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Elnökségi határozatok 2014 . 
 

 

1/2014. (01. 21.) Elnökségi határozat  

Az Elnökség az Év Mérnöke címet Csóka Gyula kollegának odaítéli , aki 

elsősorban kiemelkedő szakmai és tervezői munkásságával, illetve a KEM 

Mérnöki Kamaráért végzett tevékenységével vált méltóvá a Díjra.  

 

 

2/2014. (01. 21.) Elnökségi határozat  

Az Elnökség 2014-ben a KEM Mérnöki Kamara Mikovinyi Sámuel Díját 

Kerekes Mihály és Orlovits Ferenc kollegáknak adományozza, akik 

kiemelkedő szakmai munkásságuk elismeréseként váltak érdemessé a 

díjra. 

 

 

3/2014. (01. 21.) Elnökségi határozat  

Az Elnökség javasolja,  hogy Dr. Géczy Pál Örökös Tag kollega közel 50 

éves aktív szakmagyakorlói tevékenységét a 2014. évi Taggyűlésen külön 

köszönettel  és egy oklevéllel ismerjük el.  

 

 

4/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség a KEM Mérnöki Kamara 2013. évi költségvetési terv 

teljesítését elfogadja. Egyhangú döntéssel a 2014. évi költségvetési terv II.  

változatát javasolja a Taggyűlés részére előterjeszteni,  azzal a 

kiegészítéssel,  hogy tekintettel  a tervezés során felmerült bizonytalan 

tényezőkre az Elnökség 2014 szeptemberében vizsgálja meg a terv 

teljesítését. Abban az esetben, ha 10% -nál nagyobb eltérés tapasztalható a 

tervezettől , a módosított költségvetésről ismét a Taggyűlésnek kell 

döntenie.  

 

 

5/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

A 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet csak a tagsághoz kötött 

jogosultságok esetében írja elő az elnökség és a szakértői testület 

közreműködését a kért jogosultság megadásánál a szakmai végzettség 

szakirányúságának és a szakmai gyakorlat megfelelőségének igazolásához. 

Az Elnökség egyetért azzal, hogy a korábbi Tagfelvételi és Minősítő 

Bizottság kerüljön kibővítésre további szakterületek képviselőivel is,  ezzel 

egyidejűleg a neve változzon Tagfelvételi és Minősítő Szak értői 

Testületre.  

A Szakértői Testület továbbra is véleményezze az összes benyújtott 

jogosultsági kérelmet, melyek közül a tagsághoz kötöttet az Elnökség is 

figyelembe veszi.  

 

 

6/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan támogatja O.Z.,  B.Z., N.T.,  H.B.F.,  Sz.T.A. , B-

Sz.Sz.,  Cs.L., P.Sz., T.Z.,  S.J.,  Á.P. ,  K.K.M. felvételét,  továbbá N.Z. 

átjegyzését a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  
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7/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan elfogadja Sz.I.,  H.K.,  M.G.,  B.J. tagsági 

viszonyának törlését.  

 

 

8/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség  egyhangúan elfogadja H.I. tagsági viszonyának 

visszaállítását,  és H.F., O.A., T.T.,  K.I.,  H.I.,  S-N. Zs.  és H.T. tagsági 

viszonyának szüneteltetését.  

 

 

9/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan elfogadja a KEM Mérnöki Kamara Tagfelvételi  

és Minősítő Bizottságának véleményét és egyúttal támogatja B.J., G.J. , 

B.J.,  Sz.T.A.,  M.A.,  K.G., D.T. számára a  fent felsorolt szakértői 

jogosultság megadását. K.G. szakértői engedély kérelme kapcsán 

elfogadja a Szakmai Tagozat Minősítő Bizottságának véleményét és a 

kérelem elutasítását.  

 

 

10/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúan elfogadja a KEM Mérnöki Kamara Tagfelvételi  

és Minősítő Bizottságának véleményét és egyúttal támogatja K.G., H.B.F.,  

B.J.,  S.Gy.,  Cs.I. ,  M.R.,  D.G., K.Z.,  J.A., P.Sz. , T.Z. számára a fent 

felsorolt szakértői jogosultság megadását.  

 

 

11/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta H.J. szakértői jogosultság megújításának 

kérelmét és az ügyben keletkezett dokumentumokat és egyhangúan úgy 

határozott, hogy támogatja H.J. SZKV-hu, SZKV-le,  SZKV-vf 

részterületekre szóló környezetvédelmi szakértői engedély megújítását.  

 

 

12/2014. (03.12.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta B.I. szakértői jogosultság kérelmét és az ügyben 

keletkezett dokumentumokat és egyhangúan támogatja a szakértői 

engedély megadását.  

 

 

13/2014. (03.27.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támog atja Ó.Cs.  

és J.L. felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai 

közé.  

 

 

14/2014. (03.27.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta R.L. SZKV-le –  Levegőtisztaság -védelmi 

szakértői jogosultság megújítására vonatk ozó  kérelmét és az eljárás során 

keletkezett dokumentumokat. Egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM 

Mérnöki Kamara Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét 

és támogatja R.L. számára az SZKV-le –  Levegőtisztaság -védelmi 
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szakértői részterületre szóló környezetvédelmi szakértői engedély 

megújítását.  

 

 

15/2014. (04.02.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta G.K. G-D-33 - Nyomástartó edények, tartályok, 

csőhálózatok szakértői tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmét és az  

eljárás során keletkezett dokumentumokat. Egyhangú döntéssel elfogadja 

a KEM Mérnöki Kamara Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület, 

továbbá a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozat Minősítő Szakértői 

Testület véleményét és támogatja a G -D-33 szakértői tanúsítvány 

kiállítását.  

 

 

16/2014. (04.02.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta B.G. SZVV-3.9. - Vízfeltárás, kútfúrás, 

vízföldtani, vízbázis -védelem, valamint SZVV -3.10. -  Vízanalitika, 

vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás  részterületekre szóló 

vízgazdálkodási szakértői engedély megadása iránti  kérelmét és az eljárás 

során keletkezett dokumentumokat. Egyhangú döntéssel elfogadja a KEM 

Mérnöki Kamara Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét 

és támogatja az SZVV -3.9 és SZVV-3.10  vízgazdálkodási szakértői 

engedély megadását.  

 

 

17/2014. (04.02.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta B.G. SZKV-1.3.  -  Víz- és földtani közeg védelem 

részterületre szóló környezetvédelmi  szakértői engedély megújítása  iránti  

kérelmét és az eljárás során keletkezett dokumentumokat. Egyhangú 

döntéssel elfogadja a KEM Mérnöki Kamara Tagfelvételi és Minősítő 

Szakértői Testület véleményét és támogatja az SZKV-1.3.  

környezetvédelmi  szakértői engedély megújítását.  

 

 

18/2014. (04 .17.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta D,Gy. SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási,  SZKV -

1.2. Levegőtisztaság -védelem, SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem 

részterületekre szóló környezetvédelmi  szakértői engedély megújítása  

iránti kérelmét és az eljárás során keletkezett dokumentumokat.  

Egyhangú döntéssel elfogadja a KEM Mérnöki Kamara Tagfelvételi és 

Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja az SZKV -1.1. , 

SZKV-1.2., SZKV-1.3. részterületekre szóló szakértői engedé ly 

megújítását.  

 

 

19/2014. (04.30.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja K.Z. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara  tagjai közé.  

 

 

20/2014. (04.30.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja N.T. 



4 

részére a HI -V és HI-VN kamarai kóddal jelzett tervezői  engedé lyek 

megadását.  

 

 

21/2014. (04.30.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja R.L. 

részére az SZKV -1.2. szakterületre szóló szakér tői engedély megújítását .  

 

 

22/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja S.K.,  M.J.  és S.M.E. tagsági 

viszonyának törlését.  

 

 

23/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú lag támogatja J.I.,  T.J.,  S.I. és K.Gy. szüneteltetett 

tagsági viszonyának visszaállítását.  

 

 

24/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangúlag elfogadja S.I., T.J. , K.Gy., J.I.  és H.J. tagsági  

viszonyának szüneteltetését.  

 

 

25/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja G.I. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  

 

 

26/2014. (06.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja H.D. 

és T.G.L. részére a szakértői tanúsítvány kiállítását.  

 

 

27/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja  U.P.  

részére a szakértői  jogosultság megújítását.  

 

 

28/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja  B.B. 

részére a tervezői jogosultság megadását.  

 

 

29/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnöksége egyhangúan 

egyetért azzal,  hogy a 2013. évi tagdíjhátralékkal rendelkezők részére 

kerüljön kiküldésre az 1996. évi LVIII. tv. szerinti  felszólító levél és 
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amennyiben 40 napon belül nem tesznek eleget a tagdíjfizetési  

kötelezettségüknek, törölni kell őket a tagok sorából.  

 

 

30/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnöksége egyhangú 

támogatással döntött arról, hogy a 2014 . évi tagdíjjal tartozók részére 

kerüljön kiküldésre fizetési  felszólítás .  

 

 

31/2014. (06.11.) sz.  Elnökségi határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnöksége egyhangúan 

egyetért azzal, hogy a 2013 . évi névjegyzéki nyilvántartási díj hátralékkal  

rendelkezők részére kerüljön kiküldésre a tartozásról szóló értesítés.  

Azokat a nyilvántartottaka t, akik az értesítésben megadott határidőig 

nem teljesítik a névjegyzéki díj tartozásukat,  figyelmeztetésben kell 

részesíteni.  

 

 

32/2014. (06.11 . ) sz.  Elnökségi  határozat  

A Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara elnöksége egyhangú 

támogatással döntött arról, hogy a 2014. évi névjegyzéki nyilvántartási  

díjjal  tartozók részére is kerüljön kiküldésre fizetési felszólítás .  

 

 

33/2014. (07.04 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és K.J. részére a 

tervező műszaki ellenőr szakmai címet adományozza Települési  víziközmű 

és Vízgazdálkodási építmények szakterüle teken.  

 

 

34/2014. (07.04 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja 

Sz.M., L.S. és H.L. felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki  

Kamara tagjai közé.  

 

 

35/2014. (07.04 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja Sz.M. 

részére a V, valamint H.L. részére a HI-V és HI-VN kamarai kóddal 

jelzett tervezői engedélyek megadását.  

 

 

36/2014. (07.04 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogat ja L.S.  

részére a SZÉM1, SZÉM3, valamint K.I.K. részére az Mb2-SZ, Mb5-SZ, 

Mb7-SZ, Mb9-SZ, Mb-19-SZ, Mb20-SZ, Mb24-SZ kamarai kódokkal 

jelzett szakértői engedélyek megadását.  
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37/2014. (07.04 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véle ményét és támogatja  K.I. 

részére az Mb2-SZ, Mb5-SZ, Mb7-SZ, Mb9-SZ, Mb-19-SZ, Mb20-SZ, 

Mb24-SZ kamarai kódokkal jelzett szakértői engedély megújítását.  

 

 

38/2014. (07.22 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérn öki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja K.É.  

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  

 

 

39/2014. (08.05 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki  Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja P.B. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai köz é.  

 

 

40/2014. (08.05 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja P.B. 

részére a T kamarai kóddal jelzett tervezői engedélyek megadását.  

 

 

41/2014. (08.11.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel elfogadja az MMK Vízgazdá lkodási és 

Vízépítési  Tagozat Minősítő Szakértő Testülete,  valamint a KEM Mérnöki 

Kamara Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és 

támogatja K.J. részére a Beruházási Tanácsadói szakmai cím megadását.  

 

 

42/2014. (09.02.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja Dr. 

M.Á.  felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai 

közé.  

 

 

43/2014. (09.02.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja 

M.I.L. részére a szakértői jogosultság megadását.  

 

 

44/2014. (09.11 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi  és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja B.J. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  
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45/2014. (09.24.) sz. Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja ,  hogy a KEM Mérnöki Kamara  

2014. évi pénzügyi tervének időarányos teljesítése nem mutat jelentős 

eltéréseket,  ezért nincs szükség a Taggyűlés összehívásához.  

 

 

46/2014. (09.24 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú  döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja B.N. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei  Mérnöki Kamara tagjai közé .  

 

 

47/2014. (09.24 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja  P.B. 

és S.J.  részére a tervezői jogosultság megadását.  

 

 

48/2014. (09.24.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  e lfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja Sch. 

Zs. G. részére a szakértői jogosultság megadását.  

 

 

49/2014. (09.24 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség megvizsgálta M.J. tagfelvételi  és szakértői jogosultság 

kérelmét és az ügyben keletkezett dokumentumokat,  és egyhangúan 

támogatja M.J. felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnök i  Kamara 

tagjai közé, valamint a szakértői engedély megadását.  

 

 

50/2014. (09.24 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja és támogatja M.L. 

felterjesztését a Környezetvédelmi díjra.  

 

 

 

51/2014. (10.08 . ) sz.  Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja J.P. 

és B.K. részére a szakértői jogosultságok megadását.  

 

 

52/2014. (10.08 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői  Testület véleményét és támogatja L.Gy. 

és G.J. részére a szakértői jogosultságok megadását.  

 

 

53/2014. (10.08 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az E lnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Tes tület véleményét és támogatja  K.Gy. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  
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54/2014. (10.28 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testü let véleményét és támogatja Sz.L. 

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  

 

 

55/2014. (10.28 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testü let véleményét és támogatja Sz.L. 

részére a tervezői jogosultság megadását.  

 

 

56/2014. (11.06.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja  B.P.  

felvételét a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara tagjai közé.  

 

 

57/2014. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja, hogy a KEM Mérnöki Kamara 

2014. évben 500.000, - Ft-nyi állományi bérköltség megtakarítás a a 

járulékokkal együtt felhasználásra kerüljön a titkárság dolgozói részére.  

 

 

58/2014. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a  KEM Mérnöki Kamara 

1.000.000,- Ft tiszteletdíjkeret felosztására tett javaslatot. 

 

Név    Jutalom 

Takács Zsuzsanna  150.000 

Komjáthy László  200.000 

Szabóné Csernai Éva  100.000 

Szöllősiné Kovács Katalin 100.000 

Besey László   100.000 

Németh László   100.000 

Ügyviteli dolg. 2 fő  250.000 

 

 

59/2014. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja 

Sz.K.K. és Cs.I.  Munkabiztonsági szakértői jogosultságainak megújítását.  

 

 

60/2014. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat 

Az Elnökség egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja B.P. 

Környezetvédelmi szakértői jogosultság megadását.  
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61/2014. (12.03.) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség  egyhangú döntéssel  elfogadja a KEM Mérnöki Kamara 

Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület véleményét és támogatja 

M.Gy.J. felvételét a KEM Mérnöki Kamara tagjai közé.  

 

 

62/2014. (12.03 . ) sz.  Elnökségi határozat  

Az Elnökség egyhangú döntéssel  el fogadja a KEM Mérnöki Kamara 

aktualizált  számviteli szabályzatait, amelyek 2015. január 1-től lesznek 

érvényesek.  

 


