Jegyzőkönyv
KészÜlt 2021. július 9-én Székesí'ehérvárMOL ARÉNA Sóstó Fejér Megyei Mérnöki
Kamara 2021. évi Tisztújító Küldöttgyűléséről.
Jelen vannak: regisztráció szerirrtiek (ld. nrelléklet)

Dr. Szepes András Elnök köszönti

A

a küldöttgyűlést.

lekÖszÖrrő Elnök Úr nélrárry gondolatot nregerllít a kamara mostani állapotról.

A tagok IéÍszámaa nrai naporl771 fő, köztiltik 9 fonek két évet meglraladó tagdíjtafiozása van.,
intézkedésrnár folyamatban van az ügyükberr.

További 47 fő még nenr fizette be az idei tag<líját, sziinetelteti a tagságát l 08 fő.
NYilvárrtartottak (akik nerr. kamarai tagok) 591-err vannak, 90 fő tartoztk még az idei
díjjal,
Köziiltik 104 fő a sziineteltető.

Az adatok

kamala általhasznált rryilvárrtartási rerrdszerből van (IIR).
Néhány szó a jelerrlegi pénzügyi helyzetről:
a

Folyószámla mai egyerrlege
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Tagdíjbevétel 25.8l5.250. nyilvántartási clíj 17.700.000 forirrt. MMK felé azelső
rregyedévben
10.312.217 F't-ot utaltunk. Ez azŐket rrregillető rész. Júrlius 20-ig kell utalnunk
a II. n.évre jutó
összeget.

Eljárási díj bevétele nagyon jól alakult, azelső félévben2 nrillió forint, atervezettéves
összeg
3 mitlió.

Az összes eddigi bevételtink a tervezettéves bevételhez 91.9oÁ.
AJÖvő kamarai vezetésétrek
gondolat - a rnúiszaki felsőoktatással a kapcsolat javítása. A
"gy
felsőoktatási intézn.ények hallgatői
számára 1egyen egyértelnrúl, lrogy végzettségtiktel milyen

kamarai jogosr,rltságot kaplratnak. korábbarr egyértelniűbb volt.

Az MMK

választáson.

Az

Tisztúrjító ktildöttgyűIése

az előző

péníekerr volt. Nagy Gyula nem irrdu|t a

elnÖk Wagner Err-rő,.jelerrleg még a Sorr-rogy Megyei Mérnöki Kamara elrröke.
Bejelerrti, hogy Őt elriökségi taggá, Szigetirré LászlőErikát pedig az Etikai-Fegyelmi
bizottsági
taggává|asztották.
Úrj

Kamaránk beszámolÓit a ktildöttgyűlés elektrotrikus formában rrrár elfoga dta, igy most
ezzel a
kiildöttgyúilésrrek rrincs dolga, csupátr a tisztújítás a feladat, Bejelenti, trorn alisztségviselők
rlregbízatása lejárt.

Ezennel felkéri Rejtő Jánost a küldöttgyűlés levezetésére
Rejtő János köszönti a küldöttgyűlést.

A levezetőelnÖk megállapítja, hogy

ÍgY a kÜIdÖttgYŰlés határozatképes.

ők szav azati j oggal

net-tr

küldöttből a jelenléti ív szerint megjelent 44 fő,
A tagok közül további 5 fő varr jelen, valanrint 6 lo.ielölt,

a 67 fő

rendelkezrrek,

A kiildöttek jelenlététszavazőgéppel ellenőriztiik,

egyezőerr 44 fő.

Ezek utárr a mai küldöttgyű|és tisztségviselőinek megváIasztása következik.
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Jegyzőkörr

yv

v ezető :

Határozat

Pálíj né N agy Mária i rodavezető

.Iegyzőkönyv lritelesítők: Cserháti Zsuzsaés Schlett Ferenc.

A

A

kÜldÖttgYŰIés 44 fo igen szavazattalelfbgadja

a

javasolt tisztségviselők rnegvál asztásáL.

levezető elnÖk elmondjao hogy a küldöttgyűlésről hanganyag készül,
amennyiben a
k ho zzáj ár ulnak.

ré sztve vő

8l202l (07.09) sz. Küldöttgyűlési Határozat
A küldöttgyűlés 44 fő igen szavazattal elfogadja a hanganyag készítését.
Reitő János levezető elnÖk felkéri Hajnal Jánost, mint a Választási Jelölőbizottság
Elnökét, bonyolítsa le a tisztségviselők választását.

Hajnal János előszÖr gratulál Szepes Arrdrásrrak

nregválasztásáho4

az MMK

Elnökségébe

nrajd rövid íáiékoztatást acl a Jelölő Bizottság munkájáról.

A BizottságoÍ2018-ban

a

törtérrő

Küldöttgyűlés választotta rneg, Tagjai: Hajnal .Iános, Kocsis Katalin,
Vincze László lettek.

Re.itő János, Tóth Tibor és Dr.

Az idei évben Kocsis Katalin lernorrdott a tagságró1, nrivel
fo maradt a VJB létszátna, ez is megfelelő.

a tisztúrjításrrál

ielölést kapott. így 4

A

ktildÖttek jelÖlésévelkapcsolatos előkészítésta VJB í-elügyelete
rrrellett elektronikus úrton a
Titkárság végezte, Kialakult a végleges jelölti lista, arnely ről a választás
törtérrt. 78 főből 67 fő
küldött került nregválaszt ásra. F,z 2021 .01 .21 -én zárult.

Ezután kÖvetkezett

a

tisztségekre való jelöléS, erre 2021.04.01-2021.04.16. között

volt

lehetőség, Összesen 148 jelölt iett, többes jólolesekkel. A jelöltek
köziil rnindenki nyilatkozott,

hogy elfogadja vagy senr.
Elrrökre:

6

Alelnökre:

jelölés

jelölés
64 jelölés
80 jelölés
71jelölés
27

Elnökségi tagságra:

FB tagságra:
EFB tagságra:

2 elfogadás
6 elfogadás
14 elfogadás

9 elfogadás
16 elfbgadás

jelöltek listája, mely 2021.06.24-énkerült nyilvánoss
ágra akatrrarai lronlapon.
2 kolléga jelezte, hogy nenr keriilt fel a jelöltek listájára. A kérelnret
el kellett utasítani, az
AIaPszabálY szabályait nem lelret f-eltilírrri. Az Álapszabály 4.1.2.a) pontja
szerint a
kÜldÖttgYŰlési rneghívót 15 rrappal korábban kell t<iki-ild.ni
rnellékleteivel
egyiitt
4.1.2.
1u
d).).
A.jelÖlésnélfigYelernbe lett véve az Alapszabály 5. a) pontja, mely az
összeíérlretetlerrségi
szabályről szőI.
ÍgY kialakLrlt

a

SPrárritz Ferenc: LegkÖzelebb lelretne-e előzetesen nyilvánosságrahozni,kik

és kik vállalták,

voltak ajelöltek

FIajnal János: A jelölési lolyanrat úrjragorrdol ásánál a részletszabáIyaihozjavasolja
figyelembe
ventri,

A szavazás

szavazőgéPPel tÖrtérrik . A szavazás teljesen titkos, a szayazatok szerrrélyh
ez nem
kÖtlietők, vissza nem kereslretők. Az első szavazás-a szavazógéppel
a rendszer ellbgadására:
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A KÜldÖttgYŰlés az
mellett elfogadja.

elektror-riktrs szavazőgép lraszrrálat át 40 fő igen, 2 fő nenr, 0 fő tartózkodás

A jelöltlista elíbgadása a következő felaclat.
10/202l (07.09.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A KÜldÖttgYŰlés

l fő tartőzkodás mellett elfogadia.
Hajnal Járros rÖvid tájéko ztatást ad aválasztás szabályairól, nrajd a szavazógép
tizerneltetőiérrek
kéPviselője tart istrrertetőt a szavazás szabáIyairól. A riregadottnál tőbb szavazatot
leadó kiildött
szav azata é rv érryte l e n.
a

jelÖltek listáját

az ErnÖk

§alasztá§
Péter.

4l íő igen,

2

mery

fő nem

.

A

Dr. Szepes András és polányi

két jelölt:

A

megválasztáshoz az első körberr a küldöttgyűrlésen rrregjelerrtek legalább 2/3-os
igen
szavazati aránya kell, rnásodik körberr többségi clöntés van

Hajrral János Í-elkéri Dr. Szepes Andrást, lrogy tartsa tneg benrut atkoző beszédét.
Dr. SzePes András: A bemutatkoz,ő anyagát megküldte, tnég rrélrány gorrdolat:

OlYarr ElrrÖkség legyen, amely csapatkérrt együttműködve
dolgozni.

a

feladatokat megosztva tud

Polányi Péter bemutatkozása következik:
Okleveles éPÍtőnrérrrök, 39 éve útttervezésse1foglalkozik. Sok szakmávaIdolgozik
együtt, jó a
ráIátása a szakteri-iletre. A jelöltséget rr'egköszórri. A Fejér Megyei
MérnökiKamaia .gi;ot
nrűködő szervezet. köszönet az eddigi elnöknek, körrrryűiezt tovább vinni.

További elkéPzelései:tÖbb élménytbelevinni, ez ahétközLrapi életet segíti. Irrteraktivitás,
az
irrformatika kihasználása. Sok elképzelése van.
KÖvetkezik a szavazás, a külclöttek létszárna már 45 fő, időközberr még megé
rkezett 1 fő
klildÖtt. 30 igen szavazat sztikséges az első körber-r az elnök megválaszt
ásáioz.

A szavazás

a következőképpen

alakult:

Elnök
Dr. Szepes

András

Polányi Péter

22 igen
23 igen

A szavazás első körben érvénytelen.
Ismételt szav azás következik.
I I l 2021

(07.09.) sz. Kü ld öttgyűlési Határ ozattal

Dr. Szepes

András

Polányi Péter

a szav azás eredm énye

22 igen

21fő igen,

ezzelDr. Szepes András lett a területi kamara új elnöke.
így aralelnöki listáról törlésre kertil, rnivel a tisztséget elíbgadta.
Grosz Krisztirra: Nem ért egyet az eredménnyel, nrivel a második körberr 2-ve1 kevesebben
szavaztak, mint az elsőberr.
Ha"jnal János:

szavazásl.

A

szavazás rendben lenent, megkérclezte rnindenki szavazott-e^ aztán zártaIe a

317

a-/-

{d"

Greskó Gábor: Egyetért az előtte szólóval.
korrekt v álaszíási rendszer.

A 2 fő

rniért nem tryomta meg a gombot? Nenr

Hajrral János: 43 szavazat érkezett, 2 rriiért nem, aztnem tr-rdjuk . Az Alapszabály
5.3.c) pontja
szerint egyszerű többség elegendő a rrrásoclik körberr.

Úifalusi LászlÓ: Nem merjiik felvállalni magunkat. Nenr jó a titkos szavazás.
Greskó Gábor: küldöttek eljönnek, nriért nem szavaznak. kétségeivannak.
szőke Ferenc: szavazást isnrételjiik meg, legyeri tartózkodó gorr-rb.
Grimm Viktor: A jelerr levő ktildöttek 50 oÁ-a22,5 fo, tehát nincs tneg Dr. Szepes A, esetéberr
az 50 %o.
Flalnal Játros: A rnásodik választási körberr azegyszerűtöbbség dönt, nem kell nreglegyenaz
oZ,
50

sem.

LaczhegyiLászlő: Jó lerrne lezárni avitát,.Ielölés során nem lehet tartózkodni.
Kumátrovics GyÖrgy: Volt szavazás, a Iezárása előtt VJB megkérdezte, tnindenki
leadta a
szavazatát? El kell fogadrri az erednlérryt,
Grosz Krisztirra: Rossz az Alapszabály, a mérrrökök érdekeit képviselje.
Kumánovics GYÖrgY: nem az Alapszabály lribája, a jelenlévők hibáia, hogy lra valaki
szav azotí. M i nd enki rr e k rriiik ö d ö tt az eszkö ze.
Hajnal János: Elsőkörös

1rerrr

szavazásban megvolt alétszám.

Kaleta Jánosné: Kétfaita késziilékyan) az egyikerr túrl pici a gornb. Lelret ez okozzaa
liibát.
jelÖlés nem volt következetes, mérnöki precizitást nem
tlldtu[ végig csináhri.

A

FIainal Járros felkéri a V.IB jelerrlévő tagjait egy gyors tilésre. Kis ttirelrnet kér a kiildöttgyúilés
résztvevőitől.
Hajrral János elmondja, megtárgyalták a f-elrnerlilt kérdéseket,nem tudnak olyan
irrdokot, ami
az elnök váIasztás isrnétlésétszükségessétenrré. A választás érvényes.
Nem volt véletlerr a javaslat a VJB beszámolój ában. Jelezték, szükségesnek tardák
ajelölésekre
vonatkozóan az AlaPszabály módosítását. A jelölés folyamata rryilvánossá volt
téve, mindenki
tudhatta mik a feltételek.
.

Alelnök jelöltek: Két főt kell választani, 5 fő a jelölt.
Klein PáI.,Mészáros Zoltán, Polányi Péter, Szigetiné Lász|ő Erika, Tóth Sándor.
2 főre voksolás az érvényesAlapszabály 5 3 . c) pont szerint.
29 igen szavazat, rnivel 2l3 szükséges. A létszam 44 fő.

1

fő kiildött elment, így első körberr

Első kör nem eredménves.

Klein Pál

18 igen

Mészáros Zoltán

6

Polányi Péter

28 igen

iger-r

Szigetiné László Erika 13 igen
Tóth Sándor

20 igerr

Ismételt szav azás következik.
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Klein Pál
Mészáros

Zoltán

Polányi Péter

Küldöttgyűlési Határozattal a szavazás eredménye
21 igen
3 igen

28 fő igen

Szigetirré László Erika 12 igen

Tóth Sándor

Alelnökök:

l9 igen

klein

pálo polányi péter. A megbízatást
mindke tten v állalják.
.

Az

eredeti

jelölt

14

fő volt,Klein Pál

Péter alelnÖkké választásamiatt a tagokra jelölés 12 foró csökkent.
jelölést adni.4 tag és 1 póttag.

és polányi

Mé! összesen 5 főre kell

Az elnÖkségi és bizottsági tagok megválasztásáhoza küldöttek több mint felének igen
szavazata
szükséges, azaz 23 igen szav azat.
13 l

2021
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Első körben az Elnökség tagia lett:

Grimm viktor

26 igen

Kiss Tamás

23 igen

Második körben egyszerű többség, még 3 főre.

Kállai György
Szigetiné Lász|ő

l9 igen

Erika

Póttag: KőczánGábor

17 igen
16 igen

Felüeyelő bizottsáe választása

A

Felügyelő Bizottsági jelölőlistáról Grimm viktor és klein pál törölve
megválasztásra kerültek. Alelnök, illetve Elnökségi tag.

A Felügyelő Bizottságbaválasúandó

5 tag +

lettek, mivel már

2 pőttag.

szavazás következik, a küldöttek létszáma 40 fő.
1412021 (07.09.) sz.

Bizottság tagiai:

KÜldöttgYűlési Határozattalaszavazás eredménye alapján

Bánfi István

26 igen

F'ekete Krisztián

31 igen

Hosszú Erzsébet

24 igen

kelemen csaba

29 igen

kocsis katalin

33 igen

LaczhegyiLászló

22 igen

póttag

Mészáros Zoltán

18 igen

póttag

a

F'elügyelő

i-F
Bánfi István, Kelemen Csaba, Kocsis Katalirr és Szigetin é Lászlő Erika törölve
korábbi megválasztás rniatt.

lettek a listáró1,

517
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15l202l (07.09.) §z. KüldöttgYűlési Határozattal a szavazás eredménye
atapj án azEtikaiFegyelmi Bizottság tagj ai:
Gergely Edit

27 igen

Huszár Gyula

23 igen

kaleta Jánosné

28 igen

Gáspár
Kertész Istvánné
Karászi

igen
17 igen

21

LaczhegyiLászlő 22igen
ötvtis Ildikó

póttag
póttag

27 igen

Szabó MátYás és Kertész Istvánné 17 igen szavazatotkaptak.
Szabó Mátyás lemondott a
póttagságról Kertósz Istvánné javára.

A VJB ElnÖk bejelenti a FB és az EFB pár perc
az MMK Küldöttgyűlésbe delegált tagokról.

alatt Elnök öt váIaszt,mivel még szavazni kell

A FelÜgYelő Bizottság ElnÖke Fekete Krisztián, az Etikai-Fegyelmi Bizottságé Kaleta
Jánosné lett.
Hajnal János elmondja, az Alapszabály 5.3.e) pontja szerint a megválas
ztotttisztségviselőkből
a tisztségek és a szauazatok sorrendje ,r".i.rii lista alapján keli
a tagokat jelölni, amiről a
kÜldÖttgYŰlés egyszeri többséggel dcint. A ktildcittgyűlos i fo
küldöttet Á : ro pott agotválaszt.
16 12021 (07.09.) sz.

Küldöttgyűlési Határozat

Az MMK KÜldÖttgYŰlésén - 38 igen,
kam aránk at az alábbiak képviselik:

!

tartőzkodás szavazatta| hozott döntés szerint _

Dr. Szepes András

elnök

Klein Pál

alelnök

Polányi Péter

alelnök

F'ekete Krisztián

F'B Elnöke

kaleta Jánosné

EF'B Elnöke

Grimm viktor

Elnökségi tag

Kiss Tamás

Elnökségi tag

Kállai György

Elnökségi tag póttag

Szigetiné Lászlő

Erika

kocsis katalin

Elnökségitag póttag
FB tag póttag póttag

A tisztségviselők megbízatása 4 évre szól (Alaps zabály 5.4,).
Rejtő János |evezető elnök megköszöni a sikeres szavazást a ktildöttgyűlés
a teljes
időtartamábanhatározatképesvolt-,gratulálazűjonrnn megválasztottaknak.
Atadja
a szót Dr.

Szepes András elnöknek.

Elnök Úr megkOs zöni abizalmatés a részvételt,
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A egyzőkörlyvet összeáI
.|

Jegyzőkönyv

hitelesítők:

l

ította:

cserháti zsuzsa.
schlett Ferenc
Dr. Szepes Arrdrás József
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