A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2012. szeptember 17. napján, 14 órai
kezdettel tartott elnökségi üléséről készült emlékeztető 1. sz. melléklete.
39/2012. (IX. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá a tisztségviselők tiszteletdíjának – a jóváhagyott
költségvetés-tervezet szerinti összeg keretein belül – felosztását.
40/2012. (IX. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá 2 fő: Szabóné Bakó Beáta és Enyingi Tibor tagfelvételi
kérelmét.
41/2012. (IX. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat
Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi 12 fő meglévő tervezői, ill. szakértői
jogosultságának meghosszabbítását:
Püspöki József:

V-T (Villamosmérnöki tervezés)

Kovács József:

GD-T (Geodéziai tervezés)

Dr. Zanathy László:

SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)

Palotai Zoltán:

SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)

Szabóné Bakó Beáta:

Ring László:

SZKV-1.1. (Hulladékgazdálkodás szakértés)
SZKV-1.2. (Levegőtisztaság-védelem szakértés)
SZKV-1.3. (Víz- és földtani közeg védelem szakértés)
SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakértés)

KÉ-T (Közlekedési építmények tervezés)
KÖ-T (Közlekedésmérnöki tervezés)
Th-T (Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)
SZÉM-1-KÖ (Közlekedési /közlekedésmérnöki/ szakértés)

Somfai András: KÉ-T (Közlekedési építmények tervezés)
K1d-1 (Településrendezési közlekedési tervezés)
SZÉM-1-KÉ (Közlekedési /építőmérnöki/ szakértés)
SZÉM-1-KÖ (Közlekedési /közlekedésmérnöki/ szakértés)
Tóth Ferenc:

VZ-T (Vízi építmény tervezés)

Baross Károly: SZVV-3.1. (Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás,
nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértés)
SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, síkés dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés szakértés)
Vig József Attila:

GO-T (Gáz- és olajmérnöki tervezés)
SZÉM-6 (Hő, villamos energia, kőolaj és gáz termelési, tárolási,
szállítási célt szolgáló szakértés)

Polgár József: Mb5-SZ (Emelőgép technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
Mb9-SZ (Feldolgozóipari tevékenység technológiája és eszközeinek
biztonsága szakértés)
Mb19-SZ (Szállítás technológiája és eszközeinek biztonsága szakértés)
Mb20-SZ (Tárolás, raktározás technológiája és eszközeinek biztonsága
szakértés)
Kiss Lajos:

T-korlátozott (Tartószerkezeti korlátozott tervezés)
HI-korlátozott (Hírközlési és mérnöki informatikai korlátozott tervezés)
42/2012. (IX. 17.) GYMSMMK Elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag hagyta jóvá az alábbi új tervezői, ill. szakértői jogosultságok
kiadását:
Hegedüs Attila: KÉ-T (Közlekedési építmények tervezés)
ÉT-T (Építéstechnológiai tervezés)
Th-T (Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti tervezés)
SZÉM-1-KÉ (Közlekedési /építőmérnöki/ szakértés)
Janák Emil

VZ-T (Vízi építmény tervezés)
SZVV-3.1. (Hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás,
nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek szakértés)
SZVV-3.2. (Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem
szennyvízelvezetési célú csatornázás szakértés)
SZVV-3.3. (Víztisztítás szakértés)
SZVV-3.4. (Szennyvíztisztítás szakértés)
SZVV-3.5. (Árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, síkés dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés
szakértés)
SZVV-3.6. (Vízépítési nagyműtárgyak szakértés)
SZVV-3.7. (Hidraulikai szakértés)
SZVV-3.8. (Vízgépészet szakértés)
SZVV-3.9. (Vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem szakértés)
SZVV-3.10. (Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
szakértés)

