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Az irodai félfogadás ideje: kedd, csütörtök: 8-12-ig; szerda 13-16-ig  
/eltérő időpontot telefonon kérjük egyeztetni/ 

Hétfőn és pénteken nincs félfogadás  

      

FMMK 2021. évi munkaterve 
Területi kamara előtt álló feladatok alapján kiemelt feladatain a 2021. naptári évben: 

 felkészülés a területi kamara tisztújítására, 
 a szakmai továbbképzések további hatékony szervezése és lebonyolítása, 
 a Mérnökpark létrehozásának előkészítése (járvány miatt elmaradt feladat), 

A Mérnökpark egy olyan közterületi megjelenés lenne, melyben megvalósíthatjuk a mérnöki szakmák bemu-
tatását mind a lakosság körében általában, mind pedig – kiemelten – a pályaválasztás előtt állók számára, ezzel 
segítve döntéséket, befolyásolva Őket a műszaki pálya irányában. Mindemellett fontos az adott terület esetle-
ges fásítása és növényekkel való dekorálása. A feladat során együtt kell működnünk a városi önkormányzattal, 
de be kívánjuk vonni az területi építészkamarát is.  
A szakmai továbbképzések terén a 2021. év alapvető változásokat hozott, kialakítottuk az online képzés tech-
nikai és szakmai feltételeit. Az egyes képzéseket kapott visszajelzések arra ösztönöznek minket, hogy a mód-
szert alapértelmezetten őrizzük meg. Miután igény mutatkozhat kontakt képzésre is, azért a feladat a vegyes 
módszer körülményeinek kialakítása, amikor akár egyidejűleg biztosítjuk a kétféle megoldás megvalósítását. 
A képzési terv összeállításakor erősíteni szeretnénk a helyi, megyei előadók bevonását, valamint a helyi témák 
erősítését is. Mindezt a képzési terv fogja részletesen tartalmazni. 
A területi kamarám elnöksége továbbra is havi rendszerességgel tartja üléseit, alapértelmezetten minden hó-
nap első hétfőjén 16 órakor. Ez alól kivétel a januári (11-én kerül sorra), valamint az augusztusi, mivel nyáron 
nem tartunk ülést.  
Helyszín internet, illetve a biztonságos körülmények kialakulását követően a kamara Székesfehérvár Távírda u. 
2/a. II. em. 10. alatti irodája. 
Állandó résztvevők: 7 fő elnökségi tag, a titkár és az irodavezető. 
Meghívottak: a napirendtől függően, illetve a Felügyelő Bizottság vezetője és a szakcsoportvezetők 
Állandó napirendi pontok: 
Az előző ülés óta történt legfontosabb események /elnök, titkár és esetileg felkért előadó/ 
Tagsági és jogosultsági kérdések /irodavezető és titkár/ 
Egyebek 
2021. január 11. 

1.) Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 
  1.1.)   benne iktatás,  
  1.2) MMK jelölés egyeztetése 
2.) A 2021. évi továbbképzés zárása 
3.) Felkészülés a 2021. évi FMMK Küldöttgyűlésre 
  3.1.) benne a küldött-választás helyzete 
4.) Jogosultsági és tagsági kérdések  

 
2021. február 1. 

1.) A két ülés közt történtek 
  1.1.) MMK tisztújítás 
  1.2.) Újságcikk 
  1.3.) Horváthországi földrengéskárosultak támogatás 
2.) Az új iktató szoftverről (titkár) 
3.) Felkészülés a 2021. évi beszámolóra  
4.) Az éves munkaterv összeállítása 
5.) Az éves továbbképzési terv előkészítés 
6.) MMK és FMMK kitüntetések előkészítő megbeszélése 
  



 

2/2 

 

2021. március 1. 
 1.) FMMK Küldöttgyűlés előkészítésének kérdései /elnök/ 
    1.1) Beszámoló 
    1.2.) Költségvetési beszámoló 
    1.3.) 2021. ktv módosítása,  
    1.4.) 2022. évi ktv. tervezete  
 2.) FMMK Alapszabály módosítása /titkár/ (ha szükségessé/lehetségessé válik addigra) 
 3.) A Mérnök Park létesítésének kérdései /elnök/ 
 4.) Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági/ 
   
2021. március 19/26. FMMK Küldöttgyűlés (járványhelyzet függvényében lesz döntés) ??? 

/A további program kialakítása az új elnökség határozatától függően változhat/ 
2021. április 5. 
 1.) Az új elnökség munkamegosztása 
 2.) MMK Küldöttgyűlés anyagairól egyeztetés, kiemelten a költségvetési kérdései /elnök/ 
 2.) Szakcsoportvezetők beszámolói, működési tervei, a szükséges szakcsoporti tisztújítások kérdése 
 3.) Mérnökpark tervezési feladatai 
2021. május 3. 
 1.) Tájékoztató az MMK Tisztújító Küldöttgyűlésére való felkészülésről /elnök/ 
 2.) Támogatási kérelem megbeszélése /elnök/ (ha kiírják addigra) 
 3.) Tájékoztató a tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /irodavezető/ 
 4.) Tavaszi kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves) egyeztetés 
2021. június 7. 
 1.) Az egyes szakterületek továbbképzéseinek előkészítése /szakcsoportvezetők/ 
 2.) Az éves továbbképzések ütemezése /elnök/ 
 3.) Nyári kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves) egyeztetés  
2021. július 12. /dátumváltozás a nyári szünet miatt/ 
 1.) A továbbképzési programok véglegesítése /elnök és szakcsoportvezetők/ 
 2.) Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági/, eredményei 

NYÁRI SZÜNET július 26 – augusztus 22. (v. aug. 2-től aug. 29.) 
2021. szeptember 6. 
 1.) A továbbképzések szervezéséről 
 2.) A tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /titkár/ 

ŐSZI SZAKLEVES1 október 2. szombat 
2021. október 4. 
 1.) A 2022. évi Kamarai bál előkészítésének kérdései /elnök/ 
 2.) Tájékoztató a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány munkájáról /Fekete Krisztián/ 
2021. november 8. 
 1.) A kamarai évzárás előkészítése /elnök és irodavezető/ 
 2.) Aktuális feladatok 
2021. december 6. 
 1.) Évzárás 
 2.) Aktuális kérdések /véglegesítés a szeptemberi ülésen/ 
 
Székesfehérvár 2021. február 1. 
 
 
 
  /Dr. Szepes András József/ 
  elnök 

 
1 A Szakleves egy olyan bográcsos, grillezéses kerti rendezvény, melyen a kamarán tagjai és nyilvántartottjai 
vesznek részt, általában szakmai vagy munkahelyi csapatokba szerveződve. 


