Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2020.05.04.
Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Kóczán Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Téglás Zoltán elnökségi tag
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök
Gergely Edit szakcsoport vez.
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Schlett Ferenc szakcsoport vez.
Grimm Viktor szakcsoport vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária
Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit, megállapította, hogy
az elnökségi ülés határozatképes.
A videokonferenciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásával tartjuk, első szoftver próbája az online
elnökségi ülés megtartásának.
1. Az Elnök tájékoztatója az előző elnökségi ülés óta történtekről:
- Az MMK elnökétől tájékoztatást kaptunk, hogy a jekenlegi szabályozások megengedik a
szakmai képzések internetes alkalmazássaltörténő megtartását.
A lehetőség adott a valós időben történő web-konferencia tartásra. Ezzel dr. Csenke
Zoltánné is egyetértett, ez ügyben egy előkészítő agyagot véleményezett az Elnök.
- Az irodai nyilvántartási feladatok ellátására az Offce 365 szoftver alkalmazására térünk
át, ami a levelezésünket is megoldja. Ehhez a Veszprémi társkamara tapasztalatai alapján a
Macrotel Kft. szolgáltatásait vesszük igénybe. A hírlevél kiküldésére továbbra is a régi
alkalmazást használjuk.
2. A küldöttgyűlést a Macrotel Kft. segítségével a most is használt Teams szoftver használatával
tartjuk meg.
A küldöttgyűlési meghívó kiküldésre került, az ülés dokumentumai az előző elnökségi ülés
döntései szerint a honlapunkon kint vannak. Május 10-ig lehet a módosító javaslatokat
megküldeni. A Küldöttgyűlésen új módosító javaslatok benyújtására nincs lehetőség.
A 2020. évi költségvetés módosításából – a könyvelési változások miatt – kimaradt egy
meghatározó tétel. Korábban külön sorban szerepelt az Alapítvány támogatása és a
Diplomadíj fedezete. Miután az Elnökség az Alapítványi célkitűzésekhez igazodva az utóbbi
feladatot, a diplomadíj pályázatok kezelését is átengedte. Ezzel egy költségvetési sor ki is került
a további tervezésből. Azonban sajnálatosan az abban szereplő összeg már nem jelent meg az
Alapítvány támogatásában.
Ahhoz, hogy elkerüljük a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány alaptőkéjének
csökkenését, vissza kell helyeznünk a fedezetként szolgáló 300.000 Ft-ot a támogatási
sorba.
Az elnökség a 11/2020. (05.04.) sz. határozatában egyhangúlag döntött a 2020. évi
költségvetés támogatás sorának 300.000 Ft.-al történő megemeléséről és azt a
Küldöttgyűlésnek is elfogadásra javasolja.
3. Az Office 365 szofver alkalmazása miatt a Rendszergazda megbízási szerződésünk
módosítása, új kiírása szükséges. A Macrotel Kft. 3 x 1 órás továbbképzést tartott nekünk, amit
Hujber Z. nem tudott vállalni. Nekünk olyan rendszergazda kell, aki ezt a szoftvert ismeri, és a
feladatainkat tudja támogatni.
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Grosz Krisztiék ezt a rendszert használják, az ő rendszergazdája az egyik lehetséges jelentkező,
de a Hujber Z. is megkapja a pályázati kiírást, pályázhat ő is.
Kóczán G., Hullay Gy. is jelezték van javaslatuk a pályzók meghívására, megküldik az
adataikat.
4. A továbbképzések témáinak előkészítését meg kell kezdeni, a szakcsoportok megkapják a
képzési válaszék listát. Az online képzés miatt törekedjünk arra, hogy egy előadó 2-3 óránál
nem adjon le többet, legyen változatosabb a képzés. Az előadói díjak nem változtak, 15 eFt/óra
díjat javasol az MMK továbbra is.
A Küldöttgyűlésen a Teams rendszert remélhetőleg jó tapasztalatként kipróbáljuk és majd a
továbbképzéseknél is azt használjuk. Az elmaradó terembérletekből ki tudjuk fizetni a szoftver
bérletet, de az étkeztetés díjai elmaradnak.
Hullay Gy.; februárban megküldte az elgondolt előadásokat az MMK-hoz, de az óta nincs
válasz. Kérdés, hogy az előadók vállalják-e így az előadásokat? Vannak, akik inkább a
hagyományos kontakt előadást szeretnék megtartani.
Elnök; egyelőre nem tudjuk mi lesz a lehetőség szeptember-október időszakában.
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12/2020. (05.04.) számú Elnökségi Határozat
A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.
k.m.f.
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