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BEVEZETÉS 

 

Szakcsoportunk működése a Mérnöki Kamara életében hosszú évekre tekint vissza. 2017 évben a tagi 

elvárásoknak megfelelően tisztújítás történt, ezzel együtt új alapokra helyeződött a csoport működése. 

Az elnökség megújulása egyfajta szemléletváltást is hozott magával. A kis létszámmal működő 

szakcsoport mára aktív szakmai vitakörré nőtte ki magát. Az új vezetés elkötelezett híve annak, hogy a 

régióban aktív szakmai részvétellel, folyamatos, színvonalas rendezvények kerüljenek megrendezésre.  

 

SZAKCSOPORTI RENDEZVÉNYEK 

 

Negyedévente szakmai rendezvényeket szervezünk, ahol a résztvevők száma általánosan eléri a 30 főt, 
ami a teljes, kibővített tagság 1/3-át jelenti, így az aktív résztvevők arányát a kezdeti számhoz mérten 
megháromszoroztuk. Rendezvényeinken – az adott témakör szakavatott előadóin túl - minden 
alkalommal a munkavédelmi hatóság szakembere is részt vesz és a rendezvény során folyamatos 
rendelkezésre állással, hozzászólással, válaszaival támogatja munkánkat. Ebben az évben a SARS-2 vírus 
okozta járvány következtésben kettő rendezvényt tartottunk meg. 

 

LEGIONELLA (JOGI KÖVETELMÉNYEK ÉS KOCKÁZATÉRTÉKELÉS) 2020. március 6. (péntek) 11:00-15:30 
(28 fő) 

A villamos futódaru üzembe helyezés elmélete és gyakorlata 2020. 09. 08   09:00 óra (Agyagmozgatás 
szakcsoporttal közös rendezvény) (55 fő) 
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A szakcsoport elnöksége rendszeresen ülésezik, minden ülésről feljegyzés készül, ezek tartalmát alább mutatjuk 
be. 

20200609 szakcsoporti 
2020. június 9., kedd 
8:43 
  

Helyszín: Skype       

Dátum:  2020.06.09. 14 -16 óra       

Résztvevők:  Dr. Zákányiné Dr. Mészáros 
Renáta 

Bujnóczki Tibor Csesznik 
Róbert 

  

Tagozati információ 

  Napirend: Intézkedés/Megjegyzés Felelős Határidő 

1 Tagozati elnökségi napirendi 
pontjai 

      

  Az előző elnökségi ülés 
döntéseinek áttekintése 

- - - 

  Éves taggyűlés megtartásával 
kapcsolatos döntések 
meghozatala, ügyrend 
módosítása (elnökség ülés 
online, írásbeli taggyűlés 
rendkívüli helyzetben), és a 
tájékoztató anyag 
véleményezése 

Mészáros Balázs 
tartózkodása mellett, tagok 
által elfogadva, Kata küldje 
ki. Ügyrend módosítást DB 
előkészíti, írásban 
szavazunk. 

Dancsecz 
Balázs 

2020.06.30 

  2020. évi munka- és 
költségtervünk végrehajtása 
érdekében teendő 
intézkedések 

Feladatok meghatározva Minden 
elnökségi 
tag 

2020.06.08 

  Elnökségi kérdőív és egyéni 
feladat meghatározás 
(Mészáros R. javaslata) 

Feladatok meghatározva Mészáros 
Renáta 

2020.07.30 

  Kötelező továbbképzési 
rendszer előkészítése 
(Mészáros B. javaslata), 
Kamarai Továbbképzési 
Testületben részvétel (Szögi J. 
vállalja) 

Szakmagyakorlási és 
szakértői területen Kamarai 
Továbbképzési Testület 
megkeresése 

Dancsecz 
Balázs, 
Szögi János 

2020.07.30 

  Díjkalkuláció, ajánlás a 
munkavédelmi feladatokra 
(Mészáros B. javaslata) 

Tervezet előkészítése Mészáros 
Balázs 

2020.07.30 
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  Munkavédelmi 
szaktevékenységek egy része 
Kamara által kiadott 
jogosultságokkal lehessen 
végezni (Szögi J. javaslata) 

Vitaanyag előkészítése Szögi János 2020.10.30 

  Következő elnökségi ülés 
időpontjának és formájának 
meghatározása 

2020.08.03. 14 óra, Skype Dancsecz 
Balázs 

- 

Szakcsoporti információ 

2 Következő szakcsoporti 
rendezvények 

      

  Szeptember 09. Kamara, 
emelőgépesekkel közös 
szervezés, cathering 
elszámolás tagozati számlára 
legyen e 

Aki a mi szakcsoportunktól 
jön, annak legyen X% 
kedvezmény. Cserébe a 
szendvicsért. 

ZMR   

  Nekünk November elején 
lenne jó egy  szakmai nap 

Gondolkodjunk témákról-
előadókról 

mindenki Köv 
elnökségi 

  Legyen e online szakmai 
rendezvény....? 

You tube-os megoldás 
informatikai hátterének 
felmérése 

zmr   

3 Dorony Attila ügye-
jogosultságok átsorolása 

Telefonos hívás alapján 
elmondta, hogy ő más 
szakcsoportban van, velünk 
nem kíván foglalkozni, nincs 
dolga.... 

Tagozati 
szintre 
felvinni 
ZMR 

  

4 Egyéb felvetések elnökségi 
létszám kiterjesztése 

Ujlaki Gáborral a 
kapcsolatot felvenni, 
szakcsoporti ügyrendet 
ellenőrizni, adott esetben 
bővíteni, vagy részleges 
kilépés, Krisztával 
egyeztetni a teendőkről 

ZMR   

5 Következő elnökségi 
időpontja és formája 

Augusztus 3 után 1 héttel zmr   

 

 

A 2. elnökségi ülésre 2020.08.10.-én került sor, jegyzőkönyv nem készült. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

Szakcsoporti levelező listát üzemeltetünk, ahol tagjaink számára folyamatos tájékoztatást nyújtunk 
szakmai rendezvényeinkről és egyéb szakmai jellegű információkkal kapcsolatban. Működésünk 
legalsóbb fórumaként Facebook oldalt hoztunk létre. Saját, független honlapot létesítettünk. 

 

 

Honlap 

 

Tervezzük a jogszabályokon nyugvó, de helyi sajátosságokat figyelembe vevő, és a közösségi munkára 
ösztönző hiányzó belső szabályok írásos megalkotását (pl.: munkabiztonsági szakértői kérelmek 
elbírálása), a meglévők megújítását, frissítését. 

A tagi létszám arányainak változását az alábbi ábrákon mutatjuk be. 

 

Tagi létszám arány 2017-ben 

49%

3%

43%

4%

1%

Aktív

hatóság

nem tag

Tiszteletbeli

kamara
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Tagi létszám arány 2018-ban 

 

 

Tagi létszám arány 2019-ben 
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Tagi létszám arány 2020-ban 

 

 

A központi, tagozati szintű elképzelésekkel összhangban az Anyagmozgatási szakcsoporttal 
együttműködés keretében kapcsolatot építünk, melynek eredményeként közös rendezvényeket 
kívánunk szervezni legalább évente egy alkalommal, illetve a tagok részére lehetővé kívánjuk tenni az 
egymás rendezvényein történő részvételt. Az ilyen közös szervezésű alkalom 2020. szeptember 08.-án, 
a daruk üzemeltetéséhez kapcsolódó témakörben került megszervezésre. A két szakcsoport elnökségi 
tagjai folyamatosan törekszenek arra, hogy egymás rendezvényein képviseltessék magukat. 

A három fős elnökség elkötelezett abban, hogy az elmúlt egy évhez hasonlóan, együttműködő, hasznos, 
magas szakmai színvonalú támogatást nyújtson a régióban dolgozó szakemberek számára a jövőben is. 
Folyamatosan törekszünk arra, hogy a szakcsoport szakma általi megítélését javítsuk, hogy elérjük azt, 
hogy a kollegák bizalommal forduljanak hozzánk kérdéseikkel, nem titkolt szándékunk, hogy 
hosszútávon a régióban a Munkabiztonsági Szakcsoport neve egyfajta „brand-et” képviseljen, hogy 
érdemes legyen közénk tartozni. 

 

 

 

2020. 12. 30. 

 

Dr. Zákányiné Dr. Mészáros Renáta 

Szakcsoporti Elnök 

37%

1%
57%

1%

1%2%1%

Összeg

Aktív

hatóság

nem tag

kamara

Aktív (2020-ban le fog járni)

Örökös tag

tiszteletbeli tag


