Emlékeztető
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2020.11.02.
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
Gergely Edit szakcsoport vez
Hullay Gyula szakcsoport vez.
Kiss Tamás szakcsoport vez. (1. pont vége felé kilépett)
Schlett Ferenc szakcsoport vez. (4. pontnál bejelentkezett)
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető
Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés résztvevőit, megállapította, hogy
az elnökségi ülés határozatképes. Grimm Viktor elfoglaltságára hivatkozva nem tud részt venni az
ülésen.
A videokonferenciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásával tartottuk.
1. Az Elnök tájékoztatása a Választmányi ülésről
A Választmányi ülést online módon tartották meg.
A TEF előzetesen megtárgyalta a Választmányi ülésre kiküldött dokumentumokat, alapvetően
az AEB által előkészített Alapszabály tervezetet.
A Tagozati elnökök tanácsa (TET) az előző nap ülésezett a javaslataikat a választmány elé
terjesztették.
Alapvetően a Választmány ülésén is az Alapszabály tervezetének vitája volt a fő kérdés.
Az AEB nagyon alapos munkát végzett 1700 órát dolgoztak a tervzet kidolgozásán.
A Választmány a jelenlegi helyzetében MMK elnökségi túlsúlyos, mert ők is szavaznak, az új
alapszabály szerint már nem így lesz.
Fontos kérdések a tervezetben, így többek között:
 a kamarai tagok a területi kamarák tagjai, az MMK –nak a területi kanmarák a tagjai,
természetes személy tagja nincs,
 a tagozatok elsődleges tagságának rögzítésében egyetértés van, a szakcsoportok a
területi kamarák szakcsoportjai, a szakmai felügyeletet a tagozatok látják el,
 a Választmány a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség tanácsadó testülete lesz (eldöntendő
kérdés), fontos előkészítő szerepe lesz a jövőben,
 a Küldöttgyűlés létszáma 180 fő, ezen belül a területi kamarák és tagozatok képviseleti
aránya 2:1. (A TET ezen 1:1 arányban változtatni szeretett volna.)
 a Küldöttgyűlés hatáskörébe kerülne a tagozatok létrehozása, a minimális elsődleges
tagságot 100 főben javasolta megállapítani a Választmány,
 a Küldöttgyűlés az MMK bérkeretének behatárolása alapján az alkalmazotti létszámot
is befolyásolni tudja,
 a díjrendszerben (tagdíj, nyilvántartási díj) a garantált bérminimuhoz történő rögzítést
tartatlmaz a tervezet, nagyon helyesen.
Az Andor képlet helyesen szerepel és kikerül a tagdíjaknál az ideiglenesen beépített
+ 15% a területi kamarák befizetéseiből.
A tagozatok finanszírozására plusz tételként 6,6% kerülne be. Vitatott módon egy
változatként javaslatba került, hogy a nyilvántartási díjakból is legyen 6,6% befizetés,
de ez ellentétes a legutóbbi Küldöttgyűlési döntéssel.
A szolidaritási alap is változik, a kis kamarák kedvezményezettek a befizetéseket
illetően.
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 az MMK és a tagjai a gazdálkodás nyilvánossága érdekében az 1 mill. Ft. feletti
megbízási szerződések és dologi szerződések adatait a honlapjukon nyilvánosságra
hozzák.
Összesen 9 döntési pont van a tervezetben, ezek megvitatásra kerültek, de eléggé megoszlottak
a vélemények alapvetően az MMK elnökségi tagok szavazati jogának okán is.
Az AEB a tanácskozáson elhangzottak figyelembevételével finomítja a tervzetet.
Az ülés 11 órás volt, a költségvetést, mivel egyébként is jól előkészített volt 5 perc alatt
lezárták.
2. Továbbképzések helyzete
Az Elök elmondta, eddig összesen 6 online képzés volt, közülük az utolsó kettő esetében az
előadók otthonról kapcsolódtak. A videó vetítések esetében, beállítási probláma miatt nem
lehetett közben magyarázó szöveget mondani. A problémát megoldottuk.
A Tartószerkezeti továbbképzés esetében is megállapodásra jutaottunk Kiss Tamással, online
képzés lesz.
A Teams szotver rögzíti az előadásokat, az előadók egyetértésével felkerülnek a honlapunkra a
holtidőktől megtisztított előadások.
3. Tagfelvétel, jogosultságok
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Für Tamás

tagfelvétel

tagfelvétel

Rácz Zsigmond
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Széth Zsolt

tagfelvétel
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20/2020. (11.02.) 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 gyakornoki cím iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt
adta:
Kamarai szám Név

Kért
jogosultság

Vélemény

07-01454

HI-V
terv.gyak.cím

Végzettség megfelelő

Széth Zsolt

4. Egyebek
Klein P. érdeklődött a geodéziai jogosultságok hosszabbításáról.
A válaszban elhangzott, hogy ütemesen haladnak, de javasolható, hogy a szakcsport is hívja fel
a figyelmet a hosszabbítás kezdeményezésére.
Gergely E. a hulladékcsökkentési hét november 27-től kezdődik, jó lenne azon részt venni. Az
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elképzelések szerint a „Körkörös gazdaság” 40 perces előadást szeretnének tartani, meghívott
előadóval. Célszerű lenne iskolákkal is felvenni a kapcsolatot, az előadáshoz kapcsolódásra,
illetve az előadás anyagának átadásával a hasznosítására.
A Bugát Pál Technikummal már megtörtént a kapcsolat felvétele.
Kóczán G. javasolta a Munkácsi Mihály általános iskolával és a Gaja környezetvédelmi
egyesülettel is felvenni a kapcsolatot.
Kérdezte továbbá, hogy a Kaszab Gábor által felvetett szabvány elérhetőségre mit tudunk
válaszolni?
Elnök; egy évig működött a hozzáférés, gyakorlatban nem volt érdeklődés, ezért nem
hosszabbítottuk meg a szerződést.

k.m.f.

Pálfiné Nagy Mária
irodavezető

Kumánovics György
titkár
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dr. Szepes András
elnök

