át, ami a kitüntetettek „hálaadásai” miatt 

nagyon elhúzódott. 

 Az év mérnöke Aranygyűrű díj kitüntetést, életmű díjként Greschik Gyula, az 

alkotásért díjat a SkyCourt reptéri épület elektromos tűzvédelmi redszeréért 

kapták. 

 Zielinszki Szilárd díjat 5 főkapott, köztük Gilyén Elemér. 
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 Büki Gergely díj egy új színfolt a díjak között. 

 A Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány 3 díjat és 5 elismerő oklevelet 

adott ki. 

Megválasztották a Választási Jelölőbizottságot, a 7 főből 5 régi és 2 új tagot. 

Az ebédszünet után még éppen határozatképes volt az ülés, sokan távoztak. 

Az Elnökségi beszámoló (2017. évről) és az új tervek (2018. évi költségvetés 

módosítása és a 2019. évi költségvetési terv) ismertetése után a Felügyelő Bizottság 

beszámolója következett. 

A FB. a költségvetéseket támogatta. 

A szavazásokkal a beszámolókat, a költségvetéseket, ebben a 2019. évi díjtáblázatot 

elfogadták az előterjesztés szerint. 

Polányi P., értesítsük a kollégákat a díjemelésekről és az igazolási díjakról is.  

Titkár; javasolta az elnökségnek megfontolásra, hogy a megemelt nyilvántartási díjak 

miatt a nyilvántartottak is – a tagok jogosultságairól szóló évi egy  igazolás 

ingyenességéről már döntés született – ingyenesen kapjanak évi egy igazolást. 

 

Az elnökség a 18/2018 (05.14) sz. egyhangúlag hozott határozatában úgy döntött, 

hogy kérelemre a  kamarai tagokon túl a nyilvántartottak évi egy, a 

jogosultságokról szóló igazolását is ingyenesen szolgáltatja a kamaránk. 

 

Az Etikai Fegyelmi Szabályzat módosításának elfogadása következett, amit a 

szabályzat jelentős módosítása miatt 2/3-ad szavazati arányban kellett vola elfogadni, de 

akkor már nem volt határozatképes az ülés. 

A Tartószerkezeti Tagozat vezetője felvetette, helytelen, hogy szakmai kérdéseket nem 

tárgyal az Etikai Fegyelmi bizottság. 

Szigetiné László E.; álláspontja szerint tagozatonként kellene szakmai szabályzatot 

alkotni. Nem kellett volna 2/3 szavazati arány a szabályzat módosítására, mert nem új 

szabályzatról van szó.  

Elnök; a főtitkár és a kamara jogásza véleményét a szavazati arány kérdésében el kell 

fogadni. 

Sajnos a szabályzat módosításokat már nem tárgyalták tovább, bejelentették, hogy 

elektronikus szavazást fognak tartani a kérdésekben. 

- Szakleves 

Sajnos nagyon kevés a jelentkezés, kérdéses, hogy érdemes-e magtartani a 

rendezvényt? 

Polányi P.; közlekedési kollégák 12 fővel már jelentkeztek, Ő is megy. Kállai Borik 

Róbert felvetette, miért nem rendeznek Dunaújvárosban is szaklevest? 

Klein P.; először az itteni rendezvény legyen elfogadott hagyomány. Ők (3fő) 

jönnének. 

Hullay Gy.; várhatóan 6 fő létszszámmal jönnének. 

  

 

 

2. Tagsági, jogosultsági ügyek 

 
Kérelem Javaslat 

Petrásovits Gábor tagfelvétel tagfelvétel 
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19/2018. (05.14.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 5 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, 

mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

A beérkezett tervezői és szakértői kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 

jogosultság 

Vélemény 

07-01300 Simon Attila EN-HŐ Szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01359 Horváth Attila V Szakmai gyakorlat megfelelő 

3. Egyebek 

Polányi P.; az Etikai-Fegyelmi bizottság szerinte eddig is és most is vizsgálhat szakmai hibákat 

az illetékes tagozati vélemény alapján.  

Elnök; a kérdésben eltérők a vélemények, a vonatkozó szabályzatnak kell/kellene egyértelműen 

rendelkeznie. 

k.m.f. 

 


