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A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. november 13. napján, 14 órai 

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

 

46/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi 6 fő tagfelvétel iránti 

kérelmét. 

dr. Makó Emese, dr. Buruzs Adrienn, Bieder Tibor, Herman Zsófia és Csikár László,  

Budai Béla 

 

47/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi szakmagyakorló Vezető 

tervezői szakmai cím kiadása iránti kérelmét:  

Lázár István: Vezető tervezői szakmai cím 
vezeték nélküli hírközlési építményekre (HI-VN) 

 
 

48/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi 

szakmagyakorló új jogosultság kiadása iránti kérelmét:  

Dr. Miletics Dániel: KÉ-K (Közúti építmények tervezése) 
 

 

49/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi 

szakmagyakorló új jogosultságok kiadása iránti kérelmét:  

Dr. Makó Emese:   KÉ-K (Közúti építmények tervezése) 
  SZÉM 1 (Közlekedési építmények szakértése) 
   SZKö (Településrendezési közlekedési szakértés) 

 

 

50/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi szakmagyakorló új 

jogosultság kiadása iránti kérelmét: 

Csikár László:  G (Építmények gépészeti tervezése) 
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51/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi szakmagyakorló új 

jogosultságok kiadása iránti kérelmét: 

Dr. Buruzs Adrienn:  SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés) 
 SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés) 
 SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés) 

 

 

52/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az alábbi szakmagyakorló új 

jogosultságok kiadása iránti kérelmét: 

Kaliczka Csaba László:  SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és 
tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, 
belvízvédelem, öntözés szakértés) 

 SZVV-3.6. (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés) 
 

 

53/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá az 

alábbi szakmagyakorló új jogosultságok kiadása iránti kérelmét:  

Dr. Kvasz Mihály:  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-3.9. (Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem 

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

kárelhárítás szakértés) 
 

 

54/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a második féléves – az 

építéshatósággal közösen teljesített ellenőrzés kapcsán megítélt - tiszteletdíjak összegét, az 

alábbiak szerint: 

Nyitrai Zsolt, 2 építkezés: 30.000 Ft 

Kántor László, 1 építkezés: 15.000 Ft 
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55/2017. (XI. 13.) GYMSMMK Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag, ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a második féléves - a kamara 

működése érdekében tevékenykedők részére megítélt - tiszteletdíjak összegét, az alábbiak 

szerint: 

Bartal György 412 000 Ft

Dr. Szép János 228 000 Ft

Bogár Zsolt 210 000 Ft

Németh Gábor 331 000 Ft

Németh Balázs 184 000 Ft

Nyitrai Zsolt 147 000 Ft

Dr. Bárdi Pál 140 000 Ft

Dr. Andor Krisztián 143 000 Ft

Dr. Bukovics Ádám 147 000 Ft

Pausits Gábor 59 000 Ft

Somfai András 140 000 Ft

Összesen 2 141 000 Ft  


