
GÉPÉSZETI TAGOZAT 
ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

2009-2013.  
 
 

A 2009-ben megválasztott elnökség:  
Elnök: Dr. M. Csizmadia Béla, 
Tagok: Dr. Borbás Lajos Dr. Kolonits Ferenc Dr. Dévényi László Jerzsabek Lajos Dr. Penninger 
Antal. 
 

A Minősítő Bizottság megválasztott tagjai:  
Elnök: Karvaly Géza  
Tagok: Dr. Szunyogh László, Mészáros Tibor, Dr. Döbröczöni Ádám, Dr. Kerényi István, Dr. 
Lévai Zoltán, Dr. Takács János, Viczena József, Berta Attila, Nagy László, Újfalusi László, 
Sióréti Csaba. 
 

Szakcsoport elnökök: 
Budapest és Pest megye, elnök : Dr. Bánó Imre (banoimre@aeroconsult.hu) 
Hajdú-Bihar megye, elnök  : Veres Sándor (js2003@chello.hu)  
Komárom-Esztergom megye, elnök : Szöllősiné Kovács Katalin (szollosi.istvan75@upcmail.hu)  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, elnök: Dr. Jálics Károly (jalics@chello.hu)  
Jász-Nagykun-Szolnok megye, elnök : Tóth Ottó (tothotto@avmkft.hu) 
Csongrád megye, elnök  : Csépai Róbert, (elmhogep@invitel.hu)  
Békés megye, elnök   : Szodorai Attila (szodorai.attila@freemail.hu) 
Győr-Moson-Sopron megye, kapcsolattartó: Neiger Róbert (drneiger@digikabel.hu) 
 
2010. Februárban megtörtént az elnökség feladatinak átadás-átvétele azokban a feladatkörökben, 
ahol személyi változás történt. Az új feladatkörök esetében a feladathoz kapcsolódó működési 
rendeket is meghatározták. 
 
Az elnökség az alábbi szervezeteket és tisztségeket hozta létre és a megjelölt személyeket kérte 
fel a feladatok koordinálására: 
Alelnök    : Borbás Lajos 
Oktatási és Továbbképzési Bizottság: Csépai Róbert 
Díjbizottság    : Dévényi László 
Szervezeti háttér biztosítása  : Gonda Zoltán 
Szakmai feladatok koordinálása : Jerzsabek Lajos, Bánó Imre (szabványügyek) 
Elnöki Tanácsadó   : Kerényi István 
Szakcsoportok feladatainak koordinálása: Jálics Károly 
 
Az érintettek a felkérést elfogadták, megbízólevelüket a GT elnökétől átvették. Az MMK eseti 
bizottságaiba és a külső bizottságokba a tagok delegálása folyamatosan a felkéréseknek 
megfelelően megtörtént. Az elnökségi ciklus folyamán azonban személyi változások is történtek: 
2011. évben: 

- Januárban Karvaly Géza lemondott Minősítő Bizottság elnöki tisztéről. A Minősítő 
Bizottság Borbás Lajost választotta új elnökévé, Karvaly Gézát titkárává.  

- Jálics Károlyt a GT felmentette a tagozati ügyek koordinálása feladatkörből, helyette 
Veres Sándort bízta meg a feladattal. 

2012. évben: 
- Penninger Antal év végén lemondott elnökségi tagságáról. 



- Kolonits Ferenc év végén lemondott elnökségi tagságáról. 
- A MÉDI bizottságba a GT Oldal Istvánt delegálta. 

A GT elnöksége évente négy-öt alkalommal tartott elnökségi ülést. Ezeken kívül számos 
alkalommal egy-egy feladat megoldása érdekében az érdekeltekkel szűkebb körű egyeztetéseket 
tartottak. Az elnök és alelnök folyamatosan tartotta a kapcsolatot egymással és az országos 
szervezettel. 
 
A ciklus folyamán az Elnökség két kibővített, kihelyezett elnökségi ülést is tartott, egyet 
Debrecenben, egyet Győrben. Mindkét esetben a Botka Imre Díjat ekkor adta át az elnökség az 
MMK elnökkel együtt. 
 
A tagozat elnöksége a 2013. január 31.-én megtartott ülésén hozott határozatot arról, hogy az 
MMK tisztségviselőire történő tagozati jelölést és a novemberben esedékes tagozati tisztújítást 
összekötve április 05-én együttes jelölő és tisztújító küldöttgyűlést tart. Így a jelen elnökség 
mandátuma 2009. november 13-tól 2013. április 5-ig, azaz három és fél évig tartott.  
 
Az ez idő alatt végzett tevékenységet és elért eredményeket foglaljuk össze a következőkben. 
 
 
FŐBB ELVÉGZETT FELADATOK, EREDMÉNYEK 
 
A Gépészeti Tagozatot jelölte meg a Magyar Mérnöki Kamara tagjai közül 2745 fő. Ezen tagok 
kb. harmada csak gépészeti tagsággal rendelkezik, a többiek kettő vagy többes tagságúak. A 
tagság fele rendelkezik gépészeti jogosultsággal.  
 
A tagdíjfizető tagok száma 1663 fő. 
 

1. Jogosultságokkal kapcsolatos tevékenység.  

 A 2009-ben történt jogszabályi változás eltörölte a gépészeti szakértői 
jogosultságokat. A Kamara ennek felváltására Tanúsítvány kiadását vezette be. Ennek 
egyik kezdeményezője volt a GT, a követelményrendszer és kiadási eljárás 
kidolgozásában részt vett. 

 A hajózási jogosultságokat a GT kezdeményezésére a Kamara közbenjárásával 
sikerült visszaállíttatni. 

 A tanúsítási kérelmek elbírálása és koordinálása folyamatos volt. A Minősítő 
Bizottság 152 kérelmet bírált el. Tanúsítványokat 2010.08.17-2013.03.18 között 
összesen 223 főnek adtunk ki.  

 A kormányzat által újonnan bevezetendő jogosultsági, minősítési rendszer MMK-beli 
előterjesztésében a Tagozat aktívan részt vesz. 
 

2. Oktatási és továbbképzési ügyekben végzett munka 

 
 Az MMK-val egyeztetve gépészeti területen nem vezettük be a kötelező 

továbbképzést. A tanúsítvány meghosszabbításához szükséges kreditek összegyűjtése 
az előírt pontok szerint szabadon választható. Ennek felülvizsgálata az új 
rendelkezések miatt 2013-ban szükségessé válik. 

 A külső tanfolyamok, képzések, konferenciák pontozása folyamatosan történik. 
 



3. Szervezési tevékenység 

 A Gépészeti Tagozat a korábban előkészített, és az MMK megváltozott 
Alapszabályához igazodó Tagozati Ügyrendet több körben megvitatta, és 
egyhangúlag elfogadta. Az Ügyrend kidolgozását Gonda Zoltán végezte el, amely 
minőségét az elnökség külön elismerte. 

 A Gépészeti Tagozat a korábban előkészített, és az MMK megváltozott 
Alapszabályához és a Gépészeti Tagozat Ügyrendjéhez illeszkedő, egységes 
Szakcsoporti Ügyrendet fogadott el. 

 A szakcsoporti ügyrendek összegyűjtése megtörtént. 
 A GT összeállította a Tagozat történetét, Kerényi István és Borbás Lajos munkájának 

eredményeként az Elnök szerkesztésében. A történet kiadása folyamatban van. 
 A Botka Imre Kuratórium Alapító okiratát aktualizálták, a gyakorlatnak és az alapítás 

céljának pontosabb megfogalmazása is rögzítésre került. Új kuratóriumi tagokat 
delegált a GT a döntésképesség fenntartása érdekében, Agg Gézát és Matolcsy 
Mátyást. 

 A GT elindította területi kamarákkal való közös munkát. Megyei kapcsolattartók 
kijelölését kérte azokban a megyékben, ahol nincs gépészeti szakcsoport, ez sikertelen 
kísérlet maradt. A GT felmérése ügyében viszont a területi kamarák nagyobb részével 
sikerült az együttműködés és a tagokkal történő kapcsolatfelvétel. 

 
4. Szakmai és emberi tevékenységek értékelése 

 Elődeink 

a. 2011-ban és 2012-ben Esztergomban sikeres konferenciát szervezésében részt vett 
a Tagozat, az első évben emléktábla avatás és több napos repülőipari kiállítás 
szervezésében is vezető szerepet vállalt 

b. A GT műszaki nagyjaink koszorúzásain képviselteti magát. Bánki Donát, Botka 
Imre, Rubik Ernő koszorúzását évente megtartja. 

 Kortársaink 

a. A Botka Imre Kuratórium évente ülésezett. A Botka Imre díjat elnyerték: 
2010.  Pavlics Ferenc „Holdjármű tervezésért” 
2011. Takács János „Lézeres felületkezelési eljárások kidolgozásáért” 
2012. Anisits Ferenc „Dízelmotorok fejlesztése területén elért eredményeiért” 

b. Kerényi Istvánt 80. születésnapja alkalmából köszöntötte az elnökség 
c. M. Csizmadia Bélát a BPMK Zielinski-díjra terjesztette elő 

 

5. Néhány egyéb elvégzett munka: 

 A GT képviselete Kamarai, szakmai rendezvényeken 
 Részvétel tésztahíd-építő verseny zsűrijében, kamarai különdíj kiadása 
 Részvétel Galamb József szegedi megemlékezésén 
 A GT örökös elnöke, Magyar József búcsúztatása 
 A magyar EU elnökség ideje alatt szervezett kiállítás (Kreatív Magyarország, 

mérnöki tudás, jövő-jelen-múlt) gépészeti témájú tárlatainak létrehozásában a 
Tagozat aktív szerepet vállalt. A gödöllői kiállítást a GT szervezte meg. 

 A Tagozat 2010-ben országos felmérést végzett a kamarával szembeni igények, 
tagságbővítési lehetőségek, egyéb kamarai kérdésekkel kapcsolatban. 



Külön megköszönve Dr. Oldal István folyamatos és lelkiismeretes munkáját, az elnökség 
nevében: 
 
        M. Csizmadia Béla 
         elnök 
Gödöllő, 2013. április 3. 



1. melléklet        
Elnökségi program 

 
1. A tagozat szervezetére 

 
A tagozat felépítésének pontos dokumentálása. A felépítés és a munkavégzés könnyű 
átláthatóságának biztosítása a tagság és a Kamara felé. A feladatok, döntési mechanizmus és a 
kapcsolódó személyek világos rendszerének kidolgozása. 
 

a. Bizottságok áttekintése, munkájuk, eredményeik ismertetése. Szükséges 
módosítások javaslata (tevékenység, személyek).  

b. Szakcsoportok munkájának áttekintése. Új szakcsoportok létrehozásának 
ambícionálása. 

c. Szakcsoporti munka feladatainak, kereteinek meghatározása. 
 

2. Jogosultsági kérdések 
 
A tervezői és szakértői jogosultsági kérdések áttekintése. A feltételrendszer áttekintése, az új 
elvárásoknak megfelelő átdolgozása. A kidolgozott rendszer működtetése és népszerűsítése. 
Szakterületi lista áttekintése. 
 

3. Továbbképzések 
 

a. Jogszabályi háttér vizsgálata. Tanfolyamok beindítása, hosszú távú működés 
feltételeinek kidolgozása. 

b. Kreditálási szempontok. Publikációk, konferenciák elfogadási, pontozási 
feltételrendszerének kidolgozása. Tanfolyamaink népszerűsítése. 

 
4. Tagság aktivizálása 
 

a. Tagtoborzás az egyetemeken. Az MSc képzési központok végzős évfolyamainak 
felkeresése, a Kamara ismertetése, népszerűsítése. Képzések, programok, 
lehetőségek ismertetése. 

b. Programok kidolgozása, népszerűsítése, a részvétel ambícionálása, a Tagozat 
minél nagyobb részének valódi közösségbe tömörítése érekében, elsősorban 
szakcsoportok útján. 

 
5. Elismerések 
 

a. Botka Imre díj. Adományozási feltételrendszerének vizsgálata, a jelölési 
folyamatba való bekapcsolódás lehetőségeinek keresése, ajánlások 
megfogalmazása. 

b. Jubileumok. Személyi és szervezeti évfordulókról való megemlékezések. 
c. Elődök évfordulói 

 
6. Életünk, tevékenységünk dokumentálása 
 
7. GTE és MMK GT feladatainak munkamegosztása 



2. melléklet 

MMK GT elnökségének határozatai 
 

1/2010. határozat: Az elnökségi ülések időpontját az elnök tűzi ki. 
 
2/2010. határozat: Az elnökség Borbás Lajost egyhangúlag alelnökké választja. 
 
3/2010. határozat: Az elnökség Magyar József részére egyhangúlag állandó tanácsadói megbízást ad. 
4/2010. határozat: Az elnökség a 2010. évi munkatervet elfogadja. (1. melléklet) 
 
5/2010. határozat: Az elnökség elfogadja Jerzsabek Lajos által beterjesztett, szakmai feladatok 
koordinálásával kapcsolatos beadványt. 
 
6/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat a Botka Imre Kuratórium részére Pavlics Ferencet javasolja a 
2010. évi díjra. 
 
7/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat a Botka Imre Kuratórium örökös tagjává választja Botka Imrét. 
 
8/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat A Botka Imre Kuratórium tagjává választja Matolcsy Mátyást 
és Agg Gézát. 
 
9/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat kétszázötvenezer forint keretösszeget állapít meg a 2009. évi 
jutalmakra, a jutalmazásokról az elnök dönt. 
 
10/2010. határozat: A szakcsoportok beszámolóit és ügyrendjeit az elnökség részére 2010. január 31-ig 
a szakcsoportok juttassák el. 
 
11/2010. határozat: A GT jelöltje a Magyar Akkreditációs Bizottságba Rittinger János. 
 
12/2010. határozat: Az elnökségi ülések előtt az elnökség tagjai részére a részletes elvégzett feladatokat 
felsoroló dokumentumot a titkár elküldi. 
 
13/2010. határozat: Az elnökség a Botka Imre Díj alapító okiratának módosításaival egyetért. 
 
14/2010. határozat: Az elnökség Pavlics Ferencet javasolja tiszteletbeli tagságra. 
 
15/2010. határozat: A kérdőívvel kapcsolatos javaslatokat az elnökség tagjai 2010. április 7-ig elküldik 
a titkárnak. 
 
16/2010. határozat: A GT a rotációs elv bevezetésével egyetért. (1 ellenszavazat és 1 tartózkodás 
mellett.) 
 
17/2010. határozat: A GT kéri ügyvivők kijelölését azoktól a megyéktől, ahol nincs gépészeti 
szakcsoport. 
 
 
18/2010. határozat: A GT nem javasolja, hogy létrehozzanak szakcsoporti minősítő bizottságokat.  
 
19/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat egyetért azzal, hogy a Kamara adjon ki tanúsítványt, a 
tanúsítvány kiadásának ügyrend tervezetét október 12-ig véleményezik az elnökségi tagok. (1. melléklet) 
 
20/2010. határozat: A hosszabbítás legyen feltételhez kötve, ne legyen kérésre automatikus a lejárat 
végén. (1 ellenszavazattal elfogadva) 
 



21/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat elektronikus minősítési rendet vezet be, ennek rendszerét 
Karvaly Géza kidolgozza és a Minősítési Ügyrend tervezetbe rögzíti. 
 
22/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat a Mérnök Újságban felhívást tesz közzé a 2011. évi Botka Imre 
Díjra. 
 
23/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat minden év október elsején megkoszorúzza Botka Imre 
emléktábláját. 
 
24/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat minden év június hatodikán megkoszorúzza Bánki Donát 
emléktábláját. 
 
25/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat az Ügyrendet egyhangúlag elfogadja. 
 
26/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat gratulál Gonda Zoltánnak az Ügyrend magas színvonalú 
elkészítéséhez. 
 
27/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat minősítésekből származó bevételei a GT számlájára 
kerüljenek. 
 
28/2010. határozat: A Gépészeti Tagozat 2010. évi jutalmazási kerete 300.000Ft, amelynek kiosztása a 
GT elnökének hatásköre. 
 
29/2010. határozat: Bánó Imre képviseli a Gépészeti Tagozatot Rubik Ernő koszorúzásán. 
 
 
1/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2010. évi beszámolót. 
 
2/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a Minősítő Bizottság elnökeként Borbás 
Lajost. 
 
3/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége létrehozza a Minősítő Bizottság titkári pozícióját és 
megbízza Karvaly Gézát a titkári teendőkkel. 
 
4/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat a 2011. évi munkatervet elfogadja. 
 
5/2011. határozat: A továbbképzési pontok rendszerének egyeztetésével a Gépészeti Tagozat megbízza 
M. Csizmadia Béla elnököt. 
 
6/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat a 2010. évi küldötteinek mandátumát meghosszabbítja 2011-re. 
 
7/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat Kolonits Ferencet jelöli a választási rendszer megújítására 
létrehozott bizottságba. 
 
8/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat dokumentálja történetét. 
 
9/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége Takács Jánost javasolja a 2011. évi Botka Díjra a 
Kuratórium felé. 
 
10/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége felmenti Jálics Károlyt a szakcsoportok 
feladatainak koordinálása feladatkör alól. 
 
11/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége megbízza Veres Sándort a szakcsoportok 
feladatainak koordinálására. 
 



12/2011. határozat: A Tagozat részére elektronikusan kiküldött anyagokat a Gépészeti Tagozat 
elnöksége is folyamatosan megkapja. 
 
13/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége megköszöni Jerzsabek Lajos munkáját, a GT 
5/2010. határozatát teljesítettnek tekinti. 
 
14/2011. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége megbízza Csizmadia elnök urat, hogy Jerzsabek 
Lajos közreműködésével jelentesse meg a mérnökök számára hasznos kivonatát. 
 
15/2011. határozat: Az MMK Gépészeti Tagozata 2011. évi jutalmazásokra kétszázötvenezer forint 
keretet állapít meg, és felkéri Csizmadia Béla elnököt a jutalmak megállapítására. 
 
1/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2011. évi pénzügyi és szakmai 
beszámolót. 
 
2/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2012. évi munkaprogramot. 
 
3/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége javasolja Borbás Lajost a Zielinski-díjra. 
 
4/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége javasolja Kerényi Istvánt örökös tagságra. 
 
5/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége az átalakított formában benyújtandó éves beszámolót. 
 
6/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat 2012. küldöttei: Csizmadia Béla, Borbás Lajos, Dévényi László, 
Jerzsabek Lajos, Kolonits Ferenc, Veres Sándor. 
 
7/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat támogatja a Kreatív Magyarország kiállítás erdélyi 
megjelenését, amennyiben Erdélyben igény van rá. 
 
8/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat 2012. évi kihelyezett ülését Győrben tartja. 
 
9/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat 2012. évi Botka Imre Díjra Anisits Ferencet javasolja. 
 
10/2012. határozat: Anisits Ferenc és az MMK elnöke megbeszélésére a Gépészeti Tagozat delegálja 
Csizmadia Bélát, Bánó Imrét, Borbás Lajost, Dévényi Lászlót. 
 
11/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat 2013. tavaszán küldöttgyűlést tart. 
 
12/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat a jogosultsági követelmények esetében legalább 60%-ban a 
gyakorlatot veszi figyelembe. 
 
13/2012. határozat: A Gépészeti Tagozat jogosultsági követelményekkel kapcsolatos anyagot állít össze 
a Kamara részére. 
 
14/2012. határozat: Jogosultsági vizsgához az általános és a különös részt is a GT állítsa össze. 
 
15/2011. határozat: Az elfogadott javaslatok alapján a Minősítési Ügyrendet át kell dogozni. 
 
1/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége dicséretben részesíti Borbás Lajost a Minősítő 
Bizottságban végzett munkájáért. 
2/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2012. évi szakmai beszámolót. 
 
3/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2012. évi pénzügyi beszámolót. 
 



4/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat elnökének indokolt esetben joga van a Tagozat lekötött 
pénzének szükséges részét adott célra felszabadítani. 
 
5/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat Kármán Tódor Bizottságot hoz létre a megemlékezések 
szervezésére. Elnöke: Bánó Imre, tagok: M. Csizmadia Béla, Kerényi István. 
 
6/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat elfogadja a 2013. évi munkatervet. 
 
7/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat egyik jelöltje a Botka-díjra Kerényi István. 
 
8/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat jelölőbiztottságot hoz létre. Elnök: Jerzsabek Lajos, tagok: 
Borbás Lajos, Dévényi László. 
 
9/2013. határozat: A Gépészeti Tagozat tisztújító küldött közgyűlését 2013. április 5-én 10 órakor tartja. 


