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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2020.10.05. 
Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 
Klein Pál alelnök 
Kóczán Gábor elnökségi tag 
Polányi Péter elnökségi tag 
Török Tibor elnökségi tag 
Gergely Edit szakcsoport vez 
Hullay Gyula szakcsoport vez. 
Grimm Viktor szakcsoport vez. 
Kiss Tamás szakcsoport vez 
Schlett Ferenc 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 tartottuk. 
 

1. MMK küldöttgyűléséről 
 

A szept. 11-i küldöttgyűlés jegyzőkönyve az MMK honlapján fenn van. 
A 2019. évről a beszámolók rendben elhangzottak, nem volt érdemi kérdés, hozzászólás. 
2021. év költségvetési terve és díjrendszere 
Ebben szerepelt már a megemelt tagozati támogatás is 60 mill. Ft összeggel. (A 2020. évben a 
tagozati tevéklenységre biztosított 34 mill. Ft. töredékét használták csak fel.) 
A kiadások között az MMK irodák bérleti díja 40 mill. Ft. A díj euróban van rögzítve, az 
árfolyam romlása is növeli a díjat. Az első évben kedvezményes volt a bérlet, de az már 
megszünt. 
A tagdíjak 40.000 Ft-ról 45.000 Ft-ra, a nyilvántartási díjak 25.000 ft-ról 37.500 Ft-ra nőnek.  
A területi kamarák befizetésénél az Andor képletből a + 15% kikerűlt, de +6,6 % -al bekerűlt a 
tagozatok finanszírozása. 
Módosító javaslatot adott be Szántó László, a tagdíjat és a befizetéseket is növelni javasolta. 
A tagozatoknak 100 mill. Ft támogatás lenne szükséges. 
A szavazás során minden javasalát leszavazták. 
Szőllősy Gábor valójában a TEF javaslatát nyújtotta be módosító inditványként. 
Foglalkoztak a Mérnökújság kiadási költségeinek csökkentésével, vegyes kiadást – digitális 
és aki kéri papír kiadás – javasoltak. Foglalkoztak a tagozatok finanszírozásával is. 
A hozzászólásokban többen (Nádor István, Wagner Ernő) az MMK költségei csökkentésének 
hiányát kifogásolták. 
A díjemeléseket a küldöttgyűlés megszavazta. 
A 2021. évi költségvetési vitát Nádor István hozzászólása lezárta, mert ügyrendi 
hozzászólásában elmondta, mivel a bevételek alapvetően megváltoztak nincs szavazásra 
alkalmas költségvetés.  
A szavazás a vitát lezárta, a 2021. évi költségvetés a novemberi közgyűlésen kerül tárgyalásra. 
Megválasztásra kerültek a Felügyelő és Etikai-fegyelmi bizottságok hiányzó tagjai. 
 
Hozzászólások 
Török T.; az MMK irodabérlet nagyon magas, közben a Bp-i irodaépűletek üresek?? 
Hullay Gy.; a 70 év. feletti tervezők -szakértők tagdíját aránytalanul megemelték 37.500 Ft., 
50 % -os emelés. 
 
Grimm V.; nem félnek a műszaki kollégák lázadásától? 
Elnök; az indokok között szerepelt, hogy velük ugyanannyi munka van, mint a tervezőkkel és 
hogy az ő díjukat, nagyobb részt az őket foglalkoztató cégek fizetik. 
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Kiss T.; a díjak még így is alacsonyak, bele kell, férjenek a munkadíjakba, úgy kell azt 
megállapítani. 
Gergely E.; a Mérnökújság digitális kiadását miért nem fogadják el? 
Elnök; a válasz, hogy a hirdetések részben elvesznének. Somogy megyében volt egy felmérés 
a tagok 87 %-a a digitális változatra szavazott. Hiába szavaznánk mi is, nem mi vagyunk 
döntési helyzetben. 

   
2. Továbbképzések helyzete 

 
Négy online képzés volt. Jók a tapasztalatok. Az oktatás alatt három jelenléti igazolást kérünk. 
Pl. a vizes képzésnél a 3. igazolás esetében kérdéseket tettünk fel: 

 80% úgy válaszolt, hogy jó az online képzés 
 10% a kontaktot támogatja 
 10% elveti az online képzést 

Az előadókat 90%-ban 4-es 5-ös osztályzattal minősítették. 
A Geo-s képzésnél, 3 előadó otthonról tartotta meg az előadását, így is jól működött a 
közvetítés. 
Összességében a négy képzésnél egy két esetben volt technikai probléma, a rendszergazda 
segítsége nagyon hasznos. 
A további képzésekre a jelentkezések még alacsonyak, Vizgazdálkodás 39 fő, tartószerkezeti 50 
fő, közlekedés, tervezők 21, műszakiak 35 fő, épületgépészek 32 fő. 
Az Elnök kérte a jelenlévők segítségét a figyelem fehívásában. 
Kiss T.; még nem foglalkoztak a továbbképzéssel, még van idő rá. 
 
Klein P.; a geosok közül többek relkamáltak, aznap reggek próbáltak volna jelentkezni az 
oktatásra. Elmagyarázta nekik, hogy időben előre be kell jelentkezni. 
 

3. Kamarai díjfizetések helyzete 
 
A nem fizetőknek kiküldött felszóllítások: 
 
tagdíjak:   1 éves nem fizetők, összesen 100 fő, ebből 51 fő már fizetett 
   2 éves nem fizetők, összesen 36 fő, ebből 10 fő már fizetett 
nyilvántartási díjak: 146 fő, ebből 67 fő fizetett 
  

4. Egyebek 
 
Elnök; az irodánk működtetését szerdától otthoni munkavégzésre állítjuk át. Alapvetően a 
tavaszi munkarend szerint, papír alapon a levélszekrényünkbe és postai úton fogadjuk a 
beadványokat.  
Elektronikus ügyintézést szorgalmazzuk alapvetően a hivatali kapun keresztül adjuk ki a 
határozatainkat. Kedden és pénteken lesz levélszekrény ürítés.  
Az online továbbképzések az irodából továbbra is péntekenként folytatódnak. 
A 2021. évi költségvetésünk a díjemelések miatt – 6 mill. Ft.-ról pozítivvá válik + 4,8 mill. 
Ft. várható. 
Gergely E.; ha pozitv lesz költségvetésünk, ezek szerint nem volt indokolt a díjak emelése. 
Meg kell fontolni, mire költjük a pénzt. 

 Titkár; tervezetről van szó, várjuk meg hogyan zárjuk az évet és a jővő márciusi befizetéseket. 
  

5. Tagfelvétel 

6.  Kérelem Javaslat 

Bauer Zsolt József tagfelvétel tagfelvétel 

19/2020. (10.05.) számú Elnökségi Határozat 
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A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 5 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 

07-01217 Baki Berta VZ-TEL Szakmai gyakorlat megfelelő  

07-01449 Czibere Péter Barna V Fellebbezés, referencia kiegészítés, 
szakmai gyakorlat megfelelő 

 
                             k.m.f. 

 

 

 Pálfiné Nagy Mária     Kumánovics György  dr. Szepes András  
 irodavezető          titkár       elnök 


