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Jelen vannak:

Dr. Szepes András elnök
Gyurkovics Zoltán MMK alelnök
klein pálalelrrök
Polányi Pé ter alelnök
Grimm Viktor elnöksé gi tag
Kállai György elnöksé gi tag
Kiss Tarnás elnöksé gi tag
Szigetiné  Lászlő Erika elrröksé gi tag
Fekete Krisztián FB elnök
Gergely Eclit szakcsop. vez.
HLr||ay Gyula szakcsop.vez.
Kumánovics György titkár
Pálfiné  Nagy Mária irodavezető

Dr. Szepes András Elnök ú rr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülé s ré szt vevőit, külön kiernelterr
GyLrrkovics Zoltáll MMK alelnököt, aki az MMK elnöksé ge ké pviseleté ben, mitrt kapcsolattartó vett
ré szt az tilé sen. Megá|lapí totta, lrogy elrröksé gi ülé s határozatké pes. A videokorrfererrciát a Microsoft
Team s szoftver alkalmazásával tartottLrk.

1, Az E|nök felké rte Gyurkovics Zoltánt, az MMK elnöksé gé nek kapcsolattaftőját a
bem utatkoz ő hozzászőlásár a.

Gyurkovics Zoltál"l (okl. gé pé szrné rrrök) győri szánnazásű, a Győr-Soprorr Megyei Mé rnöki
kamarában több ciklLrson kereszt|il volt elrröksé gi tag. Az MMK É pí _iletgé pé sz tagozatban 2011-
20l9 é vek között é s 201 9-től tagozati elnök. A,202l-ben nregválasztott MMK alelnökké nt a Fejé r,
Veszpré m, Tolrra é s Baranya Megyei Mé rnöki Karnarák kapcsolattartői megbí zást kapott. A
kapcsolattartás cé lja até jé koztatás é s az együttmí iködé s segí té se, elrhez a szemé lyes kapcsolatok
kié pí té sé t kezclenié rryezi.

Elnök; a választásokból adódóan több válí ozás következett be az MMK főtitkárságánál. Az ú rj

elnök rnunkatnódszere, rnentalitása a szenié lyi állorriárryban is nródosí tásokat eredmé nyezett, Azűj
főtitkár Dr, Rátkai Gábor, akinek igazgaí ási é s iigyvé di gyakorlata is van. A ré gi főtitkár a
rnegállapodás szerilrt mé g tarrácsadóké nt fé l é vig maradna, de ezbizor talan.
Molnár Tarnás felnrondott, atávozása rrern váft, nelté z lesz pótolni.
A Jogi kabinetből Dr.Kiss Pé ter, Dr. Putnoki Zsuzsanna í ávozott. Müller Mihály (sajtós) Szeidl
Ti bor (továbbké pzé sek) táv ozí ak.
A könyvelé si feladatokat a Budapesti Kaniarától elválasztottan vé gzik ezé ví ől. Ennek é rdeké ben
egy főkörryvelő é s egy pi_i. i_igyinté ző felvé telre ker|iltek.

Polányi P.; a tú llé tszámokon tí rl nrás oka is volt-e a szemé lyi változásoknak?
Elnök; a ré gi főtitkár az Alapszabály elfogadására összehí vott Küldöttgyűrlé s előké szí té se - a
rnódosí tó napirendi.javaslatok kezelé se - ügyé berr ttetn ,,Inegfelelőert" tevé kenykedett.
Dr. Kiss Pé ter hozzállásával voltak problé rnák, Szeidl Tibor mögött nenr volt a bé ré hez igazodő
tnttnka.
Gyurkovics Zoltán; Dr. Kiss Pé ter rrrLrrrkáját általános elgedetlerrsé g övezte. Dr. Virág Rudolffal
az elrrök egyzteí ett, de továbbra is bizorryta|an a ,,Inaradása". Vállalta a távozása eseté n is a
konzLrltációs segí tsé get.
Az MMK Alapszabály azMF, visszajelzé sek szeritrt általuk is haInarosan ,,elfogadásra" ker|il.



2, 202l. é vi szakmai továbbké pzé sek

Elnök bemutatta az elműlt é vben vé gzett továbbké pzé sek összesí t ő táblázatát ( 1 . sz. mellé klet).
Összesen 18 ké pzé s volt, ezekből 4 konferencia volt, amiben csupán, mint támogatók vettünk
té szt, ezeknek bevé tele nálunk nem volt, de kamaránk tagjai közül megadott számban
té rí té smentesen vehettek ré szt a konferenciákon.
A ké pzé sek összes bevé tele l. 837.000 Ft. volt

3. Alapszabály felülvizsg áló bizottság lé trehozása
Az MMK gyakor|atát követve cé lszerű kamaránknak is lé trehoznia egy az Alapszabályunkat
felülvizsgáló bizottságot. A munkát az MMK Alapszabály vé glegesedé se után lenne cé lszerű
megkezdeni,
Az Elnök bemutatta a javasolt bizottsági tagokat (2, sz. mellé klet) akikkel előzetesen már
egy eztetett, kedvezően nyi latkoztak a bizottsági tagságról.
Felmerült, hogy legyen a FEB ré szé ről is egy tag a bizotts ágban, de csupán tanácskozási joggal. A
delegált kollé ga szemé lye kijelölendő.
Gergely E.; vele is törté nt egyezteté s a felké ré sre é s megerősí tte, hogy ré szt venne a munkában.
Az Elnök a kiegé szí tette a listát,
Gyurkovics Zoltáry az MMK tewezi a területi kamarák Alapszabályához egy egysé ges javaslat
összeállí tását.
Elnök; a bizottság |é trehozásátaz előbbiek szerinti javaslat mellett is szüksé gesnek tartja, a munka
javasolt teljesí té si határideje, a2022. é vi Küldöttgyűlé sre törté nő előterjesáé shez igazodőan,

Az elnöksé g az 112022 (01.10.) határozatában az Alapszabály felülvizsgáló bizottság (AFB)
lé trehozásáról 6 fő igenrtartőzkodott 0, nem 0 í ő szavazatokkal döntött.

4. A2022. é vi bé rek korrekciójának megbeszé lé se
Az Elnök a 3,sz mellé klet szerint bemutatta a javasolt bé rfejleszté seket, A 2022. é vre SYo-os
fejleszté s volt tervezve, amit a minimálbé r é s a garantált bé rminimum központi emelé se miatt
azzal arányosan + 15 Yo - al javasolta megemelni. A fejleszté s é ves töblet hatása 2,273.2000 Ft.
Ké rte a fejleszté s támogatását.
Az elnöksé g ré szé től ké rdé s, hozzászőlás nem volt,
Az elnöksé g a 212022 (01.10.) sz, határozatában az irodai dolgozók bé ré neko az elnök
tiszteledí jának megemelé sé ről - é ves hatása összesen 2,273.2000 Ft. - egyhangú lag döntött.

5. A Mé rnöki munka bemutatása (Mé rnökpark/Mé rnökösvé ny...) lehetősé gei (Elnök,
Grimm V. Hullay Gy.)
Elnök; a Mé rnökpar/Mé rnökösvé ny program elfogadására kií rt Küldöttgyűlé si szavazás
eredmé nytelen volt, a folyamat megállt.
Hullay Gy.; u javaslatukat - Gergely Edittel közös - í rásban leadták. Lehetősé geket vetettek fel,
igy a közé piskolák pályaválasztási támogatása, mé rnöki szakterületek bemutatása mé dia
eszközökkel, szemé lyes kapcsolatok kié pí té se oktatási inté zmé nyekkel, A javaslatokből, amit az
elnöksé g jónaktart a szakcsoportok közreműködé sé vel ré szletesen kidolgoznák.
Elnök; a javaslat egyelőre nem konkré t, í gy nem költsé gesí thető.
Gergely E.; az ötletekből, amit az elnöksé g jónak tart, a konkré t kidolgozás után lehet a
költsé geket meghatározni. Jó lenne tudni mekkora keretben gondolkodjunk?

Elnök; Meglátogatták (Grimm Viktonal) a Láncos Korné l Gimnáziumban a Táskarádiő vezetőjé t
a mé rnöki munka né pszerűsí té se l ehetősé g einek tisztánása cé  lj ából.
Jó lehetősé gnek tűnik, mert a diákok a szerkesztők é s rádiót sok diák hallgatja, más iskolások is.
Van lehetősé g stú dió beszé lgeté sekre, de közös té r is van, ahol akár 10 fovel is lehetne
beszé lgeté seket szervezni, pl. videó felvé telekel é letszerűen lehetne a tewezé s az é pí té s lé pé seit
bemutatni.
Helszí ni felvé teleket pl. drónokkal lehetne ké szí teni a lé tesí tmé nyek bemutatására.
Grimm V.; a diákok azokat até mákat dolgozzák fel, ami é rdekli őket. Kis etapokban adják le é s
többször is ismé tlik é s sok zene is van az adásokban.



Kb 10 szakmacsoportot lenne cé lszeű kiválasztani a szakcsoportok közreműködé sé vel é s azokból
amire kiváncsiak a diákok azt kellene felvenni, akár videó rögzí té ssel, hogy máshol is bemutatható
legyen.
Elnök; a beszé lgeté sekre fiatal - esetleg a gimnáziumban vé gzett - kollé gákat cé lszerű felké rni,
akik könnyebben me$alálják a kapcsolatot a diákokkal. A rádióban 1 óra felvé tele kb. 50 eFt.
KissT.; jó ötlet a táskarádió beszé lgeté s, de meddig szé lesí tsük a mondandónkat, Azt is el kellene
mondani, hogy pl. a statikus ké pzé s eseté ben melyik oktatási inté zmé nybe menjenek, mert rossz
válaszás eseté ben nem tanulják meg amit kellene.
Gegely E., Grimm V.; nem kell csupán az é rdeklődé st felkelteni a szakterületek iránt. A diákok
többsé ge nem tudja mit akar azé rtkell bemutatni a szakterületeket, hogy tudják a lehetösé geket.
Gergely E.; tetszik a táskarádió program, de mi lesz a nem szé kesfehé rvári települé sek diákjaival?
EInök; a hang é s videó anyagpl. a honlapunkon elé rhető lenne.
Polányi P.; lelkesedé ssel hallja a táskarádió programot, de lesz, aki csinálja? Atapaszta|at szerint
(a Jákyban vendé g előadó) csak jól é rdemes csinálni, annak van é rtelme.
Klein P.; tú l optimisták a javaslatok, a kollé gáink enné l egyszerűbb té mákra sem reagálnak, egy
külön napot szánjunk até ma átbeszé lé sé re.
Szigetiné  Lászlő E.; pályát é lmé nyek alapján választ az ember, valamilyen ismerős közvetlen
pé ldája alkalmas erre. Elmé nyszerű anyagot kell a diákoknak összeállí tani, az keltheti fel a
figyelmüket.
Kállai Gy.; Gárdonyban é vente van ilyen beszé lgeté s az iskolában. Erdekesen kell a
szakterületeket bemutatni ké pekkel törté netekkel é s lehetősé get adva a ké rdé seiknek.
Hullay Gy. a programjavaslatukban a tv felkeresé se, mint lehetősé g is szerepel, az adás sok
embert elé rne. Ha ebben van egyeté rté s szivesen kidolgozzák a ré szleteket,
Gyurkovics Z.; a pályaorientáció a feladatunk é s nagyon helyes, örömmel hallgatta, hogy
foglakozunk vele. Azt javasolta, hogy ne szükí tsük a ,,ftatal kollé gákra" a beszé lgető partnereket,
az idősebb kollé ga is lehet erre alkalmas. Sajnos az é rdektelensé g (Polányi P., Klein P.) valós, de
tenni kell ellene. A diákok megnyeré se a szakmáknak sziszifuszi munka, a tapasztalata szerint a
szemé lyes kapcsolatok a leginkább hasznosak.

Gergely E.; más irányú  felveté s - volt már sző rőla -, hogy ültessünk fákat. A környezetvé delmet
helytelenün sokan a faülteté ssel azonosí tják. Szemlé letvá|toztatás szüksé ges, a fák a
kl im avé delmet vagyi s az egé szsé  günket szol gálj ák.

Polányi P.; Mé rnökösvé ny é s a most tárgyalt javaslatok is hasznosak apályaválasztás segí té sé re.
Elnök; egyeté rt, folytatni kell a Mé rnökösvé ny megvalósí tásának kidolgozásátis.

Hullay Gy. vállalják, hogy a mé rnöki munka bemutatása javaslatukat ré szletesen kidolgozzák.

Elnök; ké t konkré t té ma további kidolgozásáhozké ri az elnöksé g egyeté rtö vé lemé nyé t:
táskarádiós program,
faülteté s.

Az elnöksé g a:
tás karád iós pro grammal 7 igen szav azattal egyeté rt,
faülteté ssel5 igen, 1 nem, 1 tartózkodással egyeté rt.

6. A202l. é vi kamarai ké pviselet dí jazása

Hullay Gyula a TVT Szakmai Bizottsági munka dijazására benyú jtotta a 2021. é vi muka
összefoglalóját. Összesen 32 projekt vé lemé nyezé sé re került sor, 3 kontakt é s 6 online ülé s
kereté ben.
Elnök; A vonatkoző 712018 (03.19) sz elnöksé gi határozat é rtelmé ben a 32 projekt szaké rtői
vé lemé nyezé se összesen 800.000 Ft. dí jat je|entene.
Az elmú lt é vekben é vente 10 körüli projekt volt, általában ezek közül is 3-5 nagyprojekt volt.
A vé lemé nye szerint a kamarai delegáltnak nem szakvé lemé nyt kellene adni, hanem a kamarai
követelmé nyeket kel len e ellenőtizze.



Hullay Gy.; u Szakmai Bizottság nem csak formai felté teleket vizsgál, fontos szakmai ké rdé sek
vizsgálata alapján dönt a pályázatok támogatásáról. Ehhez nem szaké rtői vé lemé nyt, hanem
szakmai vé lemé nyt ad.

Kiss T. Kötelezö-e akamarabizottsági tagságavagy sem?
Kumánovic§ Gy.; nem tudott válaszolni a ké rdé sre, utána kell né zni,
Elnök; até mát elnapoljuk, visszaté rünk a ké rdé sre.

7. T agsági ügyek, jogosultságok

Ké relem JavasIat

Molnár Gábor Tibor átlegyzé s átjegyzé s

szabó Róbert tagfelvé tel tagfelvé tel

Molnár Tamás tagfelvé tel tagfelvé tel

312022. (01.10.) számú  Elnöksé gi Határozat

A ké relmezők tagfelvé telé t az Elnöksé g 7 fő igen,0 f,ö nem, 0 fő tartőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvé nyben előí rt felté teleknek megfelelnek,

A beé rkezett tewezőijogosultságok iránti ké relmet áttekintve az elnöksé g a következő vé lemé nyt adta:

K'amarai szám Né v Ké ft
jogosultság

Vé lemé ny

07-01501 Nagy Róbert HI-V szakmai gyakorlat megfelelő

07-01397 Szeles Akos vZ-TEL szakmai gyakorlat nem megfelelő
elutasí tás

8. Egyebek
Klein P. felvetette, lrogy a szakcsoportok vezeté sé nek rnegú rjí tása időszerű. Ahol a szakcsopott
nern tudja rnaga rnegszervezni a szüksé ges előké születeket ott a titkárság legyerr a szeryező.
Az elrröksé g ezzel egyeí é lí eí t, az Elnök felké rte Kleiri Pált, Irogy az itemezett javaslatát küldje
meg.

k.m.f.
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