
Jegyzőkönyv

Ké szült 2022. május 27-é n Szé kesfehé rváron a MOL .q.RENa Sóstó Sky boksz termé ben
Fejé r Megyei Mé rnöki Kamara 2022. é vi Küldöttgyűlé sé ről.

Jelen vannak: regisztráció szerintiek (1d. mellé klet)

14:00-kor Dr. Szepes András elnök megnyitja a küldöttgyűlé st, üdvözli a jelenlé vőket.

Külön köszönti Dr. Rátkai Gábort aMagyar Mé rnöki Kamara főtitkárát é s felké ri egy rövid
bemutatkozásra.

Dr. Rátkai Gábor is üdvözli a megjelenteket, rövid bemutatkozást követően jó tanácskozást

kí ván.

1. Elsőké nt a kitünteté sek átadására kerül sor, amiket Dr. Szepes András elnök ad át.

kitünteté sek átadása

Idé n2 fő Gergely Edit é s Klein Pál ré szesül a,,Bory Jenő Mé rnöH' dí jban.

A ,,Fejé r Megllei Mé rnöki Kamardé rt" dí jat is 2 fő veheti át ebben az é vben, ők nem tagjai

kamaránknak.

Szumzer Lászlő é s Tóth Marianna

Kamaránk a70 é v feletti eredmé nyes, jó munkán vé gző mé rnököket is elismeré sben ré szesí ti,

nekik ,,Örökös tag" dijatadunk. Idé n2 fő kapta ezt azelismeré st, Né v szerint: Bódás Tamás
é s Dr. Kováts Miklós.

Gratulálunk a dí jazottaknak.

2. Határozatké pessé g m egállapí tása

A titkár bejelentio hogy a 68 fő küldöttből a ré szvevők száma 42 fő, í gy a küldöttgyűlé s
határozatké pes. A küldöttgyűlé s fonto§ ké rdé seket tárgyal, a dönté sekhez a
határ ozatké pes sé get (3 5 fő) folyam ato san bizto sí tani kell.

3. Elnök Úr javaslatot tesz a Küldöttgyűlé si tisztsé gviselőkre:

Levezető elnök: Dr. Szepes András József elnök

Jegyzőköny vv ezető : Pálfi né  Nagy Mánia irodavezető

Jegyzőkönyv hitelesí tők: Cserháti Zsuzsa

Török Tibor

Szavazatszámlálő: Dr. Vincze LászIő

Vermes Gergely

1l9



112022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozat

A Küldöttgyűlé s 42 fő igen szavazattal megválasztja a tisztsé gviselőket.

4. Mivel az Elnöksé g|é tszáma2fővelcsökkent (alelnök é s elnöksé gi tag) ismé tvá|asztásra
volt szüksé g. Kamaránk Elnöksé ge felké rte a VJB-t a választás előké szí té sé re.

Kaleta Jánosné  szót ké rt: Elnölcsé gi jeglzőkönyveket nem találja meg a honlapon. Mivel az
Elnöksé gben 2 í o is lemondott, szeretné  megké rdezni, mi az oka?

Polónyi Pé ter: ,,Milyen választ adjon -ünneprontót vagl sem- ?" Számára fontos a
csapatmunka, Úgy é rezte feszültsé g van az Elnölcsé gben, különösen közte é s Elnök Úr kazatt,

Számveté st ké szí tett mielőtt meghozta a danté sé t - é s mivel Kállai Györg,l is lemondott -, a
lemondást találta a jó megoldásnak,

Mivel ez a tájé koztatás kicsit elhú zódott, Etnök Úr ké ri, a tovóbbiakban a ké rdé s-válasz 2
percné l ne leglen hosszabb.

Elnök: Az imé nt elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, Kállai György elnölcsé gi tag hosszú
levelet Í rt - ezt az elnölaé gi é rtekezleten ismertette -, melyben többek kazdtt elfoglaltságdra é s

egé szsé gi állapota megőrzé sé re hivatkozva mondott le, Polányi Pé ter által elmondottalcra nem

kí ván reagálni.

A napirend elfogadása következiko mely az összes küldöttgyűlé si anyaggal együtt a
honlapon megtalálható.

212022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozat

A kÜldöttgyűlé s az előterjesztett napirendet 42 fő igen szavazattal elfogadja.

Most a VJB megbwottja Dr. Vincze Lászlő ismerteti a választás lebonyolí tást é s a jetölé sek

eredmé nyé t.

Alelnöki tisztsé gre a jelöltek közül 4 fő adott elfogadó választ:

Dr. Budai Gábor, Mé száros Zo|tán, Szigetiné  Lászlő Erika é s Tóth Sándor.

Elnöksé gi tagságra a jelöltek közül szinté n 4 fő adott elfogadó választ:

Kállai-Borik Róbert, Kelemen Csabao Mamrus Pé ter é s Mé száros Zo|tán.

Hozzászőláso k következnek:

Gergely Edit: Kivátó alelnök jelöltek vannak, de kiemelné  Tóth Sándort, mivel az elnöksé gben
mé  g ninc s kör ny e z e tv é  de l mi é  r de ke l t s é  gű, s z é  ke sfe hé  rv ár i.

TörökTibor: Csatlakozik, Ó is ftmogatja Tóth Sóndor megválasztását.

Grosz Krisztina: az eddigi gyakorlathoz igazodóan - eg,lik alelnök dunaú jvárosi a másik
szé kesfehé rvári - Tóth Sándort támogatja, azé rt is mert, szé kesfehé rvári.
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Elnök Úr mé g elmondja, lrogy Mé száros Zoltán é s Tóth Sándor nincsenek jelen. Tóth Sándor
jelezte, hogy nem tud itt lenni.

Megtörté nik a szavazócé dtrlák kiosztása az alelnök váIasztásra.

Dr. Vincze Lászlő bejelentette, hogy az a szayazás é rvé nyes, amelyen egy fo van bejelölve, A
megválasztáshoz első körben a megjelerrtek 2/3-os igen szavazati aránya kell, második körben

többsé gi dönté s van.

MÍ g a szavazaí ok összeszámlálása törlé nik Polányi Pé ter szakmai előadást tart ,,Egy nagy

projekt feladatai" cí mmel.

A szavazás a következőké ppen alakult:

Tóth Sándor 35 szavazat (a2l3 -ad szavazatz8 fő)

Szigetiné  LászIő Erika 7 szavazat

Dr. Budai Gábor 0 szayazat

Mé száros Zoltán 0 szavazat

isy u szavazás eredmé nyeké ppen a 3/2022. (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozattal a

küldöttgyűlé s Tóth Sándo rt v á|asztotta alelnökké .

Ezt követően 1 fő távozott,igy alé tszám 4l főre csökkent.

Elnöks é  gi tag v á|asztása következik.

kállai-Borik Róbert é s Mamrus pé ter röviden bemutatkoznak.

Kelemen Csaba é s Mé szárosZoltán nincsenek jelen. Kelemen Csaba jeleztekőrházi kezelé s
miatt távolmaradását,

A szavazőcé dulák kiosztásra kerülnek, Dr. Vincze Lászlő bejelenti, itt is egy főre lehet
szavazatot leadrri. A szavazás után a szavazőlapok számlálása közben folytatódik Polányi Pé ter
előadása.

Dr. Vincze LászIő ismerteti aválasztás eredmé nyé t:

Kállai-Borik Róbert 17 szavazaí

kelemen csaba 7 szavazat

Mamrus pé ter 14 szavazat

Mé száros Zoltán 2 szavazat

Mivel ebben az esetben 50oÁ+l fő a szüksé ges szavazat, igy az sikertelen, ú jra kell szavazni,

ahol az egyszerű többsé g dönt.

Az ismé telt szavazás eredmé nye:

Kállai-Borik Róbert 19 szavazat

3l9



kelemen csaba 4 szavaz,at

Mamrus pé ter 18 szavazat

Mé száros zoltán 0 szavazat

igy u szavazás eredmé nyeké ppen a 412022. (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozattal a

KüldöttgyűIé s KáIlai-Bo rik Róbertet v á|asztotta az eln öksé  g tagáv á.

5. A választási jelölő bizottság (VJB) mandátuma lejár.

Technikai hiba törté nt, a titkárság nem ké szí tette eI a szavazólapokat, ezé rt nem tartható meg

a választás, A váIasztást át kell tenni a következő küldöttgyűlé sre, addig a jelenlegi VJB
funkcióban marad.

O. Ú1 aUpszabály vitája következik.

Elnök megköszöni a ké szí té sben ré sztvevő kollé gáknak a munkáját.

Vannak dönté si pontok, amikre a küldöttgyűlé snek kell választ adni.

MÓdosí tó javaslat é rkezett Dr. Petrus József Csaba kollé gátó1 az elnöksé g é s bizottságok póttag

választása miatt. Mi 2-2 póttagot állí tottunk be, Petrus József Csaba elküldte az anyagot a

Miniszterelnöksé gre is.

Kumánovics György kamaránk titkára vé lemé nyt ké rt azMMK fotitkárától is, aki megerősí tette

az álláspontunkat, választható ké t elnöksé gi póttag.

Petrus JÓzsef Csaba nem adhatta volna be a módosí tást, mivel nem küldött, í gy továbbra is é lne

a2 fő póttag.

Petrus József Csabapárhuzamosan a Miniszterelnöksé ghez is fordult, aző vé lemé nyük szerint

is törvé nyellenes az elnöksé gi póttag választás. Eztaké tdé st most kivesszük az Alapszabályból.

3 é v mú lva lesz tisztú jí tás, addig utólag is betehetjük.

Az Alapszabály ké szí té se során a 2.3. pont alatt az MMK alapszabályában a tagozati
választhatősági elvet elfogadtuk, csak az elsődleges tagozati tag választhatő szakcsoporti
tisztsé gviselőnek.

Az Alapszabály 4. pont a kitünteté sekkel kapcsolatos.

Bory Jenő Mé rnökdí j jutalma aranygyűrű vagy emlé ktárgy legyen. Az Elnöksé g is
megtárgyalta é s a ,,B" (emlé ktárgy) váItozatot javasolja. Elnök Úr szavazásra ké ri a küldötteket:

,,A" váItozatra 8 fő igen é rkezett

,,B" váItozatra26 fő igen

4 fő tartőzkodás.
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512022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozattal a küldöttek a ,,B" változatot 26 fő igen, 0 fő

nem 4 fő tartőzkodással elfogadjak.

Alapszabály 10.3 pontja

Az egyik alelnök kiemelt feladata a Dunaú jváros é s környé ke, mí g a másik alelnöké
Szé kesfehé rvár é s környé ke ké pviselete, illetve az odatartoző tagok kamarai munkájának
szeryezé se, mivel lakhely szerinti megkülönbözteté s nem rögzí thető.

612022 (05.27.) sz. Küldöttgyú lé si határozatban ezt a megfogalmazást a küldöttgyűlé s 38 fő
i gen szava zattal elfo gaüa.

10.4 pont (10) bekezdé se arról szól, kik, milyen formában legyenek jelen a szakcsoportvezetők
az Elnöksé gi ülé sen.

Ehhez Török Tibortól módosí tó javaslat é rkezett a szakcsoportvezetőkre vonatkozóan.

Az Alapszabály e pontja szerint a szakcsoportvezetők tanácskozási joggal vehetnek ré szt, a
beadvány szerint legyenek kötelezően meghí vottak.

Szepes András: Ké tszer annyi lesz a szakcsoportvezető, mint az elnöksé gi tag. Eg,lszer fordult
elő, hogll nem lettek az ülé sre meghí wa.

TörökTibor: Amennyiben a szakcsoportvezető nincs ott, a szakcsoportjához tartozó engedé lyek
elb í r ál ás a hátr óny o s helyzetb e kerül.

Kaleta Jánosné : Kollektí v bölcsessé gben bí zik. Fontos a szakcsoportvezetők ré szvé tele, Az
elnöksé gi ülé sek legyenek nyilvánosak. Nem törté nik semmi a kamarában, adminisztratí v é s

pé nzbeszedő szervezet vaglunk, Az Etikai-Feglelmi Bizottsóg Elnöket is illik meghí vni az
Elnöksé gi ülé selcre.

Szepes András: Az Elnöksé g az Etikni-Fegyelmi Bizottság elnöké nek meghí vását leszavazta,

nem talált rá semmi indokot,

Tarak Tibor: Elnölaé gnek van jogosí tványa, hog,l zórt ülé st rendeljen el,

Grosz Krisztina: Kevé s esetben tudja a zárt ülé st elrendelni, közhasznú  szervezet vagllunk,

Gergely Edit: Meg kell hí vni a szakcsoportvezetőket.

712022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozat

,rA)' verziő, mely szerint a szakcsoportvezetők tanácskozási joggal ré sá vehetnek 8 fő igen

,rB" verziő, a szakcsoportvezetőket tanácskozási joggal meg kett hí vni 28 fő igen, 3 fő
tartőzkodás szavazattal a küldöttgyűlé s il ,rB" vá|tozatot fogadta el.

13.1 pont Ertelmezé s a VJB mandátumáról. A Küldöttgyűlé s a tisáú jí tó küldöttgyűlé st
követő é vben Válasáási Jelölőbizottságot (továbbiakban VJB) hoz lé tre. A Választási
Jelölőbizottság megbuatásánakidőtartama a következő ciklusra megválasztandó ú j VJB
megválasztásáig szól.

5l9



812022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatában a megfogalmazást35 fő igen szavazattal,
nem é s tartőzkod,ás né lkül elfogadta.

16.2 pont - akarjuk-e korlátozni a megválasztotttisztsé gviselők (elnök, FB elnök, EFB elnök)
űjraválasú hatőságát?

912022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatában a küldöttgyűlé s 25 fő igeno 14 fő nem, 1 fő
tartőzko dás mellett a korlátozást elfogadj a.

Hány szor lehe s sen űjt av álasztani?

Úifatust László 2 -3 ú jraválasztást j avasol.

1012022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatban, a küldöttgyűlé s 6 fő az egyszeri
Újraválasztásrao 26 í ő a ké tszeri ú jraválasztásra szavazottr 8 fő tartózkodott, í gy a
KÜldÖttgyűlé s a megnevezett tisztsé gviselők ké tszeri ú jraválasztásáról döntött.

Alap szabály 1 6.5 pontj a a Y álasztás lebonyolí tá sát r ö gziti.

Az Elnöksé g a ré szletszabályok kihú zását támogatja, az külön helyen kerüljön szabályozásra.

Török Tibor: Határid(í t állapí tsuk meg.

Rejtő János: Kazg,,űlé s hagyja jóvá.

Fé l é ven belül Elnöksé g beter.jeszti.

1l/2022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatban a ré sztvevők 40 fő igen szavazattal
támogatják a választási ré szletszabályok kihagyását azza\, hogy az Elnöksé g fel é ven belül
terj essze j óváhagyásra a küldöttgyűlé s elé  a v áIasztási szabály okat.

Alapszabály 17.4,5, 6 pontja apőttagválasú ás é rtelmezé se, melyet a küldöttgyűlé s a l2t2022
(05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatában 38 fő igen, 0 fő nem, 1, fő tartőzkodás mellett
elfogadja.

18.5 pont melyben ,,elnöksé gi keret" Ié trehozása a bevé teli foösszeg max lOoÁ-áig a javaslat.

Idei tervben már szerepel is a költsé gveté sünkben.

Török Tibor módosí tó javaslatot adott be, Ő ,,tartalé k keretet" javasol,

Kaleta Jánosné : Mik ezek a rendkí vüli dolgok, nem látott feladattervet sem.

Szepes András: Előre nem látható kiadásí  nem tud megfbgalmazni.

Mé rnökpark lé tr ehozás ár a is kií rtunk e -szavazást, határozatké ptelen lett.
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Török Tibor: Pl. szé kháznál valami tönkre megy. Ezt nem lehet előre megtervezni.

Szepes András: Elvi keret, ne kelljen küldöttgyűlé st tlsszehí vni.

Török Tibor: ElJbgadja az elnöksé gi keretet, de ragaszkodik, hog,, az előre nem látható kictdás

me dbgalmazás is szerepelj en.

Grosz Krisztina: Fenntarí hat(l működé shez szüksé ges a kereí ,

13 / 2022 (0 5.27 .) sz. Kü l d ö tt gy ű l é s i határ ozat

A küldöttgyűlé s 39 fő igen, 1 fő nem, 1í ő tartőzkodás mellett az elnöksé gi keretet ,,elnöksé gi
keret rendkí vüli, el(í re nem láthaí ó kiadásokra" megfogalmazással elfogadja.

Soóki Józse/': Arról nem szavű.zunk, hogy ne legyen ilyen keret'?

Elnök: most szavaztunk arról, hogy legyen, ebben a nemleges vé lemé ny is szerepel. Az
elnöksé gi keret a bevé teli főösszeg max. l 0 oÁ-a\ehet.

A küldöttgyűlé s az ,,elnöksé gi keret a bevé teli főösszeg max. 10%o lehet" megfogalm azást
a 1412022 (05.27.) sz. Küldöttgyűlé si határozatban 38 fő igen, 1 fő nem, 1fő tartőzkodás
mellett elfogadja.

Kaleta Jánosné  ké rdé se; Mikorra ké szí ti elő az Elnöksé g aJbladattervé t? Mikor.fogadja azt el
a Küldöttgyűlé s?

Szepes András: minden é v elejé n ké szül, é s az Elnóksé g hagyja jóvá. Mi í r.ja elő, hogy

küldöttgyűlé s elé  kell vinni?

Kumánovics György, a,feladatí erv az elnöksé gi ülé sjegyzőkanyvé nek mellé klete , ami fbnt vtln

a honlapunkon,

Az Alapszabály egyes dönté si pontjai elfogadásra kerültek, következik az egysé ges szerkezetbe
fo g lalt mó do sí tás okkal Al ap s zab á|y e l fo gadás a :

15 l 2022 (0 5.27 .) sz. Kü ld ö tt gy ű lé s i határ ozat

A kÜldÖttgyűlé s 40 fő igen szavazattal ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül az űj
Alapszabályt elfogadja.

7. RÖvid szünet után az FMMK 2021. é vi beszámolójával folytatódik a Küldöttgyűlé s.

Dr. Szepes András elnök ttt l.artjameg a beszámolót, mely a honlapunkon is megtaláIhatő.

Kiegé szí té ské nt né hány gondolat:

A lé tszámunk 792 fő, ez áprilisi adat.

Többen szüneteltetik a tagságukat é s a jogosultságukat is. Né hányan mé r az5 é vet is tú llé pté k.
Több sé  gük hivatali munkát v é  gző, pl. ft ldhivatalban dolgozók.
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Elé g magas a jogosultság né lküliek száma, 1,92 fő.

Nyilvántarlottoknál is sok a szüneteltető.

Ké szült egy korfa, mely szerint a legidősebb tagunk 90 é v feletti, legfiatalabb 26-27 közötti,

Jó lenne a több fiatal. 40 é vkörüliek lé tszáma a meghatározó.

A tagok é s nyilvántartottak törlé se a befizeté s, illetve továbbké pzé s elmaradása miatt van. Ez a
szám é vről-é vre nagyjából azonos.

A266l20l3-as Korm. rendelet áprilisi váItozása szerint a kamarai tagoknak is csak 1 é ve van a

tagdí j elmaradás pótlására.

Továbbké pzé sről, az elmú lt é vekben a ví rus miatt online volt, jól mtiködött. A ké sőbbiekben

hibrid ké pzé seket fogunk meghirdetni.

Az MMK Küldöttgyűlé se ú j Továbbké pzé si Szabályzatot fogadott el, ebben is szerepel a hibrid
ké pzé s.

Konzerv anyagok felhasználása TILOS !

Nálunk egyszer volt ilyen, mert az előadó gé pe meghibásodott.

MostantÓl a konferenciákat máské nt í té lik meg. Ha aTagozat elfogadja, mindegy, hogy melyik
napon v esz ré szt a konferencián, továbbké pzé snek elfogadott.

Minden szakterületünkön megtartottuk a továbbk é pzé st.

Polányi Pé ter javaslata a saját tapasztalatok megbeszé lé sé re, jó műhelymunka. Előre 3-4
megbeszé lnl tervezett té ma feladatmegoldását cé lszerű beállí tani a továbbké pzé sre.

A közlekedé siTagozat Elnöke a javasoltakat továbbké pzé ské nt elfogadja, aGeodé ziaiTagozat
is támogatj a. 15-20 fos csoportokban, Irodánk erre megfelelő lett. Várjuk az ötleteket.

Irodánkban kisebb átalakitás törté nt, melynek költsé ge max. 300 ezer forint.

Füzy B arna : Tartós zerke zet me gszervezi bele számí t a továbbké pzé  sb e'?

Szepes András: Igen

Polányi Pé ter: Ké ri Elnök Urat pár gondolatot nlondjon a mé rnökösvé nyről.

Szepes András: Az emberek nem ismerik a munkánkat. Az é pí té szeket igen, nekik jó a
reklám/'elületük. Többi szakmáról nem beszé lnek. Csökken a. mű.szaki pátyára .jelentkezők
szá.ma. Ennek kapcsán.jött ctz ötlet a mé rnöki munkáink bemutalására.

Piac té ren táblák elhelyezé se a szakmák bemutatásával, ez lett volna a cé l, Graí ikuslól kaptunk

tervekeí . Legkedvez(í bb ár 4-1,5 millióJbriní  volt.

Elké pzelé s volt közösen fblé pí teni, /öt ültetni. Önkormányzat fcí é pí té szé né l is jártunk,

táruogatták a gondolatot. Ónkormányzatnak átadjuk kezelé sre, ez volt a terv. A lervet ct

kUldatgyűlé s nem támogatta, a szavazás eredmé nytelen volt.
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Vörösmarty Rádióval megállapodás törté nt. ]0 alkalommal ]0 szakmát mutatnánk be,

Szept emb erb en indulnak a felv é t el ek,

Grosz Krisztina: Fiatalokat online módon tudjuk megfogni, Rádión keresztül nem jutunk

semmire, Akinek nem kötelező, nem lé p be a kamarába,

Szepes Andrós: Ré szben é rt egyet, fiatalok nyelvé n kell szólni. Fiatal kollé gák tartsók az
előadást. Nem csak afiatalokat, a lakosságot is szeretné k tájé koztatni,

Grimm Viktor: A rádióval kapcsolatos alapötlet tőle indult. Táskarádióra volt kié lezve, hogy a

diákokké szí tsé k. Iskola oldaláról ez nemjött össze,

A hozzászőlások utan szav azás következik

16 12022. (0 5,27 .\ sz. Küldöttgyűlé si határ ozat

A 2021. é vi beszámolót a küldöttgyűlé s 33 fő igen szavazattal elfogadtao tartózkodás é s

ellenvé lemóny nem volt. Mivel ez alé tszám nem é ri el az 50 oÁ-ot a szavazás nem é rvé nyes.

A kütdöttgyűlé s folytatása a határozatké ptelensé g miatt nem lehetsé ges.

h/--

Elnök Úr ezennel a küldöttgyűlé st berekeszti. Í gy a további pontok elfogadása e-szavazással
fog megtörté nni.

kmf

fuláuoq,a=-
Pálfidé Nagy Malia Dr.

jkv vezető

Jegyzőkönyv hitelesí tők:

Török Tibor:
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