
 

Jegyzőkönyv a KTE 2020.április 29-i OIB üléséről 

 

Az ülés videokonferencia keretében került megrendezésre a kialakult járványügyi 

veszélyhelyzet miatt. 

 

Napirendi pontok:  

1.) Beszámoló a KTE 2019. évi gazdálkodásáról. Az Egyesület 2019. évi 
közhasznúsági jelentése és a közhasznú éves beszámolójának eredmény 
kimutatása és mérlege 
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár 

 

2.) A Felügyelő Bizottság 2019. évi gazdálkodással és közhasznúsági jelentéssel 
kapcsolatos beszámolója 
Előterjesztő: Szűcsné Posztovics Ilona, a Felügyelő Bizottság elnöke 

 

3.) A vírusjárvány okozta veszélyhelyzet egyesületi szakmai munkára gyakorolt 
hatásai, a konferenciák átütemezése 
Előterjesztő: Dr. Tóth János főtitkár 

 

4.) A Titkárság működése a veszélyhelyzet idején 
Előterjesztő: Magda Attila ügyvezető 

 

5.) Egyebek 

 

 

Az Országos Intézőbizottsági Ülés szavazati joggal rendelkező tagjai közül jelen van 27 fő (81%), az 

Országos Intéző Bizottság határozatképes. 

Magda Attila, ügyvezető: ismerteti a video konferencián való részvétel technikai szabályait, a 

hozzászólások és a szavazások lebonyolításának technikai részleteit. 

 

Dr. Tóth János, főtitkár: köszönti a részvevőket, ismerteti a napirendi pontokat, amit mindenki 

előzetesen megkapott. Az ülés előtt tájékoztatja a hallgatóságot, hogy Kecskés Zoltánné, Olga 

a Nógrádi Területi Szervezet titkára elhunyt. Olga nagyon régóta volt a KTE tagja, igen jelentős 

szakmai munkát végzett, a Honlap és Hírlevél Szerkesztő bizottság tagja, a Határok nélkül 

partnerség c. konferencia megálmodója és agilis szervezője volt, szinte minden KTE-s 

kitüntetéssel rendelkezett (ezüst, arany jelvény, örökös tagság, Kerkápoly Endre díj, 

Széchenyi István emlékplakett). 

 A temetést 2020. április 27-én tartották, ahol az Egyesület is képviseltette magát. Dr. Tóth 

János megkéri a résztvevőket, hogy egy perces néma csönddel adózzanak az elhunyt 

emlékének.e 



 

 

Ezután a napirendi pontok megszavazása következett, mindenki név szerint szavazott. ( A 

résztvevők elfogadták a napirendi pontot, a részletes szavazást a külön melléklet tartalmazza.) 

 

1. Beszámoló a KTE 2019 évi gazdálkodásáról 

Dr. Tóth János főtitkár: az Egyesület a 2019. évet 18 millió forint mínusszal zárta. Ez az összeg 

nagynak tűnik, de nincs ok az aggódalomra. A negatív eredmény a költségek jelentős 

növekedésének tudható be, a 2019 évben volt az Egyesület 70 éves, a jubileum 

megünneplése sokba került, azonkívül jelentősen növekedtek a nagy, több napos 

konferenciákhoz kapcsolódó hotel szállásköltségek és catering költségek is. Nőttek a 

nyugdíjas és diák kedvezmények költségei, több kedvezményes részevője volt a 

konferenciáknak, mint 2018-ban, ez bevétel kiesést eredményezett.  

Nem változott meg a konferenciák árképzése, szinte alig van különbség a KTE tagok és a nem 

KTE tagok részvételi díj között. 

Nem történt meg a jogi tagok és a természetes személyek díj fizetéseinek emelése sem. 

Az előző 5 évben sikerült tartalékot képezni, melynek összege 40 millió forint. Ebből a 

tartalékból a megnövekedett költségeket lehet fedezni. 

A konferenciák összesen 30 millió forint nyereséget hoztak, de a konferenciák bevételeiből kell 

az Egyesület általános költségeit is fedezni, így jöhetett ki a konferenciák hasznosságára csak 

1 millió forint. 

A tavalyi évben a megbízásos munkák bevételei is kedvező képet mutatnak (36 millió Ft 

bevétel). A taglétszám lényegében stagnált, egyéni tagok száma 21 fővel növekedett, és a jogi 

támogatók száma eggyel csökkent.  

A főtitkár úr tájékoztatja a részvevőket, hogy a bevétel a 2019-es évben 262 millió forint volt, 

ez a szám a 2015-ös évben csak 100 millió forintot tett ki. 

Minden nagy rendezvény megtartásra került, és több kisebb rendezvény is volt, ezek délutáni 

szeminárium típusú programok voltak. 

Elmondhatjuk, hogy a KTE gazdálkodása kiemelkedő volt, sajnos a költségek emelkedtek a 

vártnál nagyobb ütemben, az összes költség 280 millió forint. 

Az ez év januári, februári összejöveteleken már szóba került a jogi tagdíjak emelése, de 

konkrét lépés nem történt, mostanra azonban feltétlenül lépni kell ebben az irányban. 

Törekedni kell a bevételek biztosítására, illetve a költségek visszaszorítására. 

2020 első három hónapjában két rendezvényt szervezett az Egyesület, amely megtartásra 

került. Jelenleg folynak a későbbi konferenciák előkészületei, a jelenlegi járvány helyzet miatt 

nagy a bizonytalanság. Több nagy rendezvény elhalasztódott őszre, ezek még szervezés alatt 

vannak, de most még minden bizonytalan. Jelenleg még kérdéses, hogyan lehet majd a nagy 

tömegeket megmozgató eseményeket kivitelezni. 

Cél a bevételek biztosítása és a költségszint lefaragása, az általános költségek 

csökkentésének megvizsgálása, illetve a tartalékok terhére az Egyesület fennmaradásának 

biztosítása. 

 



 

Dr. Fenyves László, titkár: Kéri a tartalék összeg feltüntetését a 2018 évi illetve 2019 évi tény 

oszlopoknál 

Dr. Tóth János főtitkár: A szabad pénzeszköz állomány december végi fordulónappal kb. 103 

millió Forint, de ez az összeg nem tiszta bevétel, mert vannak olyan költségek, melyek 

kifizetésére csak 2020 elején fog sor kerülni, bár a tavalyi évet terhelik. Azonkívül itt 

szerepelnek olyan pénzeszközök is, amelyeket a 2020 évi rendezvények fedezésére előre már 

át lettek utalva. (pld. AKKN –rendezvényre fordítandó összegek, vagy a Nemzeti Útdijfizetési 

Szolgálat által biztosított közlekedési innovációs díj pénzösszegének átutalása). Tehát ezeket 

levonva (nagységrendileg 30 millió forint), akkor kapjuk meg reálisan a tartalék összeget, 

foglalta össze a főtitkár úr a tényeket.  

A tartalékok tényleges összege a táblázatban utólag egy külön soron fel lesz tüntetve. ahogy 

ezt Fenyvesi László titkár javasolta. 

 

Magda Attila ügyvezető: tájékoztatja a hallgatóságot, hogy sok költségtétel nem ott jelenik 

meg, ahová ténylegesen tartozik. A konferenciákra terhelődnek rá az iroda fenntartásának 

általános költségei, ami rontja az egyes konferenciák nyereségességi képét. Sok olyan költség 

is adódott a tavalyi évben, mellyel nem lehetett előre számolni. Ilyen volt a honlap 

fejlesztésének költsége, mely az előzetes kalkulációval ellentétben sokkal több kiadással járt. 

Az Egyesület központi irodájában dolgozik január óta 4 órában egy nyugdíjas pénzügyes 

kolléganő, így lehetőség lesz a jövőben a pontosabb költség nyilvántartásra, és a könyvelés 

aktualizálására. Egy személy elment az irodáról, tehát az új kolléganő alkalmazásával nem 

növekedett meg a létszám. 

 

II. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019 évi gazdálkodással és 

közhasznúságú jelentéssel kapcsolatban. 

Szűcsné, Posztorics Ilona, a Felügyelő Bizottság elnöke: 

A beszámolót a felügyelő bizottság elfogadja. 

Az Egyesület igen komoly munkát végzett 2019 évben. Az teljes bevétel 262 millió forint lett, 

ez a szám magasabb, mint a tervezett bevétel összege. Különösen a megbízásos munkák 

bevételei nőttek, 10 millió forint volt a tervezett és a végleges szám 30 millió forint lett. 

Összességében azonban az egész gazdálkodás 18,5 millió forint veszteséggel zárult, ennek 

oka a költségek nagy növekedése. Részletesen erre már a főtitkár úr kitért, ezt nem kívánja 

újra elismételni.(Megjegyzi, hogy különösen az általános költségek emelkedtek nagy 

arányban, ezen belül a személyi jellegű költségek növekedése 21,7 % lett.) 

Az Egyesület tartaléka a december végi fordulónapra vetítve 92 millió forint volt. A közhasznú 

egyesületeknél előfordul, hogy egyik évben megkapott pénzeszközök elköltése következő 

évre húzódik át, ezért a költségszintjük a következő évben jelentősen megemelkedik, így fordul 

át negatívba a gazdálkodásuk. Ez történt a KTE esetében is. Így szükség lehet a tartalékokhoz 

való hozzányúlás, ez azonban nem jelenti a tartalékok felélését. 

Szeretne a Felügyelő Bizottság rámutatni arra, hogy vizsgálni kell a negatív eredmény 

keletkezésének okát, törekedni kell, arra hogy a járványhelyzet miatt hogyan lehetséges a 

betervezett bevételek biztosítása, illetve a költségcsökkentés. 



 

 Az állandó általános költségeket (személyi költségek, irodabérleti költségek, általános 

informatikai költség) hogyan lehet kigazdálkodni illetve a bevétel kiesést ezek 

nagyságrendjének csökkentésével kompenzálni. 

 

Dr.Tóth János főtitkár: megköszöni a felügyelő bizottság munkáját. Hozzáfűzi, hogy a 

titkárságon, ahogy már az Ügyvezető úr is említette, új kolleganő dolgozik négy órában, aki a 

pénzügyi költségek alakulásával, annak szakszerű nyilvántartásával foglalkozik. A titkárságról 

Szabó Orsolya kolleganő elment, így tehát februártól csökkent a bérköltség. 

A többi általános költségek alakulásával is szükséges lesz foglalkozni.. Jelenleg az 

Egyesületnek a tagdíjakból van csak bevétele. A jogi és civil személyek által befizetett 

tagdíjakat nem emelték, de törekszenek a jogi tagok számát növelni. 

Ez évben két konferencia lett megtartva, februárban és március elején, ezek sikeresek voltak, 

a pénzügyi elszámolás még nem történt meg, a bevételi számok még nem ismeretesek. 

 

Hozzászólás a Felügyelő Bizottság beszámolójához: 

Dr. Heinczinger Mária, főtitkár-helyettes:  

1. A tervszámokat aktualizálni kellene, bár ez a mostani járvány helyzetben nagyon nehéz. 

2.A stratégiai bizottsági ülésen már elhangzott, hogy a konferenciák részvételi díjainak 

összegeit át kellene gondolni, azokat emelni kellene, 

3. A működési költségek 10-12 %-os csökkenése konkrétan mit jelent, 

4. Amennyiben a járvány miatt szükséges lesz az Egyesület túlélése érdekében a tartalékhoz 

is hozzá kellene nyúlni, 

5. Szükség lenne az a jogi és egyéni tagdíjak emelésére, az egyéni 1000 Ft tagdíj összeg már 

viccesnek tekinthető. 

 

Dr. Tóth János főtitkár: a jövőbeni terv számainak  korrigálásával egyetért, de jelenleg ezt 

szinte lehetetlen megtenni, mert nem ismertek a jövőbeli lehetőségek. 

Főtitkár úr fontosnak tartja az általános költségek csökkentését, például az iroda bérleti díjának 

összegéről való tárgyalást a Volán Egyesüléssel, illetve a bevételek növeléseként a KTI-től 

való támogatásról szóló tárgyalások folytatását. A tárgyalások menete jelenleg sikeres, a 

kilátások pozitívak. 

Mindenképpen egyetért azzal a felvetéssel, hogy a Közlekedéstudományi Egyesületnek 

továbbra is működnie kell. 

 

Magda Attila ügyvezető: az Egyesület 2020. évre vonatkozó terv számainak összeállítása 

tavaly október-novemberben történt. Akkor még senki nem gondolt a mostani járványügyi 

helyzetre, így arra előkészülni nem lehetett. 

A jelen szituációban a tervezett konferenciák szervezésénél egy optimista-egy közepes-és egy 

pesszimista verziót kell összeállítani. Véleménye szerint a közepes verzió megvalósulására 

van reális esély. 



 

Lehetséges, hogy a likviditás folyamatos biztosítása céljából hozzá kell nyúlni a tartalékokhoz, 

amelyek állampapírban illetve kötvényekben vannak lekötve. 

A jogi tagdíjak emelésére már tett javaslatot, ennek kidolgozása most van folyamatban. 

Az AKKN rendezvénysorozatot, most csak online formában lehet megtartani május 11-én, lesz 

egy sok résztvevős videó konferencia. Bíró József társelnök úr nagy erőfeszítéseket tesz és 

tett annak érdekében, hogy minél több cég vegyen részt a különböző online programokon. 

Ezután sor került az az egyes és kettes napirendi pontról szóló szavazásra. 

A szavazás név szerint történt. A részvevők egy tartózkodással elfogadták a beszámolót. 

 

 

III. 2020 évi tevékenység, a veszély helyzethez való alkalmazkodás, 

konferenciák átütemezése 

 

Dr.Tóth János főtitkár: a 2020. év január-február havi munka az előzetes tervek szerint alakult, 

március óta csak videós konferenciákat lehet tartani. Az első videós konferencia a Közlekedés 

Kultúra Napja alkalmából május 11-én lesz. A nyitó eseményt sajnos a Művészetek 

Palotájában most nem lehetett megszervezni. 

Folytatódott a weboldal, és a tagnyilvántartó rendszer fejlesztése. Ez évben is kiadta az 

Egyesület a szakfolyóiratokat, bár a Városi Közlekedés c. újságra BKK által kapott 

finanszírozás lejárt. Folynak a tárgyalások, hogy a lap kiadásához a forrás előálljon. 

Nagy konferenciák közül már megrendezésre került a Magyar Közlekedési Konferencia 

Miskolcon és a Regionális Közlekedési Konferencia Debrecenben. 

A főtitkár úr beszámolt arról, hogy több tavaszi nagy konferencia átütemezésre került őszre. 

Elmaradt a BKV-val közösen szervezett City Rail városi vasúti konferencia, amely április 7-8 

án lett volna. 

Ezen konferencia előadásai közül néhány felkerült az internetre, ingyenesen letölthető lett. 

Ezzel a szakemberek folyamatos tájékoztatását kívánta biztosítani az Egyesület a jelenlegi 

pandémiás időszakban is, biztosítva az érdeklődést az őszi részvétel iránt is. 

A konferencia új időpontban 2020. október 7-8-án, lesz megtartva Visegrádon, együtt a 

szokásos Városi Közlekedés aktuális kérdései konferenciával és az E-mobilitás 

konferenciával. A szintén hagyományos Bükkfürdői konferencia 2020. szeptember 17-19-ére 

lett elcsúsztatva. 

A Közlekedési Kultúra Napja május 11-i nagyszabású rendezvény csak az online térben lesz 

megtartva, a személyes részvételt igénylő programok a tervek szerint szeptember 16-án 

lesznek megtartva a Közút Halálos Áldozatok Nélkül (Edward) Napon. 

A Vasútfejlesztés a Balaton Északi partján című konferencia elmarad. 

A Városi Közlekedési Konferenciát, Bősze Sándor főtitkárhelyettes úr szervezi munkatársaival. 

Eredetileg szeptemberben lett volna, de mivel egybeesett volna a Mérnöki Kamarával Siófokon 

tartott konferenciájával, a KTE lemondott a saját konferenciájának ebben az időszakban való 



 

megrendezéséről, és az időpontot áttette október 07-08-ra. Jelenleg szervezés alatt van a 

novemberi, egri IV. Magyar Közlekedési Konferencia. 

Ma még az őszi konferenciák rendezésének lehetősége is bizonytalan. Nem tudni meddig fog 

tartani a pandémiás helyzet, ha vissza is áll a járvány előtti állapot, akkor is kérdés, hogy a 

cégek hány fővel tudnak részt venni a konferencián, és a dolgozók milyen számban akarnak 

eljönni? Lesz-e igény a személyes kapcsolattartásra, és ez az igény milyen nagyságrendű 

lesz? 

Főtitkár úr kifejezte reményét, arra vonatkozóan, hogy a szakemberek továbbra is igényelni 

fogják a közvetlen tapasztalatcseréket. A megoldások még jelenleg nem ismertek, a vezetőség 

nagyon kéri és várja az ötleteket, észrevételeket. Különösen Bíró József és Bősze Sándor 

urak véleményét szeretné megismerni az Országos Intéző Bizottság. 

Bíró József, társelnök: Köszönti a részvevőket, elmondja, hogy az ez évi AKKN rendhagyó 

lesz, csak online térben lesz megrendezve. Az idén előtérbe kerültek az AKKN-hez kapcsolódó 

pályázati kiírások. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ felfigyelt a pályázati 

lehetőségekre, és Az Év Kerékpárútja pályázatot promotálja. 

 Kiírt pályázatok:  

a./Pozitív példák gyűjtése (több száz pályamű érkezett be, bizottság dönti el a győzteseket, 

kerékpárt lehet nyerni.  

b./ Kis művész pályázat (óvodások és iskolások pályázhatnak) 

c./ Az év hídja pályázat (szavazni lehet 11 hídra) 

d./ Az év KRESZ parkja (szavazni lehet, Budapesti és Pest megyei Kamara állja a 100 e Ft-os 

díjat) 

e./ Az év körforgalma (bizottságság választja ki a több ezer szavazat közül) 

f./ Az év közlekedés biztonsági fotója (ORFK és OBB együtt adja a díjat) 

g./ Az év közlekedési kiadványa helyesen, és nem Az év közlekedés biztonsági kiadványa, 

ahogy ez a honlapon tévesen szerepel. (Ffolyóiratokkal, könyvekkel lehet nevezni, még nem 

zárult le a nevezési határidő.) 

Az évben a rendezvénynek 25-30 partnere lesz, ez kevesebb, mint az elmúlt években, bár a 

toborzás még most is folyik. 

Bíró József társelnök úr beszámolt arról, hogy új kezdeményezésként szeretnénk elérni, hogy 

az egészségügyi dolgozók mellett a közlekedésben dolgozók egész éves munkáját is tapssal 

köszönje meg az ország május 11-én este. 

Még a honlapon nincs ott, de hamarosan felkerül annak az általános közvélemény kutatásnak 

az eredménye, mely a „Közlekedésbiztonság és a közlekedési kultúra Magyarországon 2020. 

évben” témában került megrendezésre. Az eredmény szerint, a magyar lakosság 80%-a 

hasznosnak tartja a közlekedési kultúrával való foglalkozást. 

 

Magda Attila ügyvezető: megjegyzi, hogy a konferenciák személyi költség növekménye 21 

millió forint volt, ha ezt elosztjuk a konferenciák összforgalmával, akkor ez az összeg a 

részvételi díj 13%-a. Körülbelül ennyivel tartja szükségesnek emeli a részvételi díjakat. A KTE 



 

által szervezett konferenciák egy főre jutó költsége általában 80 ezer forint, a legdrágább 

konferencia 105 ezer forint, illetve KTE tag esetén 95 ezer forint. 

Bősze Sándor főtitkárhelyettes: elmondja, hogy az Egyesület az első félévben igen sok munkát 

végzett annak érdekében, hogy a 2020. második félévi tervek megvalósuljanak. Kilenc 

konferencia tolódott át, még nem lehet tudni, hogy a bükkfürdői, a győri és a visegrádi hármas 

konferencia hogyan fog alakulni. Ezt az egy helyszínen lebonyolódó, de hármas konferenciát 

úgy kell elképzelni, mintha egy többnapos konferencián több szekció lenne, és azok között 

szabadon lehet átjárni. 

A 2020. május 11-i online nyitó ünnepség is teljesen újszerű lesz. Hasonlóan újszerű a mai 

OIB gyűlés is. Nem kellett utazni hozzá a tagoknak, és csak virtuális a jelenléttel is meg lehetett 

szervezni az ülést. 

Elmondja, hogyOlgi halálával, még nem ismert, hogyan lehet folytatni az ő általa megteremtett 

határokon átívelő konferenciát, de mindenképpen folytatni kell. 

Április hónapban kisebb 4-5 fős virtuális összejöveteleket tartottak a kollegák, ezek hasznosak 

voltak, mert döntéseket is lehetett hozni. Már világossá vált, hogy, az Egyesületnek vannak az 

új helyzetből adódó megoldandó feladatai, és vannak hozzá lelkes kollégák, akik ezeket a 

feladatokat megoldják. 

Hozzászólások: 

Dr. Heinczinger Mária: Bíró József társelnök úrnak teszi fel a kérdését. 

Az AKKN napi online nyitó rendezvényre meg lehetne-e hívni külföldi résztvevőt is, hiszen elég 

csak virtuálisan jelen lenni. (gondol itt Németországból vagy Ausztriából való részvevőre) 

Talán elnök úr is tarthatna egy rövid köszöntőt. 

Bíró József társelnök: elméletileg lehetséges, bár elég kevés már az idő a megszervezéshez. 

Horvátországból akartak valakit meghívni, de a mostani helyzet (járvány és földrengés 

Horvátországban) ezt meghiúsította. Talán lehetne Lengyelországból illetve Észak-

Macedóniából valakiket meghívni a virtuális nyitóeseményre. Az is szempont, hogy ne legyen 

nagyon hosszú a bevezető, mert a csúcsponti esemény a pályázatok eredményhirdetése. Az 

egész nyitó rendezvény 90 percig fog tartani, majd 2020. szeptember 16-án az EDWARD napi 

aktivitásoknál lehet szélesíteni a programot. Társelnök úr úgy gondolja, esetleg lehetne egy 

rövid zárszót még beiktatni, külföldi részvevővel, de rövid már a hátralévő idő az 

egyeztetésekhez. A rendezvény fővédnöke az ITM, Dr. Mosóczi László államtitkár úr részt 

vesz a nyitó rendezvényen, ezért nem került sor dr. Fónagy János elnök úr meghívására. 

Dr. Tóth János főtitkár: szavazni erről a pontról nem kell, felkéri Magda Attila ügyvezető urat, 

hogy a Titkárság működéséről illetve a honlap fejlesztésének menetéről tájékoztassa a 

jelenlévőket. 

Magda Attila ügyvezető: a titkárság március 16-ától „home office” üzemmódban dolgozik. 

Hetente egy-egy munkatárs bemegy egyszer az irodába, hogy átnézze a postát, nyomtasson, 

ő maga (Ügyvezető úr) pedig személyesen aláírja a szükséges dokumentumokat. A titkárság 

+36 1 353 2005 számú telefonja átirányításra került, Rákóczi Barbara kolleganő otthonról 

fogadja a hívásokat. Az aktuális feladatokat e-mail illetve telefon útján látja el az iroda. Március 

eleje óta egy személlyel csökkent az iroda létszáma. Szabó Orsolya rendezvényszervezői 

feladatkörét Rákóczi Barbara vette át, így az irodában az asszisztensi pozíció jelenleg 

betöltetlen. Az AKKN feladatainak elvégzésére négy órában, kölcsönzött munkaerő látja el. 

Miután a járványhelyzet miatt sok konferenciát nem lehetett megtartani, most a munkatársak 



 

a konferenciák átütemezésén dolgoznak, tehát az iroda munkatársainak munkája nem 

csökkent. 

Ügyvezető úr elmondja, a KTE honlapjának átalakítása, fejlesztése jelenleg is folyik. Sajnos 

februárban fel kellett mondani az előző honlapfejlesztő céggel a szerződést, mert nem tudták 

megvalósítani az iroda által kért feladatokat. Egy másik cég lett megbízva, aki felmérte a 

honlap fejlesztés aktuális állását, véleményük szerint 70 %-os a jelenlegi készenléti szint, hogy 

a honlap és a tagnyilvántartó rész is működni tudjon. Ajánlatuk szerint, csak a tagnyilvántartó 

kialakítására 32 mérnöki munkaórára lenne szükség, ami 3,8 millió Forintos kiadás lenne. 

Ismerve a jelenlegi informatikai szakemberek mérnöki munkadíját, ami 15 ezer Ft/óra, ezt a 

kiadást az Egyesület nem engedheti meg magának. Jelenleg folynak az egyeztetések, hogy a 

teljes honlap, tagnyilvántartással együtt történő kialakításának mérnöki óra szükséglete férjen 

bele 30-40 programozói órába. Az egész honlap fejlesztésnek június végére készen kellene 

lenni. 

Dr. Tóth János főtitkár: megköszöni a jelenlevőknek a részvételt, és további sikeres munkát 

kíván mindenkinek saját szakterületén. Elköszön és lezárja az ülést. 

 

Budapest, 2020, április 27. 

Jegyzőkönyv-vezető: Kamerda Márta 
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jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

Bősze Sábdor 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 


