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2020. évi határozatok 

 

 

1/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyeket: 

 

- Hrabovszki János Norbert 

- Kecskeméti György 

 

2/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség az előterjesztett munkaprogramot egyhangúlag elfogadja. 

 

Buzás Zoltán elnök kéri az elnökséget a 2020. évi kamarai biztosok ellenőrzési munkák megbízásának 

megerősítésében. 

 

3/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag megerősíti feladatukban kamarai biztosokat. 

 

Kamarai biztosok: Benedicty Gyula 

   Erdész Béla 

   Latorcai Balázs 

   Szodorai Attila 

   Szrnka János 

 

4/2020 E-Határozat  

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Benedicty Gyula Zielinski Szilárd díjra való felterjesztését.  

 

5/2020 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Buzás Zoltán elnök beszámolóját a kamara 2019. évi 

költségvetését és a 2020. évi költségvetési tervezetét, a Taggyűlés elé terjesztését. 

 

6/2020 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság a kamara dolgozói részére 100.000 Ft 

jutalomra vonatkozó javaslatát. 

 

7/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, a kiosztott feladatok koordinátorát. 

Feladatok:  

- a Békés Megyei mérnökök felkutatása, koordinátora: Hankó András. 

- a pályakezdő mérnökök mentori rendszerének kialakítása, kamarai taggá válásának 

segítése, koordinátora: Nagy József. 

- a kapcsolattartás a műszaki felső és középfokú oktatási intézményekkel, koordinátora: 

Rung Attila alelnök.  

 

 

 

8/2020 E-Határozat HOME OFFICE (03.25) 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:  

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Benkő Antal 
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9/2020 E-Határozat HOME OFFICE (03.31.) 

 

A Békés Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet 

fennállásáig, illetve azt követően a későbbiekben jelzett időpontig a tagdíjakra, nyilvántartási 

díjakra, eljárási díjakra vonatkozóan minden hátrányos jogi következmény nélkül fizetési 

moratóriumot hirdet ki. Azon kamarai tagok és nyilvántartott szakmagyakorlók élhetnek ezzel a 

lehetőséggel, akiknek ebben a helyzetben fizetési gondjaik vannak. 

 

10/2020 E-Határozat HOME OFFICE (04.03) 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: Tóth István Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi 

személyt:  

 

 

11/2020 E-Határozat HOME OFFICE (04.08) 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: Tolnai Pál Tamás  

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt:  

 

 

12/2020 E-Határozat HOME OFFICE (04.17) 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:  Árki Sándor (02-0144, 02-50099) tagi jelölése a Magyar 

Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságába 

 

 

13/2020 E-Határozat HOME OFFICE (04.17) 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: Patak Norbert (14-0590, 14-50263) tagi jelölése a Magyar 

Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságába 

14/2020 E-Határozat HOME OFFICE (05.08) 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Beszámolót a kamara elmúlt évi tevékenységéről és a 2020. 

év feladatairól. 

15/2020 E-Határozat HOME OFFICE (05.08) 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség 1 fő tartózkodással elfogadja a kamara Pénzügyi beszámolóját a 2019. évről és 

Pénzügyi tervét a 2020. évre. 

16/2020 E-Határozat HOME OFFICE (05.08) 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a kamara elmúlt évi 

tevékenységéről és a 2020. évi költségvetésének tervezetéről. 
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17/2020 E-Határozat HOME OFFICE (06.08) 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal:  

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: Bódi Csaba 

 

 

 

18/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Bátkai Gábor 

 

 

19/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Kardos Árpád 

 

20/2020 E-Határozat 

 

A javaslatot az elnökség 1 fő tartózkodással egyhangúlag elfogadja. 

 

Az elnökség javaslata az 1 éven túli tagdíjtartozással rendelkezőknek, hogy a kialakult 

veszélyhelyzetre tekintettel, szeptember hónapban a kamara ismételten küldjön fizetési felszólítót, 

melynek befizetési határideje 2020. december 31. Amennyiben a befizetés nem történik  meg a 

kamarai tagot 2021. január 1-én töröljük.  

 

 

21/2020 E-Határozat 

 

A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. 

 

Az elnökség javaslata a 2020. évi tagdíjtartozással rendelkezőknek, hogy a kialakult 

veszélyhelyzetre tekintettel, minden hátrányos jogi következmény nélkül a kamara küldjön egy 

emlékeztetőt, hogy amennyiben az anyagi helyzete megengedi, a kamara működésére való 

tekintettel utalja át a kamarai tagdíjat. 

 

22/2020 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Vacsi Imre 

 

23/2020 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Viczián János 
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24/2020 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Koloh Norbert 

 

 

25/2020 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Boldis Gábor 

 

 

26/2020 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Nagy Mihály 

 

27/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Petrovszki Tibor 

 

28/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Bartis Nándor 

 

29/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Kardos János 

 

 

30/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Szekerka Mihály 

 

 

31/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Koncz Endre 
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32/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Szaszák Albert 

 

 

33/2020 E-Határozat (HOME OFFICE) 11.13 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

BE/1552-3/2020 Kormányhivatal/kamara Evangélikus óvoda helyszíni ellenőrzés 

észrevétele 
 

34/2020 E-Határozat (HOME OFFICE) 12.04 

 

Az elnökség javasolta a titkárnak, hogy Zsilák Zoltán kamarai tagot vegye fel a 

névjegyzékbe és egyidejűleg adja ki részére az engedélyező határozatot a KÉ-K jelű 

jogosultsággal kapcsolatban. 
 

35/2020 E-Határozat (HOME OFFICE) 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

Bojtos Tibor 

 

 

36/2020 E-Határozat (HOME OFFICE) 12.17 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

A kamarai biztosok   100.000 Ft megbízói díjban részesülnek az idei évbe. 

 

37/2020 E-Határozat (HOME OFFICE) 12.17 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Magyar Mérnöki Kamara új Alapszabály módosításával 

kapcsolatban az alábbi döntési pontokat. 

 

2.1.1. 1. döntési pont: A  

2.2.1. 2. döntési pont: A 

4.3.1. 3. döntési pont: B 

4.3.6. 4. döntési pont: B 

4.4.1. 5. döntési pont: B 

4.8.1.  6. döntési pont: B 

5.2.4 7. döntési pont: B 

5.2.4 8. döntési pont: B 

6.3 9. döntési pont: A 

 

38/2020 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag hozott határozata szerint a kamara dolgozói részére egy havi bér, az 

elnök részére 1 havi tiszteletdíj kerüljön kifizetésre 2020. decemberében. 

 

 

 

 

 


