
A Győr-Moson-Sopron  Megyei  Mérnöki  Kamara 2013.  június  17.  napján,  14  órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről készült emlékeztető 1. sz. melléklete.

31/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá 9 fő: Bors Ádám, Fodor Tamás, Kovács Sándor,
Khaut András, dr. Keresztes Péter, Ballagi Áron, dr. Kuczmann Miklós, dr. Héray Tibor és

Cserpes Imre tagfelvételi kérelmét.

32/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi 12 fő meglévő tervezői, ill. szakértői

jogosultságának meghosszabbítását:

Ambrusné Lipovszky Andrea: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
SZÉS-1 (Tartószerkezet /statika/ szakértés)

Szabó Csaba: KÉ-T (Közlekedési építmény tervezés)

Tóth Csaba: KÉ-T (Közlekedési építmény tervezés)
K1d-1 (Településrendezési közlekedési tervezés)
Th-korlátozott  (Hídszerkezet  tervezésére  kiterjesztett  tartószerkezeti

korlátozott tervezés)

Szőke László: SZÉS-6 (Épületenergetikai szakértés)
TÉ (Épületek energetikai tanúsítása: bejelentés)

Zambó István: G-T (Épületgépész tervezés)
GO-T (Gáz- és olajmérnöki tervezés)
TÉ (Épületek energetikai tanúsítása: bejelentés)

Kalmár Lajos Péter: GD-T (Geodéziai tervezés)

Sebestyén Tamás: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
SZÉS-1 (Tartószerkezet /statika/ szakértés)
SZÉS-2 (Épületszerkezet szakértés)

Takács Jenő: VZ-T (Vízi építmény tervezés)
SZVV-3.2.  (Ivó-  és  ipari  vízellátás,  szennyvízelvezetés,  nem

szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés)
SZVV-3.5. (Árvízmentesítés,  árvízvédelem, folyó-  és tószabályozás,

sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
szakértés)

Gerendi Attila: V-T (Villamosmérnöki tervezés)
EN-T (Energetikai /létesítményi és technológiai/ tervezés)
SZÉM-6  (Hő,  villamos  energia,  kőolaj  és  gáz  termelési,  tárolási,

szállítási célt szolgáló szakértés)

Dr. Lublóy László: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
Th-T  (Hídszerkezet  tervezésére  kiterjesztett  tartószerkezeti

tervezés)
SZÉS-1 (Tartószerkezet /statika/ szakértés)
SZÉS-1-Th (Hídszerkezeti tartószerkezet szakértés)
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SZÉM-1-KÉ (Közlekedési /építőmérnöki/ szakértés)

Schirger Richard: EN-T (Energetikai /létesítményi és technológiai/ tervezés)
SZÉM-6  (Hő,  villamos  energia,  kőolaj  és  gáz  termelési,  tárolási,

szállítási célt szolgáló szakértés)

Szigeti László: SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)

33/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi új tervezői jogosultságok kiadását:

Khaut András: KÉ-T (Közlekedési építmény tervezés)

Kovács Gábor László: KÉ-T (Közlekedési építmény tervezés)

Czibik Péter: SZGD (Geodéziai szakértés)

Galambos Róbert: TUJ (Beépített tűzjelző berendezés tervezés)

Ladocsi Tibor: TUJ (Beépített tűzjelző berendezés tervezés)

Az engedély a jogosultsági vizsga megszerzését követően adható meg:
Cserpes Imre: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Kovács Sándor: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

34/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az  Elnökség  egy  ellenszavazattal  hagyta  jóvá  az  alábbi  új  tervezői  jogosultság
kiadását:

Szabó Dezső: KÉ-T (Közlekedési építmény tervezés)

35/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi új igazolások kiadását
szakmagyakorlási tevékenységek bejelentésének tudomásul vételére:

Dr. Héray Tibor: D-16 (Vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és biztosítóberendezések
szakértés)

D-17  (Helyi  közforgalmú  vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és
biztosítóberendezési szakértés)

Dr. Kuczmann Miklós: D-16  (Vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és
biztosítóberendezések szakértés)

D-17 (Helyi közforgalmú vasúti távközlési-, erősáramú-, jelző-
és biztosítóberendezési szakértés)

Ballagi Áron: D-16 (Vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és biztosítóberendezések
szakértés)
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D-17  (Helyi  közforgalmú  vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és
biztosítóberendezési szakértés)

Dr. Keresztes Péter: D-16  (Vasúti  távközlési-,  erősáramú-,  jelző-  és
biztosítóberendezések szakértés)

D-17 (Helyi közforgalmú vasúti távközlési-, erősáramú-, jelző- és
biztosítóberendezési szakértés)

36/2013. (VI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag utasította el az alábbi tervezői jogosultságok kiadását:

Béres Gábor: VZ-T:  „Vízi  építmény  tervezés” szakterületre  a  tervezői  jogosultság
megállapítása iránti  kérelme elutasítva,  mivel  a kért  szakterületen az
előírt  7  év  szakmai  gyakorlati  idővel  nem rendelkezik  (kérelmében
2011.  február-2013.  február  között  végzett  munkákat  írt
referenciaként).

Schirger Richard: V-T: „Építmények villamosmérnöki tervezése” szakterületre a tervezői
jogosultság  megállapítása  iránti  kérelme  elutasítva,  mivel  a  kért
szakterületen  szakirányú  felsőfokú  végzettséggel  nem  rendelkezik
(végzettsége:  okleveles  műszaki  tanár,  az  előírt  végzettség  pedig
villamosmérnök,  okl.  villamosmérnök,  okl.  mérnök  informatikus,  ill.
ezekkel egyenértékű végzettség).

Eőri Zsolt: G-T:  „Épületgépész  tervezés” szakterületre  a  tervezői  jogosultság
megállapítása  iránti  kérelme  elutasítva,  mivel  a  kért  szakterületre
benyújtott referencia munkái nem tekinthetők szakirányúnak.
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