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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2021.02.01. 
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. 
Grimm Viktor szakcsoport vez. 
Hullay Gyula 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. Az Elnök tájékoztatása az előző elnökségi ülés óta történtekről  
- A legutóbbi e-szavazást már a MS Office 365 Forms alkalmazásával írta ki. A szoftver 

zártabb rendszerű a korábban alkalmazottnál, egy szavazó csak egy szavazatot tudott leadni. 
Tájékozódott az MMK e-szavazó rendszeréről is, az egy hónapja kért felvilágosítást most kapta 
meg, a részleteket még tisztázni kell. 

- MMK tisztségviselők jelölésének támogatása 
Polányi P. is elnökségi tagjelölt volt, de a közös jelölési Fórum nem támogatta a jelölést. A 
Közlekedési Tagozat elnöke a tagozatvezetők véleményét is megkédezte, azonban ott sem 
kapott elegendő támogatást. Polányi P. tudomásul vette. 
Szigetiné László E. Etikai- Fegyelmi bizottsági és Dr. Szepes A. alelnöki, ill. elnökségi tagsági 
jelölése a szükséges támogatást elnyerte. 
A jelöltek között Szőllőssy G., Wagner E. elnöki jelölést kapott. 8 alelnöki és 21 fő elnökségi 
tagi jelölt ismert jelenleg. A bizottságok esetében 1-2 fő túljelölés van. 
A jelölések véglegesítése február 5-én zárul. 
Az MMK küldöttgyűlés időpontja a vírushelyzet miatt továbbra is kérdéses. Ugyan ez 
vonatkozik a kamaránk küldöttgyűlésére is, valószínű, hogy márciusban – akkor van a 
négyéves ciklus lejárata a tisztségviselőknél – nem lehet megtartani a korlátozások miatt a 
kontakt küldöttgyűlést. 
Az MMK is késztetve van a választások miatt a megoldás tisztázására, már felvették a 
kapcsolatot a Miniszterlnökség illetékes államtitkárságával. 

- Horvátországi földrengés károsultak támogatása 
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezte a károsultak támogatását, továbbította a 
Horvát Kissebségi Önkormányzat felhívását.  
Az Elnök által körbeküldött levélre Polányi P. 300 eFt támogatást javasolt.  
A Területi Kamarák Fóruma is foglalkozott a kérdéssel és általában 20-30 eFt támogatást adtak. 
Az Elnök 50 eFt támogatást javasolt. 
Nagy vita bontakozott ki a támogatás mértékéről. A Polányi P. álatal javasolt mértékű 
támogatást főként Szigetiné László. E. és Gegely E. szorgalmazták. 
Végül, az Elnök 50 eFt-ról indulva szavazásra tette fel a kérdést: 
 
 Összeg                          igen szavazat 
------------------------------------------------------------ 
   50 eFt   1 fő 
 100 eFt   4 fő 
 150 eFt   1 fő 
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 200 eFt   2 fő 
 250 eFt   1 fő 
 
Az Elnökség a 8/2021 (02.01.) sz. határozatában a horvátországi földrengés károsultaknak 
100 Ft összeggel történő támogatásáról döntött. 
 
 

2. A titkár tájékoztatást adott az e-Iktatási szoftver alkalmazásáról. 
Az iktatás zavarmentes, de a kért „testreszabás”, a kamarai számok feltüntetése és az 
irattipusok lehetőségének beépítése még nem történt meg. Egy-két héten belül várható a 
következő gyakorlati oktatás, erre már a kért fejlesztések után kerül sor. 
 
Polányi P.; az új MMK tisztségviselők felé fogalmazott meg egy kérést, az MMK honlap 
keresőjét alakítsák át, legyen alkalmas a közemberek számára alkalmasan a mérnöki szakmák 
keresésére. Alelnöki megválasztása esetén Dr. Szepes A. intézze azt el. 
Ehhez csatlakozott Szigetiné László E., Török Tibor. 
Török T.; elmondta, hogy erre vonatkozó javaslattal megkereste az MMK elnökét kb. egy éve, 
de nem kapott választ. 
Elnök; az ilyen és ehhez hasonló javaslatokat gyűjtik (Molnár Tamás) célszerű leadni. 
 

3. 2021. évi munkaterv 
Az Elnök az ülés meghívója mellékleteként megküldte a munkaterv tervezetét. Szigetiné László 
Erikától kapott véleményt. 
Török T. jelezte egyetértését, kérdés hozzászólás nem volt. 
 
Az Elnökség a 9/2021 (02.01.) sz. határozatában a kamara munkatervét hat igen 
szavazattal elfogadta.  
A munkatervet az emlékeztetőhöz mellékeljük.  
 

4. A Küldöttválasztásunk lezárult, még várjuk a VJB egyetértését a jegyzőkönyvre. 
 Ennek megtörténte után célszerű a tisztségviselők jelölését indítani. 

Gergely E.; Kérdezte, hogy Dr. Szepes A. vállalja-e az elnöki jelölést, a jelölések 
szempontjából ezt fontos lenne tudni. 
Elnök; türelmet kért, még nem döntött a kérdésben. 
 

5. 2021. évi továbbképzések előkészítése 
Az Elnök kérte a szakcsoport vezetőket a téma javaslatok megadására. Egyelőre az időpontokat 
még nem kellene rögzíteni, de pl. a decemberi közlekedési műszaki képzés – 2020-ban nagy 
érdeklődéssel zajlott – időpontját célszerű megtartani. 

 
6. Tagsági ügyek, jogosultságok 

 

 Kérelem Javaslat 

Gyurcsik Tamás tagfelvétel tagfelvétel 

Boda Gábor tagfelvétel tagfelvétel 

Bartha Bence tagfelvétel tagfelvétel 

Baruncz Anikó tagfelvétel tagfelvétel 

Gaál Tamás tagfelvétel tagfelvétel 

10/2021. (02.01.) 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. 
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A beérkezett szakértői jogosultság iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 
jogosultság 

Vélemény 

07-01439 Pintér Milán SZKV-hu, le szakmai gyakorlat megfelelő 

 
7. Javaslatok a kitüntetésekre 

Elnök jelezte, hogy minden tagnak kiment (MMK Hírlevél) a felkérés a javaslattételre. 
Szigetiné László E.; megjelent a lista az évfordulókról és ebben szerepel Karászi Kálmán, ez 
évben lesz a születésének a 100. évforduója. Javasolta, emlékezzünk meg róla. 
A megemlékezésről egyetértés alakult ki. 
Hullay Gy., fel fogja venni a kapcsolatot a VIZIG MHT szervezetével a közös megemlékezés 
érdekében. 
A januári elnökségi ülésen felmerült, hogy a szakcsoportok nem dolgoznak. Bejelentette, hogy 
a MASZESZ(szenyvíz-szövetség) decemberi konferenciáján Áder János államelnök úrnak a 
szakma felé feltett 6 kérdésére válasz-javaslatot adtak. 

k.m.f. 

 

 

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


