
EMLÉKEZTETŐ

A Győr-Moson-Sopron Megyei  Mérnöki  Kamara  Elnökségének 2009.12.14.  napján  tartott 
évzáró elnökségi üléséről. 

Az ülés helye: Aranyszarvas Étterem és Fogadó különterme (Győr, Radó sétány 1.)
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint
 
Az Elnökségi Ülés határozatképes. Jelenlévők a napirendet elfogadták és az ülés a napirendek 
megvitatásával folytatódott. 

Az elnökségi ülés napirendje:
              1. Aktuális megyei mérnöki kamarai kérdések megbeszélése - elnökség
              2. Évértékelés - Kovács István elnök
              3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések - Dr. Bakos Ágnes titkár
              4. Egyebek.

1. Aktuális megyei mérnöki kamarai kérdések megbeszélése - elnökség

Kovács István:
Ipari  szakértői  körnek javasol  az Országos Elnökség megküldeni  egy tanúsítványt, 
amivel azt tanúsítanánk, hogy az illető kamarai tagot a kamara minősítette és a tagunk 
a kamara etikai szabályzata szerint működik. 

Bartal György:
A környezetvédelmi szakértők maradnak kamarai fennhatóság alatt. 

Dr. Neiger Róbert:
Az új szabályozás érthetetlen számunkra. A szakértői névjegyzékben ez a kategória 
megszűnt.  Sokan emiatt ki fognak lépni a kamarából. 

Kovács István:
Aki  kamarai  tag,  az  szerepel  a  névjegyzékben,  nem,  mint  jogosított,  hanem mint 
tanúsított.  A  beruházás-bonyolítói  jogosultság  nem  kamarai  tagsághoz,  hanem 
bejelentéshez kötött.

2. Évértékelés 

Kovács István Elnök megköszönte az Elnökség egész évi munkáját és mindenkinek 
békés, boldog karácsonyt kívánt.  

3. Tagfelvételek, engedélyek, fellebbezések 

Dr. Bakos Ágnes titkár ismertette a tagfelvételi, ill. az engedély-kérelmeket.
Ismertette továbbá a 2008. és 2009. évben tagdíjat nem fizető tagok névsorát, és a tervező- 
és  szakértő  mérnökök,  valamint  építészek  szakmai  kamaráiról  szóló  1996.  évi  LVIII. 
törvény 29.§ (3) bekezdése alapján javasolta az ismertetett személyek tagsági viszonyának 
megszüntetését.



Az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta a kérelmek teljesítéséről,  ill. 
elutasításáról.

48/2009. (XII.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség 1 fő felvételéről döntött. Az új tag: Németh Richárd.

49/2009. (XII.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az  elnökség  2009.  december  15-i  hatállyal  az  alábbi  tagok kamarai  tagságának 
megszüntetéséről döntött:
Csehi György (08-0479), Dr. Csupor Károly (08-0340), Dr. Nagy Attila (08-0067), Gerencsér 
Zsolt (08-1016),  Kertész Ferenc (08-0182),  Major István (08-0169),  Márk István (08-1056), 
Németh Endre (08-0220),  Németh Péter (08-0981),  Ódor Tünde Viktória (08-0743),  Szabó 
András László (08-0277),  Szabó Csaba (08-0851),  Szabó János (08-1031) és  Varga László 
(08-0878).

50/2009. (XII.14.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Jogosultságok ügyében előterjesztett kérelmek:

Meghosszabbítások:
Gyöngyössy Árpád: G-korlátozott (Épületgépész korlátozott tervezés)

Koch Péterné Rétfalvi Ágnes: G-T (Épületgépész tervezés)
SZÉS-3 (Épületgépészet szakértés)

Koch Péter: VZ-T (Vízimérnöki tervezés)
KÉ-korlátozott (Közlekedési építmények korlátozott tervezés)
K1d-1 (Településrendezési közlekedési tervezés)

Kovács Tibor Sándor: G-korlátozott (Épületgépész korlátozott tervezés)

Nemes János: V-korlátozott (Villamosmérnöki korlátozott tervezés)
ÉT-EN-korlátozott (Energetikai korlátozott tervezés)

Szép János: T-T (Tartószerkezeti tervezés)
GT-korlátozott (Geotechnikai korlátozott tervezés)

Szalmási Vilmos: V-T (Villamosmérnöki tervezés)
ÉT-EN-korlátozott (Energetikai korlátozott tervezés)

Új engedélyek:
Márk Zoltán: G-T (Épületgépész tervezés)

TÉ (Épületek energetikai tanúsítása jogosultság)

Bella Ervin: SZÉS-6 (Épületenergetikai szakértés)

Kadnár Béla: SZÉS-6 (Épületenergetikai szakértés)

Rádonyi László: G-T (Épületgépész tervezés)
ÉT-EN-T (Energetikai tervezés)
SZÉS-6 (Épületenergetikai szakértés)
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Dr. Zsenák Ferenc: BB (Beruházáslebonyolítói jogosultság bejelentéséről igazolás)

Új engedély (megadható, ha a jogosultsági vizsgát megszerzi!)
Nagy Richárd: KÖ-T (Közlekedésmérnöki tervezés)

Csapó Csaba: B-T (Bányamérnöki tervezés)

Elutasítás
Dr. Zsenák Ferenc: EG (Épületgépész tervellenőri jogosultság) kérelme elutasítva, mivel 

kérelmező nem rendelkezik teljes körű tervezési jogosultsággal.

Csapó Csaba: VZ-T (Vízimérnöki tervezés) 
SZÉM-3 (Vízügyi szakértés)

kérelmei elutasítva szakirányú végzettség hiánya miatt.

Nagy Richárd: W-K1-7  (Vasúti  biztosítóberendezési  szakértés)  kérelme  elutasítva 
szakirányú végzettség hiánya miatt

Vezető tervezői címet kapott az MMK-tól →tervellenőrzés kiterjesztéséről határozatot 
hoztunk
Mester Gábor: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Serfőző István: T-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)

Koch Edina: GT-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett geotechnikai tervezés)

Dr. Szepesházi Róbert: GT-T-Tell (Tervellenőrzésre is kiterjesztett geotechnikai 
tervezés)

- kmf. -

  / Dr. Bakos Ágnes/    / Kovács István /
titkár elnök
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