Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2020.06.08.
Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
Klein Pál alelnök
Kóczán Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné László Erika elnökségi tag
Török Tibor 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 irodavezető
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.
1. Az Elnök tájékoztatója az előző elnökségi ülés óta történtekről:
- A Küldöttgyűlésünket a kezdeti nehézségeket követően sikeresen lebonyolítottuk. Az
alapvető problámát a Teams szofver alkalmazásában a gyakorlatlanság okoza, de a
fegyelmezetlenség is közrejátszott, pl. a képernyő megosztások. A szavazások is rendeben
lezajlottak, egy esetben volt hiba, amit meg kellet ismételni, mert a küldöttgyűlést támogató
informatikus nem állította be az egyszer szavazás lehetőségét. A szavazás hiteleségét az
alkalmazott szoftver biztosította. Jó visszajelzéseket kapott a társkamarák elnökeitől és
megjelent a helyi ujságban is a híre.
Amennyiben nem tartottunk volna online Küldöttgyűlést, akkor az elnökség jóváhagyásával
kellett volna leadni a 2019. évi mérleget. A rendkívüli helyzet utáni kontakt
Küldöttgyűlésnek ez esetben már nem lett volna értelme, mert csupán a döntést erősíthette
volna meg. Nem valószínű, hogy sokan eljöttek volna.
Szigetiné László E.; önellenőrzésre lett volna lehetőség.
Gergely E.; tálalás kérdése. Úgy is lehett volna meghírdetni, hogy ha változtat a
küldöttgyűlés akkor módosítást adunk le.
Pálfiné Nagy M.; a mérleg a 2019. évi tény adatokat tartalmazza azokon már nem lehet
változtatni.
- Az irodai nyilvántartási feladatok ellátására az Offce 365 szoftver alkalmazására térünk
át, a nyilvántatásaink a „felhőbe” kerültek át.
Az irodai alkalmazáshoz 3 db. Vállalati alapverziót (nettó 3 x 4,2 euró/hó) és egy Vállalati
Standard verziót (nettó 10.50 euró/hó) használunk (~7000 Ft+ÁFA). Jelenleg még 100
ingyenes licencel rendelkezünk, ezt a Microsoft minden új belépőnek 6 hónapig biztosítja.
A küldöttgyűlés Macrotel Kft. informatikai lebonyolítási költsége nettó 100.000 Ft. volt,
nagyjából ezzel azonos lett volna a kontakt ülés költsége is (terembérlet+büfé).
Ehhez kapcsolódik a rendszergazda váltás is. Hujber Zoltán nem tudta vállalni az új szoftver
megismerését, és a VIDEOTON-ban vállalt új munkája annyira leköti, hogy napközbeni
segítségére nem számíthattunk.
Az elnökségtől ajánlott informatikusokat is meghívva pályázatot írtunk ki a rendszergazda
feladataira. Két értékelhető pályázat érkezett be, közülük a titkárral közösen, egyetértve, a
székesfehérvári illetékességű Pete Attila mellett döntöttünk. A havi díja 55.000 Ft+ÁFA,
kevebb, mint az előző díja volt (a különbség azonos a szoftverek előfizetési díjával). A két
rendszergazda között az átadás-átvétel rendben megtörtént.
Török T.; az MSZT szabványokhoz való hozzáférést az új rendszergazda belépésével nem
lehetne megoldani?
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Elnök; nincs más megoldás, mint a jelenleg alkalmazott, a távoli asztal eléréssel történő
hozzáférés. Nála van telepítve egy számítógép, ami ezt a feltételt biztosítja, de az elmúlt 11
hét alatt nem volt, aki kérte volna a hozzáférést. Kérdés, hogy érdemes-e fenntartani a
hozzáférés bérlését.
Gergely E.; javasolja fenntartani a lehetőséget, mert drágák a szabványok és fontos a
használatuk. A jövő héten kérni fogja a hozzáférést.
Grimm V.; az utasoknál nagyon kevés a szabvány, amit alkalmazni kellene, náluk az útügyi
szabályozások ingyenesen hozzáférhetők.
Gergely E.; máshol nincs ilyen lehetőség.
Elnök; augusztusban jár le a szerződésünk az MSZT-vel, addig dönteni kell az esetleges
meghosszabbításáról.
2. Továbbképzések szervezése
Elnök; Hullay Gy. megadta a javaslatot, Schlett Ferenc is, Kiss Tamás hamarosan jelentkezik
vele.
Az MMK jelezte, hogy a szabályozás értelmében az online képzések megtartására van
lehetőség. Technikailag a Teams szoftver alkalmas a lebonyolítására.
Kérdés, a módszer?
A kontakt továbbképzés feltételei biztonsággal nem teremthetők meg, az online képzések
előkészítését javasolja.
Hullay Gy.; a tervezők-szakértők képzésére, ami általában 50 fő körüli - szept.25. – a Fejérvíz
Zrt. előadótermmében kontakt továbbképzést terveznek, erre a távtartással a terem alkalmas.
Elnök; ő a felelős a képzések lebonyolításáért, a kontakt képzsést nem vállalja
Karászi G.; a kormány szabályozza a tömegrendezvények megtarthatóságát, ezzel a kormányé
a felelősség.
Török T.; a kontakt továbbképzést választaná.
Elnök; a hét végén rendezett focimeccsen történt távtartási szabálytalanságért is a szervezők
felelnek, nem a kormány.
Gergely E.; a kontakt képzés egészen más, a felelősség nem az Elnöké.
Grimm V.; ha a vizesek megszervezik a kontakt képzést, a szépkorúak nem fognak elmenni
arra, igen is nagy a felelősség. Jobb a kontakt képzés, de most online képzést tervezzünk, termet
lehet majd bérelni később is.
Szigetiné László E.; online párti, de az előadók nem fogják vállalni a megtartását. A
kontakttal az a baj, hogy a távolságtartás miatt nagyon nagy termekre lenne szükség.
Klein P.; jobb lenne a kontakt képzés, de amíg nem lehet, addig online képzést kell szervezni.
Polányi P.; a vegyes megoldást javasolja. Legyen egy kisebb teremben kontakt és ahhoz
lehessen online csatlakozni. Ilyent terveznek a közlekedésiek más témában, augusztus tájékán.
Elnök; várjuk a vegyes megoldás tapasztalatait. Kéri, hogy nyilatkozzanak a szakcsoportok a
kijelölt időpontok megfeleléséről.
Hullay Gy.; szeptember 25-i időpont jó, akkor megtartanák kontakt módon a képzést, ha nem
lehet, akkor online. A műszakiaknak is jó az okt. 16-i időpont.
Elnök; az lehet a megoldás, hogy online meghírdetéssel tervezük a képzéseket és ha közben
javul a helyzet, akkor átállunk kontakt képzésre.
3. Kamarai küldöttgyűlési küldöttek választásának előkészítése
2021-ben választások lesznek. Az Alapszabályunk szerint, a jelenlegi kamarai tagok 10%-a a
választandó küldöttek száma, ez 75 fő. A kiküldött második táblázat a szakmacsoportok szerint
erre tesz javaslatot. A javaslathoz észrevétel nem érkezett.
Szigetiné László E.; a villamos és a gépész kollégákat közös csoportba javasolja, de még a
hírközlést is célszerűnek tartaná.
Elnök; a gépészek csatlakozást még régebben Téglás Z. elutasította.
Az Elnök szavazásra tette fel a kérdést, a táblázat szerinti alapszabály módosításhoz kérve az
elnökség egyetértését.
Az elnökség a 13/2020/ (06.08.) sz határozatában a 2021. évi választások előkészítéséhez az
Alapszabály 2. sz. mellkéletének aktualizálásához a „Küldöttek létszámának
meghatározása 2021-re” tárgyú táblázatban foglaltakkal - 5 igen szavazattal, 1
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tartózkodással – egyetért, és azt a Küldöttgyűlésnek az Alapszabály módosításaként
elfogadásra ajánlja.
4. Tagfelvétel

Kérelem

Javaslat

Pintér Jenő

tagfelvétel

tagfelvétel

Rusznyák Péter

tagfelvétel

tagfelvétel

14/2020. (06.08.) 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.
A beérkezett tervezői kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:
Kamarai szám Név

Kért
jogosultság

Vélemény

07-01433

Béla József

V

07-01426

Mező Bálint

VZ-TEL,TER

Szakmai gyakorlat nem megfelelő
elutasítás
Szakmai gyakorlat nem elegendő,
hiánypótlás szükséges

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György sk.
titkár
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dr. Szepes András sk.
elnök

