
A Gépészeti Tagozat 2011. évi szakmai beszámolója 

 
A GT 2011-ben öt ülést tartott, 01.20., 03.31., 06.22., 09.29., 12.08. napokon. A 

decemberi ülést a Hajdú-Bihar Megyei Szakcsoporttal közösen kihelyezett ülésként 

tartotta meg Debrecenben. 

 

2011. évben kér fontos személyi változás történt a Gépészeti Tagozatban.  

 

- 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. 

 

Az MMK eseti bizottságaiba és a külső bizottságokba a tagok delegálása folyamatosan a 

felkéréseknek megfelelően megtörtént. 

 

 

1. GT szervezeti, működési feladatok 

 
A Gépészeti Tagozat a korábban előkészített, és az MMK megváltozott Alapszabályához 

és a Gépészeti Tagozat Ügyrendjéhez illeszkedő, egységes szakcsoporti ügyrendet 

fogadott el. 

 

A GT részt vett az MMK választmányi ülésén. 

 

A szakcsoporti ügyrendek összegyűjtése megtörtént. 

 

2. Jogosultságok 

 
A tanúsítási rendszer felváltotta a korábbi jogosultsági rendszert, ebben az évben 

folyamatos volt a tanúsítás, a szakmai igény nagy. 2011-ben 143 tanúsítványt adott ki a 

Tagozat. 

 

 

3. Továbbképzések 

 
Az MMK-val egyeztetve gépészeti területen nem lett bevezetve kötelező továbbképzés. 

A tanúsítvány meghosszabbításához szükséges kreditek összegyűjtése az előírt pontok 

szerint szabadon választható. 

 

A külső tanfolyamok, képzések, konferenciák pontozása folyamatosan történik. 

 



4. Szabványügyek 

 
A Tagozat a kamarai és országos szintű szabványügyi kérdésekben folyamatosan 

képviseli a szakmai érdekeket. Az elnökség kialakította és rögzítette álláspontját és 

megfogalmazta a kívánatos szabványháttér kritériumait, ennek megvalósítása érdekében 

fejti ki munkáját. Bánó Imre szabványügyi referens koordinálja a GT szabványügyekkel 

kapcsolatos tevékenységét. 

 

5. A tagság aktivizálása 

 
A Tagozat Rubik Ernő jubileumi emlékkiállítást és konferenciát szervezett Esztergomban 

(az MMK anyagi támogatásával) a magyar repülős szakma képviselőinek aktív 

részvételével. 

 

A Tagozat decemberi kihelyezett elnökségi ülésének szervezését a helyi szakcsoport 

végezte, a szervezés és a lebonyolítás eredményeként munkakapcsolatok erősödtek és 

jöttek létre a szakcsoport, a területi kamara és a főiskola között. 

 

A magyar EU elnökség ideje alatt szervezett kiállítás (Kreatív Magyarország, mérnöki 

tudás, jövő-jelen-múlt) gépészeti témájú tárlatainak létrehozásában a Tagozat aktív aktív 

szerepet vállalt. 

 

6. Elismerések 

 
A Botka Imre Díjat 2011-ben Takács Jánosnak ítélte oda a Kuratórium. A díj átadására a 

Debrecenben, a kihelyezett elnökségi ülés keretein belül került sor. 

 

A GT műszaki nagyjaink koszorúzásain képviselteti magát. 2011-ben Bánki Donát, 

Botka Imre, Rubik Ernő koszorúzásán vett részt. 

 
 

7. A Gépészeit Tagozat 2011. évi határozatai 
 

 

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. 

 


