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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2021.03.01. 
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 
Téglás Zoltán elnökségi tag 
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök 
Grimm Viktor 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  
Tóth Tibor Zielinszki díj kitüntetési javaslatunkat az MMK elfogdta, ötödik próbálkozásunk 
sikeres volt.  
A nyilvántartási díj megemelésének a mértékét mintegy 15 levélíró Kolléga elég agresszíven 
kifogásolta. A többség - miután elmagyarázta az okokat -, elfogadta. A tagdíjak megemelését 
elfogadták, nem volt ezügyben megkeresés.   

 
2. A 2021. évi Küldöttgyűlés dokumentumok egyeztetése, elfogadása  

A következőkben a tárgyaltak előkészítő anyagait az Elnök az ülés meghívójához és az aztán a 
módosított változatokat is megküldte az ülés meghívottjainak.  

 
2020. évi tény költségvetés (1. sz melléklet)  

Elnök; a 2020.évi módosított költségvetésben hibák maradtak bent, de mivel azt úgy fogadta el 
a Küldöttgyűlés, azon nem változtattunk. 
A tervezetthez mérten jelentősen csökkentek a költségek, az otthoni munkavégzés és a 
továbbképzéseknek az online térbe történő áthelyezése miatt. 
A tervezett mintegy -2,9 millió Ft-tal szemben +6,3 mill. Ft a tényleges eredmény. 
Karászi G.; a 2020. módosított költségvetés soraiban eltérés van a Küldööttgyűlésen 
elfogadotthoz képest. 
Elnök; a 2020. évi tény költségvetés a fontos, a jelzett eltérést egyztetik, ha szükséges javítják. 
 
Az elnökség a 13/2021 (03.01.) sz. határozatában a 2020. évi tény kötségvetést: 

Ráfordítások  41 044 520 Ft 
Bevételek  47 404 508 Ft 

 Eredmény        +6 359 988 Ft 
főszámokkal egyhangúlag elfogadták és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra 
ajánlják. 
 

2021. évi költségvetés módosítása (2. sz. melléklet) 
Elnök; a módosításban a tagdíjak és a nyílvántartási díjak változását átvezettük és az 
MMK küldöttgyűlése által az Andor képlet megszavazott változtatása szerinti 
befizetéseket tüntettük fel. 
A kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Az elnökség a 14/2021 (03.01.) sz. határozatában a 2021. évi módosított kötségvetést: 

Ráfordítások  50 095 979 Ft 
Bevételek  53 084 500 Ft 

 Eredmény  +2 988 521 Ft 
főszámokkal egyhangúlag elfogadták és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra 
ajánlják. 
 

2022. évi eredeti költségvetés (3. sz. melléklet) 
 

Elnök; a költségvetésben a 2021. évihez mérten nincs érdemi változás, csupán annyi, hogy már 
szerepel a Mérnökbál a tervezetben. Az új megválasztott vezetésnek lesz lehetősége a 2022. évi 
Küldöttgyűlésen a szükség szerinti módosításra. 
 
Az elnökség a 15/2021 (03.01.) sz. határozatában a 2022. évi eredeti kötségvetést: 

Ráfordítások  51 346 532 Ft 
Bevételek  54 084 500 Ft 

 Eredmény  +2 737 968 Ft 
 
főszámokkal egyhangúlag elfogadták és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra 
ajánlják. 
 

2017-2021. évi Beszámoló (4. sz. melléklet) 
 

A kiküldött anyaggal kapcsolatban kérdés, tartalmi észrevétel nem merült fel. A hiányzó 
elnökségi tagi és szakcsoporti beszámolókkal kiegészítendő. 
 
Az elnökség a 16/2021.(03.01.) sz. határozatában a 2017-2021. Beszámolót (szöveges) 
egyhangúlag elfogadta és azt a Küldöttgyűlésnek is elfogadásra ajánlja. 

 
Elnök; Dr. Virág R. főtitkárral egyeztetett a Küldöttgyűlés és a választások megtarthatóságának 
tisztázására. A Covid -19 miatti veszélyhelyzetre tekintettel, és a várhatóan felgyorsuló vakcina 
oltások ellenére, márciusban szinte biztosan nem tudunk kontakt küldöttgyűlést és választásokat 
rendezni. A kamarai tisztségviselők mandátuma a központi intézkedések szerinti idővel 
(vészhelyzet visszavonása +90 nap) meghosszabodik. 
A Küldöttek Alapszabályunk szerinti megválsztása megtörtént, ezért ők a 4 éves ciklus lejártával 
megválasztottak lesznek. 
Az elnökség határozataival a 2020. évi beszámoló a veszélyhelyzeti szabályok alapján elfogadásra 
került, de javasolja, hogy az új küldöttek e-szavazással döntsenek a beszámoló és a három 
költségvetés elfogadásáról. 
 
Az elnökség a 17/2021. (03.01.) sz. határozatában a 2017-2021 évi Beszámoló, a 2020. évi 
tény, a 2021. évi módosított és a 2022. évi eredeti költségvetés Kűldöttgyűlés e-szavazásra 
bocsátásáról egyhangúan döntött. 
 
 
3. Tagsági ügyek, jogosultságok 

 Kérelem Javaslat 

Fenyvesi László tagfelvétel tagfelvétel 

Polyák Szabolcs tagfelvétel tagfelvétel 

Pécsi János tagfelvétel tagfelvétel 
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Takács Gábor tagfelvétel tagfelvétel 

Varga István tagfelvétel tagfelvétel 

Molnár Péter tagfelvétel tagfelvétel 

Száller József tagfelvétel tagfelvétel 

Balázs Béla tagfelvétel tagfelvétel 

Rácz Imre tagfelvétel tagfelvétel 

Füves Ágnes tagfelvétel tagfelvétel 

Szigeti-Szász Anna tagfelvétel tagfelvétel 

Patkó Dalma tagfelvétel tagfelvétel 

18/2021. (03.01.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, 
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

 

A beérkezett szakértői jogosultság iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 
jogosultság 

Vélemény 

07-01469 Pécsi János SZKV-zr szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01470 Polyák Szabolcs GT szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01463 Boda Gábor KÉ-K végzettség nem megfelelő elutasítás 

07-01229 Szűcs István T végzettség nem megfelelő elutasítás 

 
 

4. Egyéb kérdések 
Elnök; a tisztségviselő jelöltekre vonatkozó jelölő lap tervezetet a mai nap megküldte, kéri az 
esetleges módosító javaslatokat. 
Az MMK-tól még nem kapta meg az általuk használt szavazó rendszerről a kért információkat. 
 

k.m.f. 

 

 

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


