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/eltérő időpontot telefonon kérjük egyeztetni/ 

Hétfőn és pénteken nincs félfogadás  

      

FMMK 2022. évi munkaterve 
Területi kamaránk a 2022-es évben az alábbi kiemelet feladatokat fogalmazza meg: 

• a területi kamara Alapszabályának (Asz) felülvizsgálata, 

• az Alapszabályhoz kapcsolódva az SzMSz felülvizsgálata, 

• a szakcsoporti tisztújítások megszervezése és lebonyolítása, 

• a szakmai továbbképzések szervezése és lebonyolítása 

• a mérnök szakma népszerűsítése. 
 

Az Alapszabályunk felülvizsgálatára már létrehoztunk egy 7 fős munkacsoportot, mely már meg is kezdte tevé-
kenységét. Céljuk az, hogy a jelenlegi ASz esetleg elavult részeit felfrissítse, megteremtse az összhangot az 
időközi jogszabályi változásokkal, különösen az MMK új Alapszabályával. Különösen hangsúlyos kérdés az, hogy 
a tagok jogainak és kötelezettségeinek kérdését végképp a területi ASz-ban kell rendezni. Meg kell fogalmazni 
a taggá válás, a jogosultság elnyerésének rendjét (bár lehet, ez a kérdés a következő témakörhoz jobban illesz-
kedik). Szintén foglalkozni kell a szakcsoportok tevékenységének keretrendszerével, ami szintén területi szintre 
került át.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) frissítése már logikusan következik az előzőekből. Itt kell szabá-
lyozni az elnök, az elnökség és a bizottságok működési feltételeit.  
 
A szakcsoportjaink vezetőségei jó részének már lejárt, illetve idén jár le a megbízatása, gondoskodni kell a 
jelölések és választások lebonyolításáról. Ebben elsődleges feladatunk a technikai háttér biztosítása. 
Ezzel párhuzamosan továbbra is foglalkoznunk kell az eddig még szervezetlen szakterületeken új szakcsoportok 
létrehozásával. Ennek részben a személyes kapcsolattartás javításában, illetve a szakmai jogosultsági kérelmek 
minősítésében is fontos szerepe van. 
 
A szakmai továbbképzések a 2022. évben is az őszi képzési ciklusban kerülnek sorra terveink szerint. Ehhez 
szakcsoportonként elő kell készíteni a képzések tematikáját, ebben megjelölve a felkérendő előadók nevét és 
elérhetőségét. Innen kezdve a kamara irodájának a feladata minden további szervezés. 
A képzés módszertanát a szakcsoportok és kamarai vezetés közös egyeztetése során kell meghatározni. Jelen-
leg felkészültek vagyunk mind a kontakt, mind az online képzések lebonyolítására. Még lépéseket kell tennünk 
az un. hibrid képzések technikájának kialakítására. Gondolnunk kell a „hallgatói” igények felmérésére is, mely 
meghatározhatja a módszertant is. 
 
A 2021-es évben lépéseket tettünk a mérnök szakma szélesebb körű megismertetésére. A Mérnökpark/Mér-
nökösvény tervezése után a küldöttgyűlési szavazás sikertelensége miatt egy időre elvetettük a megvalósítást. 
(Ennek elsődlegesen anyagi indokai voltak.) Az idei évben más formákat kell keresni arra, hogy minél szélesebb 
körbe eljuttassuk a mérnökségről annak legfőbb szakterületiről ismereteket. Elsődleges célcsoport a tovább-
tanulás előtt álló fiatalok rétege, de gondolnunk kell a lakosság széles részére is.  
 
A területi kamara elnöksége havi rendszerességgel tartja üléseit, alapértelmezetten minden hónap első hét-
főjén 16 órakor. Ez alól kivétel a januári (10-én került sorra), valamint az augusztusi, mivel nyáron nem tartunk 
ülést.  
Helyszín a járványügyi helyzettől függően az 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. 
Állandó meghívottak: a Felügyelő Bizottság elnöke, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, a szakcsoportvezetők 
Alkalmi meghívottak: az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, a szakcsoportvezetők, a téma szakértői 
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Állandó napirendi pontok: 
Az előző ülés óta történt legfontosabb események /elnök, titkár és esetileg felkért előadó/ 
Tagsági és jogosultsági kérdések /irodavezető és titkár/ 
Egyebek 
 
2022. január 11. 

Gyurkovics Zoltán MMK alelnök, az MMK elnöke által megbízott kapcsolattartónk személyes bemu-
tatkozása 
A 2021. évi továbbképzés zárása - elnök 
Bizottság létrehozása a területi kamara Alapszabályának felülvizsgálatára - elnök 
A 2022. évi bérek korrekciójának megbeszélése - elnök 
Szakmai bemutatkozások (Mérnökpark/Mérnökösvény…) lehetőségei - elnök, Grimm Viktor és Hullay 
Gyula 
A 2021. évi kamarai képviselet díjazásáról (ld. mellékelt levél) 

 
2022. február 7. 

A két ülés közti események 
     az MMK Főtitkárság átalakulása 
     a közbeszerzésekkel kapcsolatos véleményekről 
     intézkedés az elsődleges tagság témakörében 
     az új SzMSz kérdése 
     kamarai feladatok "munkadíjairól" 
A szakcsoporti tisztújítások kérdése 
A továbbképzések tervezése 
Az éves Munkaterv egyeztetése  
 

2022. március 7. 
 A szakcsoportvezetők beszámolója a tisztújítások szervezéséről 
 A szakcsoportvezető beszámolója a továbbképzés előkészítéséről  
 Az FMMK Alapszabály módosítás előkészítésének állása /elnök és titkár/ 
 A mérnöki szakmák népszerűsítésének állása 
 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági, stb/ 
 Tavaszi kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves/Faültetés) egyeztetés 
 Választási és Jelölő Bizottság megbízatása 
   
2022. április 4. 
 FMMK Küldöttgyűlés előkészítésének kérdései /elnök/ 
    Beszámoló 
     Költségvetési beszámoló 
     2022. évi költségvetés módosítása,  
     2023. évi költségvetés tervezete  
 Tavaszi kamarai szabadtéri rendezvény (Szakleves/Faültetés) szervezése állásáról 
 
2022. május 2. 
 Tájékoztató a tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /irodavezető/ 
 A Küldöttgyűlés előkészítése 
 
2022. június 7. 
 A szakterületi továbbképzések véglegesítése /szakcsoportvezetők/ 
 Az éves továbbképzések végleges ütemezése /elnök/ 
 Az őszi szabadtéri program szervezéséről 
 
2022. július 18. /dátumváltozás a nyári szünet miatt/ 
 A továbbképzési programok véglegesítése /kontakt/online/ 
 Újabb szakcsoportok létrehozásának kérdései /építési, gépészeti, munkabiztonsági/, eredményei 
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NYÁRI SZÜNET július 25 – augusztus 21.  
 

2022. szeptember 5. 
 A továbbképzések szervezéséről 
 A tag- és nyilvántartási díjak befizetéséről /titkár/ 
 

ŐSZI SZAKLEVES1 október 1. szombat 
 

2022. október 3. 
 A 2023. évi Kamarai bál előkészítésének kérdései /elnök/ 
 Tájékoztató a Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány munkájáról /Fekete Krisztián/ 
 
2022. november 7. 
 A kamarai évzárás előkészítése /elnök és irodavezető/ 
 Aktuális feladatok 
2022. december 5. 
 Évzárás 
 Aktuális kérdések /véglegesítés a szeptemberi ülésen/ 
 
Székesfehérvár 2022. február 7. 
 
 
 
  /Dr. Szepes András József/ 
  elnök 
 
A Munkatervet az FMMK Elnökség a 2022. 03. 07-i ülésén megtárgyalta, xxx/2022. (02.07.) sz. határozatával 
elfogadta/nem fogadta el. 
 
   
  /Kumánovics György/ 
  titkár 

 

1 A Szakleves egy olyan bográcsos, grillezéses kerti rendezvény, melyen a kamarán tagjai és nyilvántartottjai 

vesznek részt, általában szakmai vagy munkahelyi csapatokba szerveződve. 


