
A Gépészeti Tagozat 2012. évi szakmai beszámolója 

 
A GT 2012-ben öt ülést tartott, 01.26., 03.29., 06.14., 09.27., 11.29. napokon. A 

szeptemberi ülést Győrben kihelyezett kibővített ülésként tartotta meg. 

 

2012. évben két fontos személyi változás történt a Gépészeti Tagozatban.  

 

- Penninger Antal év végén lemondott elnökségi tagságáról 

- Kolonits Ferenc év végén lemondott elnökségi tagságáról 

 

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

felkéréseknek megfelelően megtörtént. 

 

A MÉDI bizottságba a GT Oldal Istvánt delegálta. A bizottság májusban és 

szeptemberben ült össze. 

 

 

1. GT szervezeti, működési feladatok 

 
A GT részt vett az MMK áprilisi és novemberi választmányi ülésén, valamint a májusi 

küldöttgyűlésén. 

 

A GT összeállította a Tagozat történetét. 

 

A kamarai törvény módosításának kamarai előkészítési munkáiban a GT folyamatosan 

részt vesz. 

 

2. Jogosultságok 

 
2012-ben 24 tanúsítványt adott ki a Tagozat.  

 

A gépészeti kreditkövetelményeket a GT összeállította, a tanúsítási rendszerbe a Kamara 

beépítette. 

 

A tervezési jogosultsági vizsgakérdéseket a Tagozat összeállította. 

 

 

3. Továbbképzések 

 
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. 



 

4. A tagság aktivizálása 

 
A Tagozat Rubik Ernő konferenciát szervezett Esztergomban (az MMK FAP 

támogatásával) a magyar repülős szakma képviselőinek aktív részvételével. 

 

A Tagozat szeptemberi kihelyezett elnökségi ülésén helyi szakcsoport létrehozását 

szorgalmazta, a szakcsoportot megalakítani nem sikerült.  A szervezés és a lebonyolítás 

eredményeként munkakapcsolatok erősödtek és jöttek létre a GT, a területi kamara és az 

egyetem között. 

 

A Kreatív Magyarország, mérnöki tudás, jövő-jelen-múlt gépészeti témájú kiállítást 

(amelynek létrehozásában a Tagozat aktív aktív szerepet vállalt) az országban több 

helyen megrendezték, a gödöllői kiállítást a GT szervezte  meg. 

 

5. Elismerések 

 
A Botka Imre Díjat 2012-ben Anisits Ferencnek ítélte oda a Kuratórium. A díj átadására 

Győrben, a kihelyezett elnökségi ülés keretein belül került sor. 

 

A GT műszaki nagyjaink koszorúzásain képviselteti magát. 2012-ben Bánki Donát, 

Botka Imre, Rubik Ernő koszorúzásán vett részt. 

 
 

6. A Gépészeit Tagozat 2012. évi határozatai 
 

 

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. 

 

15/2012. határozat: Az elfogadott javaslatok alapján a Minősítési Ügyrendet át kell 

dogozni. 

 


