
 

JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a LEO 2021. 06. 01-i  elnökségi ülésén a titkárság irodájában 

Jelen vannak: 

Schmidt József elnök 

Vágó László alelnök 

Ruzsinszki Tibor felügyelő bizottsági elnök 

Istiván Rita főtitkár                                      

Javasolt napirendi pontok: 

• 2021. évi Szeretem a szakmám pályázatok értékelése, bírálat, I.II. helyezett kiválasztása 
• 2021. Tény/ Terv adatok 
• Jogszabálygyűjtemény jövő évi digitalizálása  
• Benchmarking kutatás IV. státusza 
• 2021. évi következő aktivitások  
• Egyéb 

Az elnök megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes, felkéri a Főtitkárt, 

hogy ismertesse és fogadtassa el a napirendi pontokat. A napirendi pontok elfogadásra kerülnek. 

1.  napirend 

 2021. évi Szeretem a szakmám pályázatok értékelése 

A résztvevők megtekintették a beérkezett 35 pályázatot és kiválasztották az I. és II. helyezett 
pályaműveket: 

 

I. Győri Pattantyús elektrikusok című film 

II. Hódmezővásárhelyi SZC Kalmár film 

Ruzsinszki Tibor, a Felügyelő Bizottság Elnöke összeállít egy 6-os rövid listát a fennmaradt 

pályázatokból  közönségszavazás és különdíj céljából, melyet Főtitkár elküld a Próbakőnek. 

2. napirend 

2021. Tény/ Terv adatok 

Főtitkár átadta a 2021. első negyedévi Terv/Terv táblázatot, melyben a tagdíjbevételek már 

meghaladták a tavalyit 1 millió Forinttal. A kiadások a terv szerint alakulnak időarányosan. 

A Terv a következő új tagok tagdíjait tartalmazta:  rendes- Rustler, ENGIE, CPI, pártoló- Decorfloor, 

Erando, Grundfos. Ezek közül az ENGIE, CPI belépése még nem valósult meg. 

 



Vágó László, Alelnök a június 08-ai FM & Hybrid Office Portfolio konferencián tájékozódik a CPI 

csatlakozásának státuszáról Gereben Mátyás országmenedzsernél, CPI Hungary. 

3. napirend 

Jogszabálygyűjtemény jövő évi digitalizálása  

Főtitkár ismertette a Jogszabálygyűjtemény digitalizálására vonatkozó projekt státuszát, melynek 
értéke 672.000,- Ft, mely tartalmazza a LEOFM design elemeivel létrehozott új aldomain elkészítését, 
hozzáférés kialakítását  és adatfeltöltést, tesztelést és a meglévő Wordpressben a hívási oldal 
kialakítását. A tervezett projekt szeptemberre elérhetővé válik a felhasználók számára. 

4. napirend 

Benchmarking kutatás IV. státusza  

Felügyelő Bizottság Elnöke ismertette, hogy 2021. évben 10 millió nm terület kerül feldolgozásra, a 
szakértők felkérése megtörtént, az elfogadások folyamatosan érkeznek be, az 1.000-es épületszámot 
még nem értük el, néhány épület hiányzik még.  

5. napirend 

2021. évi következő aktivitások  

Az Elnökség Tagjai megállapodtak egy nyári webinárium és egy szeptemberi, lehetőleg energetikai 
témájú szakmai reggeli szervezésében. A nyári webinárium célja, hogy az új Tagok részére 
bemutatkozási lehetőséget, a Tagságnak pedig fórumot biztosítson a tapasztalatcserére. 
Vendégelőadás is kiegészítheti a programot.  

Főtitkár javaslatot tesz a nyári webinárium vendégelőadójára és az időpontra.  

Vágó László Alelnök felkérte ifj. Chikán Attilát, az ALTEO vezérigazgatóját a csatlakozásra és 
szeptember hóban energetikai előadás tartására. Főtitkár elküldi részére a bemutatkozó és tagsági 
előnyöket bemutató levelet. 

6. napirendi pont 

Egyéb 

Szabó Nóra HR munkacsoport Tag javasaltára érkezett egy felajánlás a KomFerry, korábban Hay 
fizetésfelmérés bemutatására. Elnökség a HR munkacsoport figyelmébe ajánlja az eseményt, Főtitkár 
tájékoztatja a csoport vezetőjét a lehetőségről. 

 

A későbbi események részletei ősszel kerülnek meghatározásra. 

Az Elnök megállapította, hogy több megtárgyalandó programpont és teendő nem maradt, így az ülést 

berekesztette. 

 

 



…………………………………………………….                                            …………………………………………… 

      Schmidt József elnök                                                                      Istiván Rita főtitkár 

 

………………………………………………….                                              ……………………………………………………… 

              Vágó László alelnök                                                        Ruzsinszki Tibor Felügyelő Bizottsági elnök 
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