
Emlékeztető

Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara eInökségi í.ilés

He|yszín, időpont: FMMK iroda és video tanácskozás, 2021.06.01.

Jelen vannak:
Dr. Szepes András elnök
klein pál alelnök
Kőczán Gábor elnökségi tag
Polányi Péter elnökségi tag
Szigetiné Lászlő Erika elrrökségi tag
Török Tibor elnökségi tag
Hullay Gyula szakcsopoft vez.
Gergely Edit szakcsoport vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné Nagy Mária irodavezető

l. Az ÜnnePielnÖkségiü|éselsőnapirentlje a2021.évikitüntetésekátadásavolt.
A kitiintetéseket Pálfiné Nagy Mária által felolvasott rrréItatások után Dr. Szepes Anclrás elnök
adta át.

Bory Jenő Inérnökdíj kitüntetést kaptak:

Grosz krisztina

Kumánovics György

Fej ér Megyei l(arn aráér1 kitü rrtetést kaptak :

kovács zsolt

Kozári Mihály

Fejér Megyei Mérnöki karnara örökös tagja kitiintetést kaptak:

Gájásy György

Balázs József(később veszi át)

A kiti,intetések átadását előre meghircletetten a kamaránk Youtrrbe-csatornáján közvetítéssel
követhették az érdeklődők (ez 37 főnek siker|ilt).

Az iroda nléreteihez igazodóan a szakcsopo ftvezetők a kit|intetések átadása után video-konferetrcia
rnódban csatlakozhattak az ü léshez.

2. FMMK Küldöttgyűlés előkészítése

Az ElnÖk bejelentette, hogy a konnányzati intézkedések értelnrében kontakt tnóclott megtartható a
kÜldÖttgYŰlés[ink, de beltéri rendezés esetében a véclettség igazolás (véclettségi igazolvány,orvosi
igazolás az oltásról vagy arról, hogy 3 lrónaporr belui atesett a fetőzésón) szii[séges a
résztvevőknek.

Az MMK a Miniszterelnökségtől állásfoglalást kéft, rni a teetrdő abbarr az esetbett, ha a küldöttek
kÖzÜl nem nrindenki rendelkezik a sziikséges oltási/védettségi feltételekkel? Ennek nem töfté1t
meg a feloldása.

TervezzÜk tnegkérdezni a ki.ildötteket rerrclelkeztlek-e védettséggel vagy senl. (A jegyzőkönyv
készítés idejéig 34 válaszadőból 4 fő volt nemleges,)



Próbálkozhatrránk nagyobb terenr bérlésével és ott elk|ilönítve a védettséggel nem rendelkező
kollégákat, de valószíniileg rnár a beléptetés|ikre sem lerrne lehetőség.

A VJB lezárta a tisztségviselő jelöléseket, pár őrája kaptuk meg a jelöléseket lezárő
jegYzőkÖnYvet, arnit az i-ilésen körbeacltLrnk. A követkerb nupon elérheú lesz a honlapunkon ajelöltek listája és a.|elöltek bernutatkozása. /Megtörlént a publikáIás./

A kiildöttgyűrlés nlegtartható, a jelöltek listája rendelkezésre áll.

A javasolt időPont 2021.01.09. péntek, azelőkészítésre megfelelő idő rerrclelkezésre áll.
A. választásokat szavazógépes támogatással tervezziik, egy ára"iátllat rnár beérkezett rnég egyre
Varll11l(.

GergelY E.; a GDPR figyelembevételével a kortnártyzati intézkedések lehetővé teszik a
védettségről a központi rryilvántartásból tájékoztatást kérni.

k|ein p.; véletnénye szerint a korlátozások hanrarosan el lesznek törölve
Szigetiné Lász|Ő E.i sokan nem kapták lnegazoltási igazolásukat, őket hogyan kezeljtik?
PolánYi P.; javaso||a a szabadtéretl tnegrenclezni a küldöttgyűlést, pl. Diófa étterenl terasza.
TÖrÖk T.; a rerrdezésért rni vagyLrk a felelősek, a korlátozásokat be kell tartani.

Elnök; betartjuk a korlátozásokat, a bírságot nern kockáztatjuk rneg.

Javasolja, hogY az MMK-tól váft válasz - lrogyan kezeljiik a védettséggel nenl renclelkező
ktildÖtteket - tnegérkezése után körbektiIdi azt az eírlökségnei és aztát"t clönts|ink.

Az ElnÖk kérdésére az elnÖkség a küldöttgyűlés 2021.07.09. pénteki időpontjával egyetértett
és a22l202L (06.07) sz. 6 igen szavazattal egyhangúlag hozotfhatározatiban rőgzítette azt.
ElnÖk; olYan beltér'i, vagy kijltéri helyet keresiink, alrol van áranrellátás, hangosítás és vetítési
lehetőség a szavazőgép adatainak kivetítésére. (Az MMK ktilclöttgyíilé.e,, pupi- alapú szavazást
tervezlrek.)

A kÜldÖttgYÍilés helYének keresése az időpont istneretében indLrl. Polály P. ígéfte a kültéri helyszírr
kereséséberr a közrern űrködését,

ElnÖk; fontos a levezető elnök szenrélyének kiváIasztása is. Javasolta Kozári Mihályt, kérte a
vélerrrényt és a javaslatokat.

Javaslat érkezeű Rejtő János (Szigetiné L. E.) és Nagy Ferenc (Gergely E.) személyére.
Az el nökség nr indhánn ukat al kalrrrasIlak itélte a lev ezető eI nökségre.

Az ElrrÖk megkeresi a nevezetteket, remélhetőetr lesz, aki vállalia a ktildöttgyíilés levezetését.
Összefoglalóatt elnlondta,,hogy hamarosatr kiktildi a kiildöttekrrek a véclettsége vorratkozó kérdést
és előzetesen íájékozíatja Óket a küldöttgyíilés várható időpontjáról.

3. Tagsági ügyek, jogosu|tságok

Kérelem Javaslat

kosztend Miklós tagfelvétel reItdben

szekeres Gábor tagfelvétel rendben

Zsákai Mira tagfelvétel rendben

Fehér szabolcs tagfelvétel

nem FM-i, csak ha
van FM-i ideiglenes
lakcínl



23l202l. (06.07.) §zámú Elnökségi Határozat

A kérelmező tagfelvételét - Fehér Szabolcs esetében feltétellel - az Elnökség 6 fő igen, 0 fo
nem, 0 ffi tartózkodás mellett elfogadta, mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

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

kamaraiszám Név Kért
jogosultság

Vélemény

07-0824 Török zoltán Go szakmai gyakorlat megfe|elő

k.rn.f.

iu(,trlq^K) Ul^üor|O,
Pálfihé Nagy Mária Kumánovics Gyöigy 

Iirodavezető titkar

dr. Szepes András sk

elnök


