
Elnökségi határozatok 2012 . 
 

 

1/2012. (01. 25.) sz. Elnökségi határozat  

Az Elnökség- egyetértve a Díj Bizottság javaslatával úgy dönt,  hogy „Az 

Év Mérnöke” kitüntetést 2012 -ben Borbándy László és Németh László 

kapja.  

Egyidejűleg kéri a titkárságot,  hogy intézkedjen a díjak előkészítéséről és 

a 2012. évi Mérnökbálon való átadásáról.  

 

 

2/2012.(01.25.) Elnökségi határozat  

2012-ben a Mikovinyi Sámuel Díjat Benedek Károly és Bornemisza Endre 

kapja. Mindkét kollega szakmai életútja példaértékű a mérnöktársadalo m 

körében. Benedek Károly e mellett aktív és önzetlen munkával segíti  a 

Kamarát a megalakulása óta, jelenleg is részt vesz az építésfelügyeleti 

ellenőrzésekben, képviseli a Kamarát bizottságokban. Bornemisza Endre 

keze alatt mérnökgenerációk nőttek fel, me gtanulva tőle a szakmaiságot, 

tisztességet,  az emberi tartást.  

 

 

3/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség a 2011. évi költségvetési terv teljesítését, valamint a 

beterjesztett 2012. évi költségvetési terv II. számú változatát egyhangúlag 

elfogadja, azt a Taggyűlés részére a javasolt módosításokkal elfogadásra 

javasolja.  

 

 

4/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag támogatja H.G., P.M., M.T.,  valamint L.Z. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamarába.  

 

 

5/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja F.B. ,  és K.Cs.A. tagsági viszonyának 

felfüggesztését, valamint R.E. és M.N. tagsági viszonyának törlését.  

 

 

6/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége –  egyetértve a 

Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara elnökségének 8/2012. (II.18.) számú 

határozatával –  egyhangúan támogatja azt a javaslatot,  hogy a jövőben a 

területi kamarákat régiónként 1-1 fő képviselje az MMK elnökségében, 

tehát „a tizenkét tagú MMK Elnökség felét, azaz az elnökség hat tagját a 

régiók küldöttei (három -három megye) közvetlenül választhassák, 

régiónként egyet-egyet”.  

 

 

 

 



7/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a szakmaiság 

színvonalának megtartása érdekében egyhangúlag javasolja a vonatkozó 

jogszabályok módosítását oly módon, hogy a hatósági eljárásokban az 

engedélyezési  tervdokumentációt aláíró bármely mérnököt i llesse meg az 

adott ügyben az ügyféli státusz.  

 

 

8/2012. (03.13.) sz.  Elnökségi határozat  

B.L. által a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökéhez benyújtott, az 

Esztergom, …… .  .  számú ház tetősíkjára felhelyezendő napkollektorok 

tárgyú fellebbezésével és panaszbeadványával kapcsolatban a Komárom -

Esztergom Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúan úgy döntött,  

hogy nem kíván állást foglalni olyan hatósági ü gyekben, ahol a kamarát 

az ügyféli státusz nem illeti meg.  

 

 

9/2012. (03.13 . ) Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúan 

támogatja Komjáthy László elnök Zielinszki Szilárd Díjra történő 

felterjesztését, melyet messzemenően megalapoz, egyrészt a magas 

színvonalú, széleskörű, többirányú szakmai munkássága, másrészt a KEM 

Mérnöki Kamaráért,  valamint a Magyar Mérnöki Kamaráért végzett 

kiemelkedő, áldozatos munkássága.  

 

 

10/2012. (06.20.) sz.  Elnökségi határoza t 

Az Elnökség egyhangúlag támogatja Dr. H.J.,  Cz.L., Sz.Z.K., K.L.,  F.Gy.,  

K-E.P., valamint Cs.P.L. felvételét a Komárom-Esztergom Megyei 

Mérnöki Kamarába.  

 

 

11/2012. (06.20.) sz.  Elnökségi határoza t 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja F.E., U.I.,  dr.  O.I. tagsági 

viszonyának felfüggesztését,  K.Á. ,  K.J.T.,  D.G.T. tagsági viszonyának 

törlését,  valamint G.B.T. és P.I. tagsági viszonyának átjegyzését.  

 

 

12/2012. (06.20.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag döntött az egyéni tagdíjat meghaladó 

tagdíjtartozással rendelkezők tagsági viszonyának megszüntetéséről,  akik 

a 40 napos határidő elteltével sem rendezték tagdíjtarto zásukat.  

 

 

13/2012. (09.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag az alábbi területeket nevesítette a 

tisztségviselők közötti  munkamegosztáshoz:  

• Érdekérvényesítés,  építésfelügyeleti ellenőrzések:  

A Bizottság elnöke: Szabóné Csernai Éva  



Támogató: Fortághné Csipke Katalin, Takács Zsuzsa  

• BM Építésügyi és Településrendezési Tanácsba delegált kamarai 

képviselők munkájának segítése, elsősorban jogszabálytervezetek 

véleményezése:  Barabás Zsolt, Szabó Pál,  Lengyelfi László, Takács 

Zsuzsa 

• Területfejlesztés: kapcsolattartás a KEM Önkormányzattal, Széchenyi 

Programirodával stb.:  Komjáthy László, Magyar Ákos  

• A Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok illetve Közép -

Magyarországi Operatív Programok Monitoring Bizottsága 

háttértámogatása (finanszírozott programok felülvizsgálati  

kritériumainak kiválasztása, jóváhagyása, a programok 

megvalósításának követése, javaslat az irányító hatóságnak a 

támogatásokkal kapcsolatos változtatásokra):  Komjáthy László, 

Magyar Ákos  

• Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koncepció:  Barabás 

Zsolt, Botos Tamás, Takács Zsuzsa  

• Fiatalok bevonása a kamarai munkába:  Magyar Ákos, Csóka Gyula, 

Vinitorné Sipőcz Ágnes  

• Kamarai és kamarák közötti kommunikáció:  Besey László, Takács 

Zsuzsa, Vinitorné Sipőcz Ágnes  

• Oktatás:  Németh László,  Szabó Pál, Kovács István, Szilágyi Zsigmond, 

Takács Zsuzsa  

 

 

14/2012. (09.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag támogatja T.Á. ,  W.T. és V.S.Á.  felvételét a 

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamarába.  

 

 

15/2012.  (09.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag támogatja a fent nevezett kamarai tagok tagsági 

viszonyának visszaállítását.  

 

 

16/2012. (09.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja B.T.,  Sz.I. ,  B.G.,  V.I.,  T.F. és K.I. 

tagsági viszonyának felfüggesztését, valamint Sz.I.,  O.Gy., K.J. , G.J. 

tagsági viszonyának törlését.  

 

 

17/2012. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan egyetért azza l ,  hogy a Kamara tisztségviselői - 

17 fő - az év folyamán felmerült költségeiket az év vége előtt elszámolják .  

 

 

 

 



18/2012. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Tekintettel a KEM Mérnöki Kamara 2012. évi költségvetésének 

alakulására, az Elnökség egyhangúlag úgy határozott,  hogy az idei évben 

a tisztségviselők nem részesülnek jutalmazásban, a 2012 -ben végzett  

kamarai munkájukért.  

 

 

19/2012. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja Sz.B., F.Z., V.I.,  B.G., K.J. , valamit 

S.Zs. tagsági viszonyának felfüggesztését.  

 

 

20/2012. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag támogatja S.E. tagsági viszonyának határozott 

időre való visszaállítását.  

 

 

21/2012. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja H.L. tagsági viszonyának saját 

kérésére való megszüntetését.  

 

 


