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2021. évi határozatok 

 

 

1/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Nagy Máté Gábor 

 

2/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Csávás Sándor 

 

3/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség az előterjesztett 2021. évi munkaprogramot egyhangúlag elfogadja (2021. évi 

Munkaprogram mellékelve). 

 

 

4/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag megbízza a kamarai biztosi feladatok ellátására 2021. évre vonatkozóan: 

- Benedicty Gyula, 

- Erdész Béla, 

- Latorcai Balázs, 

- Szodorai Attila, 

- Szrnka János kamarai tagokat. 

 

 

 

5/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Szőllőssy Gábor kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara Elnöki tisztségre vonatkozóan. 

 

6/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Szőllőssy Gábor kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara Alelnöki tisztségre vonatkozóan. 

 

 

7/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Buzás Zoltán kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara elnökségi tag tisztségre vonatkozóan.  

 

 

8/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Csenke Zoltánné kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara elnökségi tag tisztségre vonatkozóan.  

 

9/2021 E-Határozat 
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Az elnökség egyhangúlag elfogadja Kocsis Attila kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki Kamara 

elnökségi tag tisztségre vonatkozóan.  

 

 

10/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Varga Zsolt kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottsági tag tisztségre vonatkozóan. 

 

 

11/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Petruska István kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara Felügyelő Bizottsági tag tisztségre vonatkozóan. 

 

 

12/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Tóthné Temesi Kinga kamarai tag jelölését a Magyar Mérnöki 

Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag tisztségre vonatkozóan. 

 

 

13/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Bálintné Tapolcsányi Katalin kamarai tag jelölését a Magyar 

Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag tisztségre vonatkozóan. 

 

14/2021 E-Határozat 

 

- Az elnökség egyhangúlag elfogadja vezető tervezői cím megadását Dr. Bánszky József 

kamarai tagnak. 

 

 

 

15/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Benedicty Gyula kamarai tag Zielinski Szilárd díjra való 

felterjesztését 2021. évben.  

 

 

16/2021 E-Határozat 

Az elnökség egy fő tartózkodással elfogadja, hogy a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus 

Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

üggyel kapcsolatosan a szakértői véleményeket fenntartja. A szakértői véleményben ismertetett 

probléma kezelését fontosnak tartja és erről a Békés Megyei Kormányhivatalt tájékoztatja.  

 

 

17/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Nagy Máté Gábor 

kamarai tagot és engedélyező határozatot adjon ki  részére VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG jelű 

jogosultságokra. 
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18/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Balczó Sándor 

 

 

19/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Dr. Bándi Gyula MMK Tiszteletbeli Tagsági jelölését. 
 

 

20/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Bondár Árpád 

 

21/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Leelőssy Zoltán 

kamarai tagot és engedélyező határozatot adjon ki részére SZÉS 1 és SZÉS2 jelű jogosultságokra. 

 

 

22/2021 E-Határozat  

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Bondár Áprád  

kamarai tagot és engedélyező határozatot adjon ki  részére VZ-TEL, VZ-TER és VZ-VKG jelű 

jogosultságokra. 

 

 

23/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Buzás Zoltán elnök beszámolóját a kamara 2020. évi 

költségvetését és a 2021. évi költségvetési tervezetét, Taggyűlés elé terjesztését. 

 

24/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Buzás Zoltán elnök beszámolóját a kamara elmúlt évi 

tevékenységéről és a 2021. évi feladatairól. 

 

25/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a kamara alapszabályában 

meghatározott működéséről, a költségvetés végrehajtásáról, és támogatja Taggyűlés elé 

terjesztését.  
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26/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag megállapítja, hogy a kialakult vírushelyzetre tekintettel a 2021. március 

24-ére tervezett rendes éves Taggyűlést a veszélyhelyzet feloldásáig elhalasztja.  

A mérleget és a beszámolókat az illetékes hatóságoknak határidőn belül megküldi. 

 

27/2021 E-határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot, hogy a 2020. évi tagdíjtartozással 

rendelkezőknek, a vírushelyzetre tekintettel, a törlő határozat helyett a kamara küldjön 

emlékeztetőt. 

 
28/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Borzási Norbert 

 

29/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Klenk Gyula kamarai 

tagot és engedélyező határozatot adjon ki részére SZÉS 6 jelű jogosultságra. 

 

30/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot, hogy az 1 éven túli tagdíjtartozással 

rendelkezőknek, a törvénynek megfelelően küldjünk fizetési felszólítót, melynek befizetési 

határideje 15 nap. Amennyiben a befizetés nem történik meg a kamarai tag törlésre kerül.  

 

31/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy Szodorai Attila Kamarai biztos helyett Veresné dr. Kis 

Andrea titkár vegyen részt a kamarai ellenőrzéseken. 

 

32/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Gulyás Gábor Béla Gépészeti szakcsoportvezető beszámolóját. 

 

33/2021 E-Határozat 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Latorcai Balázs Tartószerkezeti és Geotechnikai 

szakcsoportvezető beszámolóját. 

 

34/2021 E-Határozat 

Az elnökség 1 fő tartózkodással a javaslatot elfogadja, hogy 2021. évben a veszélyhelyzetre 

tekintettel ne hirdesse meg a Dr. Cserei Pál Díj pályázatot. 
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35/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Szabó Balázs 

 

 

36/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Kun Benjamin kamarai 

tagot és engedélyező határozatot adjon ki részére GT jelű jogosultságra. 

 
37/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Taután György 

 

 

38/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Pardi Sándor 

 

39/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Szilágyi Imre Máté 

 

40/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Kertész Gábor 

 

 

41/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a titkár vegye fel a névjegyzékbe Mizó Csaba kamarai 

tagot és engedélyező határozatot adjon ki részére KÉ-K jelű jogosultságra. 

 

42/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség az alább felsorolt személyt névjegyzékbe javasolta a titkárnak felvenni. 
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NÉV 

 

 

VÉGZETTSÉG 

 

ÉVE 

 

KÉRELEM 

 

BESZÁMOLÓV

AL VÉGZŐDŐ 

KÖTELEZŐ 

TOVÁBBKÉPZ

ÉS 

HATÁRIDEJE 

266/2013 

Korm.rend. 

SZAKÉRTŐ/ 

SZAKÉRTŐI 

TESTÜLET 

JAVASLATA 

Kertész 

Gábor 

építőmérnök,  

okl. infrastruktúra-

építőmérnök 

2016 

2018 

VZ-TEL – Teleülési víziközmű tervezése 

VZ-TER – Területi vízgazdálkodási 

építmények tervezése 

VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási 

építmények tervezése 

2022.06.30. igen 

 

 

43/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség egyhangúlag elfogadja Eitel László Elektrotechnikai és épületvillamossági 

szakcsoportvezető beszámolóját. 

 

44/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadja Csonka Pál Érem odaítélését dr. Bánszky 

József kamarai tag részére. 

 

45/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Lieser József 

 

 

 

46/2021 E-Határozat 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Lúczó Ádám 

 

 

47/2021 E-Határozat 

 

Az elnökség az alább felsorolt személyt névjegyzékbe javasolta a titkárnak felvenni. 

   

 

NÉV 

 

 

VÉGZETTSÉG 

 

ÉVE 

 

KÉRELEM 

 

BESZÁMOLÓV

AL VÉGZŐDŐ 

KÖTELEZŐ 

TOVÁBBKÉPZ

ÉS 

HATÁRIDEJE 

266/2013 

Korm.rend. 

SZAKÉRTŐ/ 

SZAKÉRTŐI 

TESTÜLET 

JAVASLATA 

Szolga 

Krisztián 

környezetgazdálkodási-

agrármérnök  

okl. településmérnök 

okl. környezetmérnök 

területi vízgazdálkodó technikus 

üzemmérnök 

EHS szakmérnök 

 

2003 

 

2017 

2019 

1996 

 

1999 

2018 

VZ-TEL – Teleülési víziközmű tervezése 

VZ-TER – Területi vízgazdálkodási 

építmények tervezése 

VZ-VKG – Vízkészlet gazdálkodási 

építmények tervezése 

 

2022.10.15. igen 
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Rung Attila alelnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a titkár névjegyzékbe vette az alábbi kamarai 

tagot. 

 

 

NÉV 

 

VÉGZETTSÉG ÉVE KÉRELEM 

Szolga 

Krisztián 

környezetgazdálkodási-

agrármérnök  

okl. településmérnök 

okl. környezetmérnök 

területi vízgazdálkodó 

technikus 

üzemmérnök 

EHS szakmérnök 

 

2003 

 

2017 

2019 

1996 

 

1999 

2018 

SZKV-1.4. – Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

SZVV-3.2. - Ivó- és ipari vízellátás, 

szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú 

csatornázása szakértő 

   

 
 

 

48/2021 E-Határozat 

 

Ülés tartása nélküli döntéshozatal: 

 

Az elnökség egyhangúlag tagnak felveszi az alábbi személyt: 

 

- Monostori Olivér Győző 

 

 

49/2021 E-Határozat 


