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A Gépészeti Tagozat 2014. évi szakmai beszámolója 

 
A GT 2014-ban öt elnökségi ülést tartott, 01.23., 04.17., 06.12., 09.18., 11.27. napokon. 

 

 

1. A tagozat szervezetfejlesztése 

 
2014. évben új szakcsoport alakult Somogy megyében a Tagozat kihelyezett elnökségi 

ülésével egybekötött alakuló ülésen 2014. 11. 27.-én. 

 

Az új kamarai honlap Gépészeti Tagozatra vonatkozó részét a régi honlapról 

átköltöztettük, az új formának megfelelően átdolgozva. A honlapot folyamatosan frissen 

tartjuk, aktualitásokat, tájékoztató anyagokat, továbbképzési információkat a tagok 

számára elérhetővé tesszük. 

 

 

2. Jogosultsági tevékenység 
 

A Tagozat létrehozta a Szakértői Minősítő Testületét, létrehozta és elfogadta annak 

ügyrendjét. A Testület átvette a munkát a Minősítő Bizottságtól. A Kamara elnöksége 

elfogadta az ügyrendet, az SZMT azóta folyamatosan végzi a minősítéseket. 

 

2014. időszakban a Tagozat 108 kérelmet minősített, 13 esetben két területen, azaz 

összesítve mindösszesen 121 eljárást folytatott le. 

 

 

3. Továbbképzések 

 
A Tagozat továbbképzési előadássorozatot szervezett a 2013. évi FAP keretein belül, 

amely előadássorozat 2014. március végéig tartott. 

Ezt követően, és azóta is, folyamatos a továbbképzési előadások tartása. 

A BPMK Gépészeti Szakcsoportjának szervezésében a következő előadások voltak: 

2014. január 31. Mérnöki károsodásanalízis  

dr. Dévényi László 

2014. február 28. Kísérleti eljárások alkalmazása a tervezés folyamatában   

dr. Borbás Lajos 

2014. március 28. Hőenergetikai kérdések egy erőmű életében   

Molnár Szabolcs 

2014. május 23. Biomechanika, kísérleti mechanika  

dr. Borbás Lajos 

2014. október 17. A modellalkotás alapelvei és módszerei  

dr. M. Csizmadia Béla 

2014. November 7. Kísérleti eljárások alkalmazása a tervezés folyamatában  

 dr. Borbás Lajos 

2014. november 14. Mérnöki károsodásanalízis  

dr. Dévényi László 
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2014. november 14. A ragasztás konstrukciós kérdései 

 dr. Bánó Imre  

2014. december 5. Vasúti kerék súrlódás-okozta termo-elasztikus  folyamatainak 

vizsgálata  

Sábitz László 

2014. december 12. Világszínvonalú magyar kompozit termékek és technológiák  

Molnár József 

 

A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoportjának szervezésében pedig 

november 27.-én Kaposvárott „A megújuló energiák hasznosításának gépészeti 

fejlesztéseiről” címmel volt továbbképzés.  

 

Szakmagyakorlási kódex kialakításában több fórumon vett részt a Tagozat. A Tagozat 

érdekeit nem sikerült érvényesíteni a Kamara által kialakított rendszerben, mivel az csak 

az építési tevékenységgel kapcsolatos területre vonatkozik. A Tagozat megtette 

észrevételeit a Szakmagyakorlási Kódexhez a Kamara felé és kezdeményezte egy kódex 

kidolgozását nem építő területekre. 

 

 

4. Kapcsolatépítés 

 
A Tagozat a BPMK Gépészeti Szakcsoportjával és a BPMK elnökség hathatós 

segítésével Rubik Ernő konferenciát szervezett Esztergomban, ami egyben az esztergomi 

repülőtér névadó ünnepsége is volt. A magyar repülős szakma képviselőinek (többek 

között Farkas Bertalan első magyar űrhajós) aktív részvételével, rengeteg érdeklődő és 

látogató előtt zajlott a rendezvény, amit színesített a „Milyen lesz a repülés húsz év 

múlva” című nemzetközi diák rajzverseny eredményhirdetése is. 

 

A tésztahíd építő világbajnokságon Gépészeti Tagozat különdíjat adtunk. A zsűri elnöki 

tisztét a Gépészeti Tagozat elnöke töltötte be. 

 

A Tagozat két diplomadíj pályázatot hirdetett, a diplomadíját 2014-ben Bekő Ferenc 

(SZIE) és Katona Bálint (BME) nyerte el. 

 

A Tagozat kaposvári kihelyezett ülést szervezett, amely a somogyi gépész tagokkal való 

szorosabb együttműködés első lépése volt.  

 

5. Elismerések, történeti tevékenység 

 
A Botka Imre Díjat 2014-ban Nyers Józsefnek ítélte oda a Kuratórium. A díj átadására a 

2014. 11. 27-i elnökségi ülésen került sor. 

 

A GT műszaki nagyjaink koszorúzásain képviselteti magát. 2014-ban Botka Imre, Rubik 

Ernő koszorúzásán vett részt. 
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6. A Gépészeit Tagozat 2014. évi határozatai 
 

1/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2013. évi szakmai 

beszámolót. 

 

2/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2013. évi pénzügyi 

beszámolót. 

 

3/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége a 2013. évi munkában részt vevők 

jutalmazására 300.000 Ft keretet állapít meg, amelynek elosztása az elnök hatásköre. 

 

4/2014. határozat: Észrevételek a Kamara Szakmagyakorlási Kódexéhez  

A közelmúltban kiadott szakmagyakorlási kódex címe és értelmezése szerint 

valamennyi tanúsítvánnyal és jogosultsággal rendelkező kamarai tagra vonatkozik.  

A Kódexben leírtak azonban a GéT –ra (és még valószínűleg számos más tagozatra) 

nem alkalmazhatók.  Tagozathoz tartozó szakmai területek sokfélék, ebből következően 

egy-egy területre országosan kevés számú tanúsítvánnyal rendelkező tag jut. Ezek 

továbbképzését elvben együtt lehetne megoldani.  Ennek azonban nehézsége, hogy az 

ország minden részéből egy időben megoldhatatlan a tagságot összehozni, mozgósítani.   

A GéT Elnöksége kijelenti, hogy fent kívánja tartani az eddigi továbbképzési 

gyakorlatot, esetleg az előírt pontozásokban változtatásokat eszközölve. 

Megjegyzés: félő, ha a szakma-gyakorlási kódex előírásait betartanánk, a tagság 

nagyobb része nem tartana igényt a tanúsítványi rendszer igénybevételére, miután 

törvényi háttere jelenleg nincs. 

 

5/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat kezdeményezi nem építő szakterületre 

vonatkozó szakmagyakorlási kódex kidolgozását. 

 

6/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat diplomaterv pályázatot hirdet. Díjazottanként 

60eFt értékben, évente legfeljebb 3 adható ki. A díj kuratóriumának elnöke: Dévényi 

László, tagjai: Bánó Imre, Oldal István. 

 

7/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége elfogadja a 2014. évi munkatervet. 

 

8/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat A 2014. évi Botka Imre Díj felhívását a Mérnök 

Újságban közzéteszi. 

 

9/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat a tésztahíd-építő bajnokságon különdíjat hirdet 

50.000,-Ft értékben. 

 

10/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat támogatja a BPMK részvételét a Járműipari 

Felsőoktatási és Kutatási Megállapodáshoz. Ehhez minden lehető szakmai segítséget 

megad a BPMK Gépészeti Szakcsoportján keresztül. 

 

11/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat az elnökség elhangzott véleményének 

figyelembe vételével véglegesíti a javaslati anyagot. A véglegesített anyagot az 
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elnökségnek kiküldi további véleményezésre, valamint a többi érintett tagozatnak és az 

országos vezetőségnek. 

 

12/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat évente kiadja továbbképző előadásai anyagát. 
 

13/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat saját honlap indítását kezdeményezi, és 

kamarai keretet kér a fenntartási költségekre, ha július 1-ig nem működik a GT 

honlapja. 
 

14/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat az SZMT ügyrendjét a módosításokkal 

elfogadja. 

 

15/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat a területi kamaráktól kér szakértőket kijelölni 

a Szakértői Minősítő Testületbe. 

 

16/2014. határozat: Az SZMT munkájáról a kimutatásokat a delegált szakértők 

juttatják el a megyékhez. 
 

17/2014. határozat: A 2014. évi tésztahíd-építő versenyen a GT 50eFt-os különdíjat 

adományozott. 
 

18/2014. határozat: A 2014. évi Botka Imre Díjra a GT elnöksége Borbás Lajost 

javasolja. 
 

19/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat 2014. évi 100-100eFt-os diplomadíját Bekő 

Ferenc (SZIE) és Katona Bálint (BME) nyerte el. 

 

20/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat továbbképzési rendszerében az Épületgépészeti 

Tagozat által jóváhagyott képzéseket elfogadja a GT saját képzéseként. 

 

21/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége a Minősítő Szakértői Testület 

módosított Ügyrendjét elfogadja. 
 

22/2014. határozat: A Gépészeti Tagozat elnöksége felkéri Kulcsár Gézát a kihelyezett 

elnökségi ülés megszervezésére. 
 

 


