Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tanácskozás ,2020.09.07
Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
.

klein pál alelrrök

Kőczáll Cábor elrrökségi tag
Polányi Péter elrrökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Hullay Gyula szakcsopoft vez.
Grimm Viktor szakcsopofi vez,
Schlett Ferenc szakcsopoft vez.

Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Dr. Szepes Arrdrás Elnök úr (továbbiakban E,lrrök) köszörrtötte azűlés résztvevőit, rnegállapította, lrogy
az elnökségi ülés határozatképes.
A videokorrferenciát a Microsoft Tearns szoftver alkalnazásával tartottuk.

1. Felkészülésaz MMK küldöttgyűlésre
A szept. 1l-i ktildöttgyűlés Bp. Lurdy-házmozitertnében lesz, alrol a terelll rnéretei miatt a
távolságtartásra (rninegy 750 fós terem, rrrax. 280 fő) a jelen levők arányában jó lehetőség lesz.
A kiildötteink köztil Polányi P. a vírusveszélymiatt véglegesetr lemondott, lrelyette a
következő választásokig Huszár Gyula a küldöttünk.
A Yálasztnányi ülés (augustus 24.) viharos körülmények között zajlott. A beszámolók
rendben rnegtárgyalásra ker|iltek, azzal trem volt probléma. A jelenlevők közül a területi
elnökök egy csoportja TEF egyeztetés alapjánjavasolták, lrogy a küldöttgyíilésnek Ire legyen
napirendje a 2021. évi költségvetés. A javaslat indoklása; az űj alapszabály egyik forrtos
kérdéseaz MMK gazdálkodása, és a szabályozása ismerete nélkül nirrcs éftelme elkészíteni a
költségvetést, meft aztán majd úgyis módosítani kell. A javaslat szerint a tagdíjról és a
tagozatok flnanszírozásáról enrrek ellenére lelret és kell is tárgyalni.
Hosszú ideig rnerrt a vita és a javaslatokat félretéve Nagy Gy, elrrök a tervezetek közül a B

változatot szavazásra tette fel.
Ebben atagdíj 45.000 Ft, azzal a kiegészítéssel,lrogy a következő 2 évben évenkérrt 5-5 ezer
Ft emelésre tegyünk ajánlást a következő elnökségnek. Az Andor képlet szerinti befizetésekrrél
a + 15%o ideiglenes emelést eltörölrrék, de a tagdíjak 6,6 Yo plusz befizetés lenne a tagozatok

flnanszírozására.

A Választnrány

rnegszavazta, de oly módon, hogy az elnökségi tagok is szavaztak, ezfilár az
űj alapszabály szerirrt renréllretóleg nem lesz lehetséges.

A

TEF'Újabb onIine [ilést tartott

a

2021. évi MMK költségvetésnek a küldöttgyűlés

napirerrdjéről történő levétele érdekében.Ezt követőetl, ennek eredrnérryeként 14 rnegyéből 69
küldött aláírásával nródosító javaslatot adtak be az MMK -hoz.
Madaras Botorrd az MMK elrrökségérrek egyik tagia, egy a mai nap érkezett levelében támadja
a javaslatot.

Az Elnök

kérte a saját küldötteinket, hogy tárnogassák a 2021. évi költségvetés levételéta

napirendről.

2. Az ÁSz vizsgálati jelentés és az arra készített intézkedési terv
Az ASz vizsgálat lezártllt, megkaptuk az erről összeállított jelentést. Az előzetesjelerrtésre tett
észrevételeket - ismerve rnás karnarák vizsgálati anyagait is -, selrol nem fogadták el a
határidő letelte rrriatt, Összességéberr megál|apítható,lrogy méltárryos avizsgálatijelentés.

Más kamarák eredrnényeit és az MMK-tól kapott válasz javas|atot felhaszriálva
összeállítottuk az Ász áttat elváft Intézkedésitervet.
Elkészítettük a niég hiárryző Szárnlarerrdet és csatoltuk a Számlakeretet, ami a melléklete. Az
anyagokat a rneghívottak rnegkapták.

Karászi Gáspár a FEB részéről észrevételt tett a tagdíjbefizetéseknek a számlarendben törlénő
helyes szerepeltetésére, a javítás megtöftént, és a szárnlakeret is rnegktildésre került. A
felmer[ilt értelmezési kérdések tisztázásrakeriiltek, a javításokkal aSzámlarend a FEB részére
is megfelelő.
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MÓdosító javaslat érkezett Török T. részéről, anrilrez a megbeszé|éssorán Polányi P. is
csatlakozott, lrogy minden tárgyévi rrern fizetők is kapjanak szenrélyre szabottan felhívást a
tagdíj befizetésére elekrtonikus levelet.
A tervezetben a vonatkoző részt rnódosult:
,,Minden év április 30-ig ismételt felhívó levelet ktildünk mindazokrrak, akik nem teljesítettékaz adott évi befi zetésüket."
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intézkedési tervét a módosítással 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

küldendő

3. Továbbképzések előkészítése

Az Elnök

a

továbbképzésekre történt jelentkezéseket. A jelentkezések a
rneglrirdetéstől folyarnatosan növekednek, jelenleg 400 fő felletti a jelerrtkezők száma.
A jelenlegi helyzet szerint a két vízgazdálkodási képzésés a taftószerkezeti lenne kontakt, a
többi online.
A négy építésitovábbképzésből kettót töröltünk rnert felesleges az előadókat négyszer
igénybe velllli, a várlrató létszámok alapján a két képzésígy onlirre rnegoldlrató.
bemutatta

Az online képzésteclrnikai -irrfonnatikai rnegoldása változoít. A kamara irodájában egy mini

stúdiót alakítottLrnk ki. Ehhez egy profi web karnerát és egy laptopot vásáro|tunk, mikrofon a
,,Szakleves" programIroz vásárolt harrgosító bererrdezésból rerrdelkezésre áll, Az előbbiek
szerinti fejlesztés összege nem éri el a 200 ezer forintot.
A megoldás létryegesen olcsóbb, mint a külsős képzésleboriyolítással lett volna.
A Tearns rendszerben vall egy onlitte közvetítési funkció, amihez egy rneghívó linkkel tudrrak
a kollégák csatlakozni. ,,Kérclések-válaszok" ablakorr keresztül tudrrak kérdéstfeltenni és
megoldható a terveirrk szerirrti háromszori ellenőrzés, hogy rész vesznek-e az oktatásball.

Az Elnök és Hullay Gy. meglátogatták a FejérvízZft új vezérigazgatőját, aki

ternret biztosítja.
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A Jáky Szakiskola igazgatőjáí is felkerestük (Elnök, titkár), ó is igéfte a szokásos előadóterem
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Polányi P.; hogyarr szi-iletett a saját rnini stúdió kialakításáról a dörrtés,
megbízásáról volt szó az előző elrrökségi érlekezleten.

rrrert külső

vállalkozó

Elnök; a rendszergazda javaslatát fellraszrrálva több próbát tartva meggyőződtiink a megoldás

alkalmasságárő1, Ezt a ,,kőzvetítő rendszett" legutóbb az elnökségi értekezlet rneglrívottjaival
is kipróbáItuk, jól működött.

Polányi P.; aválaszt elfogadta és rákérdezett, hogy a lrírlevelek rryegrryításának ellenőrzése
Irogyan töfténik, mert pl. az Outlooknak van egy ,,nregtekintés" lelretősége is, ami nem biztos,
hogy visszajelzést ad.

A

kérdóshez többen hozzászőltak, végül azzal zárulí

szolgáltatőját rneg kell ez ügyben kérdezni.

a beszélgetés,hogy a hírlevélküldő

csobánki csaba András
tagfelvétel

czibere péter Barna
1812020. (09.07.) számú Elnökségi

Határozat

A kérelmezők tagfelvételétaz Elnökség 5 fő igen, 0 fö nem, 0 főtartőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek,

A beérkezetttervezői

és szakértői

kérelmeket áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám

Név

Ké,t

07-01444

csobánki csaba

07-1210

Goda János

07-01449

czilrere péter Barna

07-01408

Tausz Marcell

07-01408

Tausz Marcell

MblJ,23,24,25
Sz
Mb12,15,79,20,

07-01445

Gaál Bence

VZ-TEL, TER,

Vélemény

jogosultság

Szakmai gyakorlat megfelelő
Szakmai gyakorlat megfelelő

SZES-6

Szakmai gyakorlat nem megfelelő
Szakmai gyakorkat megfelelő
Szakrnai gyakorlat nem megfelelő
elutasítás
T erv ezői gyakornoki cím megadható

21,22,2,5,6"7.9

VKG

Soós Ferecnek ,,T" taríőszerkezeti vezeíő tervezői címet a MMK megadásra javasolta.
Béla József ,,V" építményviIlamosság íervezői elutasításárrak fellebbezésével kapcsolatban a
rnásodfok h elybenhagyta az e l sőfokúl döntést.

5. Egyebek
Az Elriök

jelezte, hogy a geodéták rragy részénekjogosultságai ez évben lejárrrak, a törneges
hosszabítás miatt a kollégák figyelmét erre fellrívtuk idóben. Ki-ki jelezze az ismerősöknek.
Természeteserr írásos jelzést is ktildtünk rnár erről.
k.m.f.
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