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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2021.01.11. 
Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 
Klein Pál alelnök 
Kóczán Gábor elnökségi tag 
Polányi Péter elnökségi tag 
Szigetiné László Erika elnökségi tag 
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök 
Gergely Edit szakcsoport vez 
Hullay Gyula 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. Az Elnök tájékoztatása az előző elnökségi ülés óta történtekről  
- Továbbképzések eredményeit egy az 1. sz. mellékletként csatolt táblázatban összefoglalva 

mutatta be. 
Összesen 1149 fő vett részt az oktatásokon, ebből 416 fő volt a külsős. A felmerült költségek 
között még nem szerepelnek a „házi stúdió” berendezésének költségei, 120-130 eFt. körüli lesz. 
Összességében mintegy 1,5 mill. Ft nagyságrendű eredménye lehet a továbbképzéseknek. 
Három konferencia lebonyolításában vettünk részt A GISopen, a Geotechnikai konferenciákhoz 
csupán a nevünket adtuk, a szervzésben nem volt feladatunk, A Környzetvédelmi szakcsoport 
által javasolt és szervezett, a „Körkörös gazdaság” témájú online konferenciát teljes egészében 
kamaránk bonyolította le, jó látogatottsága volt. 
A továbbképzésekről beérkezett túlnyomóan kedvező vélemények alapján megállapíthatjuk, 
hogy a vírushelyzet megoldódása után is lesz létjogosultsága az online képzéseknek.  
Az összegzést az ülés részt vevői tudomásul vették, kérdés nem merült fel. 
 

- MMK tisztségviselő választás, jelőlések 
A jelölések összehangolása érdekében jelenleg 17 területi kamara és 8 tagozat fogott össze. 
Ennek keretében egyeztetésre kerülnek a jelöltek, ha azokról megegyezünk, akkor a jelöléshez 
szükséges támogatások is közösen kerülnek összeállításra. 
Kamaránk részéről Polányi Péter elnökségi tag, Szigetiné László Erika elnökségi tag, Etikai-
fegyelmi bizottsági, Dr. Szepes András alelnöki tagként szerepel a javaslatok között. Az Ő 
jelölésüket kamaránk támogatja. A jelöléseket az Elnök bemutatta, azokhoz vélemények 
hangzottak el. A jelöltek listája még egyeztetés alatt áll. A jelöltek támogatásáról az elnökség 
döntését az Elnök kezdeményezi. 
(Megjegyzés; az Alapszabályunk 4.4.2. d) az elnökség határoz az országos kamarai 
tisztségviselők jelölésének támogatásáról.) 
 

- Kamaránk küldötteinek választása 
Az Elnök bemutatta a választások eredményét. Sajnos a lehetséges 70 fő küldött helyett 67 fő 
küldöttet sikerült megválasztani, mert az 5.; 6. és 9. szakmacsoportban nem volt annyi jelölt, 
mint amennyit választani lehetett volna. A jelöltek száma megfelelő volt, de a jelöltek közül 
többek nem vállalták a jelölést. 
Polányi P.; hozzászólásában elmondta, hogy nem tételez fel semmi szabálytalanságot, de az 
alkalmazott Google szavazó rendszerben lehetséges az átszavazás. 
Elnök; igen ezt tudjuk, eddig is ezt alkalmaztuk. A megoldás szavazóprogram vásárlása, vagy 
pl. Teams programhoz minden tag részére felhasználói hozzáférés vásárlása. 
Gergely E.; volt-e egy névvel két szavazat?  
Elnök; a szavazásnál a küldő e-mail címe megjelenik, nem volt ilyen szabálytalan szavazat. 
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Polányi P.; a kamarai szám és az e-mail cím ismeretével – akiről tudjuk, hogy nem fog 
szavazni – szabálytalan szavazat elvileg leadható. Az MMK-nál nincs biztonságos e-szavazási 
rendszer? 
Karászi G.; más kamarák esetében hogyan oldják meg? 
Grimm V.; az MMK esetében ügyfélkapus beléptetés után már névre szólóan lehetne szavazni. 
Aztán megoldás lehet, ha még bekérünk a szavazáshoz egy számítógépes rendszer által generált 
kódot is. Megoldás lehet az e-papíron keresztüli szavazás. 
Polányi P.; nincs kétsége a szavazás tisztaságát illetően, de a jövőt illetően keresni kell a 
megoldást. 
Elnök; a titkársággal együtt utánajár a névreszólóan ellneőrizhető e-szavazási lehetőségeknek 
és kezdeményezi a megoldását.  
 
Hullay Gyula bejelentkezett. 
 

- A titkár tájékoztatása az e-iktatásról 
Január 4-től alkalmazásba vettük az MMK által beszerzett e-iktatót (DMS One készítette). 
A rendszer megfelel az e-iktatásra vonatkozó jogszabályoknak és az erre vonatkozó 
szabályzatot az Országos levétár is elfogadta. 
A szoftver még nem „testre szabott”, még nem nyújt az eddig alkalmazott e-iktatásnak 
megfelelő szolgáltatásokat. Igéretünk van arra, hogy kiegészítik a szükséges elemekkel. 
Elnök; ez az e-iktató nem ránk, hanem egy nagy kormányhivatali szintű felhasználásra készült, 
ezért vannak ilyen problémák.  
 

2. Tagsági ügyek, jogosultságok 

 Kérelem Javaslat 

Baráth József tagfelvétel tagfelvétel 

Kohán László tagfelvétel tagfelvétel 

Látrányi László tagfelvétel tagfelvétel 

1/2021 (01.11.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 5 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, 
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

3.  Egyebek 
Klein P.; a tapasztalat szerint a tagjaink azért nem vállalnak un. társadalmi munkát, mert 
elvárnák, hogy fizessék meg, ha munkát végeznek.  
Elnök; két levélben kapott véleményt, amelyben arra hivatkoztak, azért nem vállalnak kamarai 
feladatokat, mert „kötelező” a kamarai tagság. 
Felvetette, hogy jobb szakcsoporti munkával lehetne a tagok hozzáállásán javítani. 
Hullay Gy.; elmondta, hogy sokat tesznek, működik a szakcsoport, de most a vírushelyzet miatt 
nincs lehetőség a szakmai programokra.   
Gergely E., hiányolta a pozitív visszajelzéseket, a jó munkát vissza kell igazolni. 
Grimm V.; a tagok közül sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan is működik a kamara, ezen 
javítani kell, jobb tájékoztatásra (PR) van szükség. 
Elnök; az MMK PR munkatársat foglalkoztat, ennek eredményeként az elnöknek több a 
rádióban, írott sajtóban volt megszólalása.                  

k.m.f. 

 

 

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



Szakterület Dátum
Részt-

vevő
Megyei Külső Bevétel Kiadás

Szakmai továbbképzések 2020. 1.sz. melléklet

Épületgépészeti 

MűE/FMV
2020.09.11 55 43 12 72 000 Ft 105 000 Ft

elektrotechnikai 

tervező/szakértő 
2020.09.18 80 69 11 66 000 Ft 110 850 Ft

vízgazdálkodás-vízépítés 

tervező/szakértő
2020.09.25 43 37 6 36 000 Ft 54 150 Ft

geodézia és 

geoinformatikai
2020.10.02 87 34 53 318 000 Ft 112 613 Ft

építési 2020.10.09 92 56 36 216 000 Ft 43 313 Ft

vízgazdálkodás-vízépítés 

MűE/FMV
2020.10.16 58 54 4 24 000 Ft 91 800 Ft

épületgépészeti

tervező/szakértő
2020.11.06 83 59 24 144 000 Ft 30 000 Ft

energetika 

tervező/szakértő 
2020.11.13 94 80 14 84 000 Ft 99 300 Ft

közlekedési 

tervező/szakértő
2020.11.20 71 41 30 180 000 Ft 34 650 Ft

tartószerkezeti

tervező/szakértő
2020.11.27 114 59 55 330 000 Ft 71 000 Ft

 építési 2020.12.04 238 137 101 606 000 Ft 51 975 Ft

közlekedési 

MűE/FMV 
2020.12.17 134 64 70 420 000 Ft 51 975 Ft

Fizetendő 500 Ft/fő 2020.12.18 574 500 Ft

Összesen 1149 733 416 2 496 000 Ft 1 431 126 Ft

GISopen 2020 2020.09.03 148 20 128 0 Ft 0 Ft

Geotechnika 2020 2020.10.08 88 6 82 0 Ft 0 Ft

környezetvédelmi 2020.11.24 74 45 28 0 Ft 0 Ft

1 459 804 654


