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A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. november 17. napján, 14 órai 

kezdettel tartott elnökségi üléséről készült emlékeztető 1. sz. melléklete. 

 

 

40/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az MMK 

elnökségének 1. sz. előterjesztését – amely a 2014. évi szakmai továbbképzési kötelezettség 

teljesítési határidejének 2015. március 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozik – a 

küldöttgyűlési szavazásra vonatkozóan. 

 

41/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az MMK 

elnökségének 2. sz. előterjesztését – amely a 2015. évben megvalósuló szakmai 

továbbképzések áfa nélküli díj alapját 7.500,- Ft-ban határozza meg, amitől a szervező területi 

kamara felfelé maximum 1/3-dal, lefelé korlátlanul eltérhet – a küldöttgyűlési szavazásra 

vonatkozóan. 

 

42/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja az MMK 

elnökségének 3. sz. előterjesztését – amely a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési 

Szabályzatának módosítására vonatkozik, úgy, hogy a szakmai továbbképzések díjának 

meghatározása a területi kamarák hatásköre, a díj meghatározásának alapja pedig a Magyar 

Mérnöki Kamara Elnöksége által az adott évre meghatározott díj, amitől a területi kamara 

felfelé maximum 1/3-dal, lefelé korlátlanul eltérhet – a küldöttgyűlési szavazásra 

vonatkozóan. 

 

43/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül támogatja az MMK elnökségének 4. 

sz. előterjesztését – amely a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Szabályzatának 

módosítására vonatkozik, úgy, hogy a szakmai továbbképzésen résztvevők számára, 

függetlenül attól, hogy melyik területi kamara tagjai, a szervező területi kamara nem állapíthat 

meg eltérő részvételi díjat – a küldöttgyűlési szavazásra vonatkozóan. 
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44/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nem támogatja az MMK 

elnökségének 5. sz. előterjesztését – amely a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési 

Szabályzatának módosítására vonatkozik, a következők szerint:  

 A szakmai továbbképzést a szakmagyakorló fő szabály szerint évente, a jogosultsági 

szakterületéhez vagy résszakterületéhez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való 

részvétellel teljesíti.  

 Amennyiben a szakmagyakorlónak ugyanazon szakmai tagozat kompetenciájába 

tartozó több szakmagyakorlási jogosultsága van, a több szakmagyakorlási jogosultság 

egy szakterületnek számít, így ezen jogosultságok vonatkozásában a szakterületen egy 

szakmai továbbképzés teljesítendő.  

 Amennyiben a szakmagyakorlónak több szakmai tagozat kompetenciájába tartozó 

szakmagyakorlási jogosultsága van, az öt év alatt legalább évente egy szakmai 

továbbképzést köteles teljesíteni azzal, hogy valamennyi szakmagyakorlási 

jogosultságának megfelelő szakmai továbbképzést legalább egyszer köteles teljesíteni 

– a küldöttgyűlési szavazásra vonatkozóan. 

 

45/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá a Felügyelő Bizottság elnökének írásos, ill. szóbeli 

beszámolóját a 2014. évi költségvetés teljesülésének ellenőrzéséről. 

 

46/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá Magyar Balázs tagfelvételi kérelmét. 

 

47/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi 6 fő új jogosultság megállapítása iránti 

kérelmét: 

Polgár Antal: VZ-TER (Területi vízgazdálkodási építmények tervezése) 

 VZ-VKG (Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése) 

SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és 

tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, 

belvízvédelem, öntözés szakértés) 

SZVV-3.6. (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés) 

 

Schreiner Ákos:  TUJ (Beépített tűzjelző berendezés tervezése) 

 

Dr. Tóth Péter:  SZÉS 3 (Építmények gépészeti szakértése) 
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Tamási Gábor:  SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés) 

 

Magyar Balázs:  V (Építményvillamossági tervezés) 

 

Petrikó László:  SZÉS 6 (Épületenergetikai szakértés) 
 

 

48/2014. (XI. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett hagyta jóvá a 2014. II. félévi 

tiszteletdíjak összegére vonatkozó elnöki javaslatot. 

 


