
A Győr-Moson-Sopron Megyei  Mérnöki  Kamara  2012.  04.  17.  napján,  13  órai  kezdettel 
tartott elnökségi üléséről készült emlékeztető 1. sz. melléklete.

22/2012. (IV. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag  hagyta  jóvá 2 fő:  K. Szabó Gábor és  Szücs  László tagfelvételi 

kérelmét.

23/2012. (IV. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangúlag hagyta jóvá 4 fő: Sas Imréné (08-0456), Kassai Zoltán (08-0470), 

Kassainé Kirchner Gabriella (08-0471) és  Varga Gyula (08-1084), tagsági viszonyuk saját 

kérelmükre történő felfüggesztését.

24/2012. (IV. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az  elnökség  egyhangúlag  hagyta  jóvá  az  alábbi  4  fő  meglévő  tervezői,  ill.  szakértői 

jogosultságának meghosszabbítását:

Péter András: VZ-T (Vízi építmény tervezés)
KB-T (Környezetvédelmi célú építmény-tervezés)
SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
SZVV-3.9.  (Vízfeltárás,  kútfúrás,  vízföldtani,  vízbázis-védelem 

szakértés)
SZVV-3.10.  (Vízanalitika,  vízminőség-védelem,  vízminőségi 

kárelhárítás szakértés)

Egyed István: G-korlátozott (Épületgépész korlátozott tervezés)
GO-T (Gáz- és olajmérnöki tervezés)

Gecser Béla: KÉ-T (Közlekedési építmények tervezés)
SZÉM-1-KÉ (Közlekedési /építőmérnöki/ szakértés)

továbbképzések igazolásából hiányzik, pótlás után megújítható:
Dr. Andor Krisztián: T-T (Tartószerkezeti tervezés)

Th-T  (Hídszerkezet  tervezésére  kiterjesztett  tartószerkezeti 
tervezés)

SZÉS-1 (Tartószerkezet szakértés)
SZÉS-1-Th (Hídszerkezeti tartószerkezet szakértés)
SZÉS-2 (Épületszerkezet szakértés)
SZT (Építéstechnológiai építésügyi műszaki szakértés)
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25/2012. (IV. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az  elnökség  egyhangúlag  hagyta  jóvá  az  alábbi  új  tervezői  és  szakértői  jogosultságok 
kiadását:

K. Szabó Gábor G-T (Épületgépész tervezés)

Borbély Péter: SZVV-3.1. (Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, 
nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértés)

SZVV-3.2.  (Ivó-  és  ipari  vízellátás,  szennyvízelvezetés,  nem 
szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés)

SZVV-3.3. (Víztisztítás szakértés)
SZVV-3.4. (Szennyvíztisztítás szakértés)
SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- 

és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés szakértés)
SZVV-3.6. (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés)
SZVV-3.7. (Hidraulikai szakértés)
SZVV-3.10. (Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

szakértés)

Dobos Szabolcs:SZVV-3.1. (Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, 
nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértés)

SZVV-3.2.  (Ivó-  és  ipari  vízellátás,  szennyvízelvezetés,  nem 
szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés)

SZVV-3.3. (Víztisztítás szakértés)
SZVV-3.4. (Szennyvíztisztítás szakértés)
SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- 

és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés szakértés)
SZVV-3.6. (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés)
SZVV-3.7. (Hidraulikai szakértés)
SZVV-3.10. (Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás 

szakértés)

Béres Gábor: KÉ-T (Közlekedési építmények tervezés)

Lázár Gábor: G-T (Épületgépész tervezés)

26/2012. (IV. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az elnökség 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta Leitner Ferenc méltányossági 

kérelmét,  és életkorára való tekintettel  (78 év)  az alábbi  jogosultságot  jogosultsági  vizsga 

megszerzése nélkül megadja: 

Leitner Ferenc: KÉ-T (Közlekedési építmények tervezése)
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