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 MMK Energetikai Tagozat 2016. szeptember 13-i ülés jegyzőkönyve 
RÉSZTVEVŐK: 
 
Név Megjelent Nem jelent meg Kimentette magát 
Balogh Orsolya  x  
Belső Tibor  x  
Bocsák István  x  
Borics József  x  
Csehi József x   
Dr. Grábner Péter  x  
Ifj. Hunyadi Sándor x   
Jakab Tivadar  x  
Kovács Kálmán   x 
Kurunczi Mihály x   
Molnár Szabolcs x   
Németh Róbert x   
Orosz Zoltán x   
Dr. Perneczky László x   
Rejtő János   x 
‘Sigmond György   x 
Sz. László Erika x   
Tüdős Tibor x   
Dr. Varjú György x   
Zanatyné Uitz Zsuzsanna x   
Zarándy Pál x   
Jakab Péter (MET IT) x   
Nagy Bálint (MET IT) x   
Tóth Boldizsár (MMSzSz) x   
Molnár Tamás (MMK)    
 
 
HELY: 1093 Budapest Angyal u. 1-3. I. emelet tanácsterem 
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Napirendi pontok: 
1. Helyzetkép: Magyarországi Megújuló Szervezetek Szövetsége 

Bevezetés: Németh Róbert 

 
 
Németh Róbert: Üdvözlöm körünkben Tóth Boldizsárt, a MMSZSZ elnökét. Néhány hete bejegyezte őket a cégbíróság. Az MMK részt kíván venni a 
megújuló törvény kidolgozásában. Nyár elején Grábner Péter részéről visszanyomás volt, hogy nem akarnak megújuló törvényt, azóta volt egy 
fordulat az ügyben, azt mondták, hogy mégis kellene ezzel kezdeni valamit. Július vége felé volt még egy egyeztetés, most fogunk ezzel újra 
indulni. 
  
Tóth Boldizsár: A hivatalos név Magyarországi Megújuló Szervezetek Szövetsége, megkapták a bejegyzést. A véleményünk, hogy a magyarországi 
megújuló energia ágazat nagyon nehéz helyzetben van. Nagy fejlődés van a világban, exponenciális fejlődés tapasztalható, Magyarországon 
nehezen tud a dolog előremozdulni, ebben próbálnak segíteni. A szélerőművekkel kapcsolatos törvénytervezet elképesztő dolgokat tartalmaz. Úgy 
látjuk, hogy nincs politikai szándék, hogy segítse a megújulók elterjedését. Lehet ezt csinálni, de a világ teljesen más irányba megy (pl. Egyesült 
Államok, Finnország, stb.). Magyarország egy helyben áll, az az aggályos, hogy az Unió is mozog, és ez előbb-utóbb problémát fog jelenteni. Az 
Energiahivatalból is jött az a vélemény, hogy együttesen kell képviselni a megújuló területeket. Nagyon fontos, hogy legyen egy zöldenergia-
törvény, ami a területet szabályozza. Ebben tudunk segíteni, ha lesz hajlandóság. Komoly munkahelyteremtő képessége van az iparágnak, ezt 
hangsúlyozni fogjuk a kormány felé. Pl. a biomasszát máshogy lehetne csinálni e cél érdekében. Gyakran felmerül a szélenergiával kapcsolatban a 
rendszeregyensúly, de ehhez a szél mennyisége túl alacsony. A törvénytervezetben vannak problémák, pl. magasság, villámvédelem, maximális 
beépített teljesítmény. Pl. új fejlesztések 2 MW felett vannak, és nálunk ez lenne a felső korlát. Készül valami, de a valósághoz nincs köze. 
 
Németh Róbert: Ez a törvénytervezet hogyan került Önökhöz? 
 
Tóth Boldizsár: Ki lett adva véleményezésre, az egyik tagszervezetünk kapta meg. A szakmai szervezetek csak utólag írhattak hozzá, szervesen 
nem lehetett hozzászólni. A készítők között nincsenek energetikai szakemberek. 
 
Németh Róbert: Zarándy Pál, amikor legutóbb bent voltunk a MEKH-ben ezzel kapcsolatban, akkor miben állapodtunk meg legutóbb? 
 
Zarándy Pál: Abban, hogy folytatjuk. 
 
Németh Róbert: Akkor szólni kellene a MEKH-nek, hogy itt vagyunk, most már ennek apropója is van, a törvényt kellene szakérteni és összeszedni 
a gondolatokat, mert az a probléma, hogy öten tíz felé szaladunk. Van-e valami javaslat? 
 
Tóth Boldizsár: Még nálunk sincs kikristályosodott vélemény, jó lenne, ha az iparág a mérnöki kamarában is képviseltetve lenne. Minden megújulós 
témában tudjuk segíteni a kamarát, minden témában van szakember. 
 
Németh Róbert: Akkor a következő lépés az, hogy megkeressük a minisztériumot, és a szakmai részét tekintve, egy tartalomjegyzék ugyan már 
született, nem kellene elkezdeni megszövegezni, legalább tartalmilag? (pl. szélerőmű teljesítmény, magasság) 
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Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Megjelentek a Közlönyben a KEHOP pályázatok. Ennek apropóján lehetne kezdeményezni, hogy a pályázat-
előkészítésbe be tudjunk kapcsolódni. Most lesz annyi pénz, ami a dolgot beindíthatná. Az NFM osztja a KEHOP-ot, Nemcsók Csaba, Makai 
Martina. 
 
Németh Róbert: Arra adnak pénzt, hogy? 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: A pályázati kiírás feltételrendszeréhez lenne javaslatunk, ezzel lehetne talán érdemben haladni. 
 
Németh Róbert: Tehát két irányba lehet elindulni, amit Zsuzsa mond, hogy szakmailag kell kapcsolatot felvenni az NFM-mel, a másik, hogy lehetne 
koncepcióba foglalni a különböző ágazatok javaslatait, érintve a külföldi tapasztalatokat. 
 
Tóth Boldizsár: Ez a zöldenergia törvény? 
 
Németh Róbert: Általánosan. Nincs egységes rendszer, csak kezdemények vannak. 
 
Zarándy Pál: Ha egy törvény-előkészítés irányába indulunk el, az egy elég hosszú folyamat. A kiírások most készülnek, a kettőt elég nehéz 
összekapcsolni. A KEHOP monitoring bizottságában vagyok, gyakorlatilag igen/nemmel lehet szavazni. Az irányító hatóságnál lehetne 
kezdeményezni a bekapcsolódást (bár ők is részben csak végrehajtók). Az operatív programok nem technológia, hanem fogyasztó specifikusak. 
Van egy kedvezményezetti kör, pl. kormányzati épületek, egyházi épületek, ezekre lehet energiahatékonysági beruházásokat eszközölni. Lehet 
kérni, hogy egyes dolgok belekerüljenek, de egy direkt megújulós, általános érdeket érvényesíteni ezen a vonalon nehéz. Meg kell keresni a fogást, 
hogy mit is akarunk kérni a minisztériumtól és ezt nagyon át kell gondolni és jól kell artikulálni. 
 
Kurunczi Mihály: Két irányba kell menni, egyik a jogalkotási fejezet a MEKH-hel, munkacsoport lesz alakítva, ott lehet majd erről beszélni. A másik 
dolog esetében, amit Zsuzsa mondott, sokkal nagyobb a baj, mehetünk bárhova, nem fogunk tudni semmit elérni. Ez mind végrehajtó szervezet. A 
problémákat így nem lehet orvosolni, magas szinten lehetne ezeket elérni. Az a javaslatom, hogy a munkacsoport megfogalmazhatná, azokat az 
artikulált észrevételeket, amikben a műszaki értelmiség is egyetért és be tud állni mögé. a távhővel kapcsolatos KEHOP kiírás is problémás, szinte 
minden munkát becsatornáztak egy cégbe. 
 
Németh Róbert: Tavaly volt bent egy ülésen Elnök Asszony. Arról beszélt, hogy ha nincs egy koncepciónk, ha nincs miről beszélnünk, akkor ezek 
csak vágyálmok. 
 
Kurunczi Mihály: Megvan a koncepció, az akadémiai konferencia alapján. 
 
Németh Róbert: Értik a koncepciót? 
 
Kurunczi Mihály: Hozzáértő emberek értik. Ha látják, hogy mennyi pénz kell hozzá, akkor nem figyelnek rá. ezt a koncepciót megmutattam 
’Vásárhelyen, meg lehet vitatni, és meg lehetne foglalmazni az eredményt. Szétküldtem és beszéltünk is róla, de sajnos az előadás után minden 
ment a régi kerékvágásban. Szeretnénk a megújulókat jobban képviselni a Kamarában, kidolgozás alatt van a javaslat. 
 
Németh Róbert: A számokat nem tudom validálni se pro se kontra, segíteni kell őket megérteni az anyagot. 
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Tóth Boldizsár: Mi is nyitottak vagyunk arra, hogy a Kamarával közösen valamilyen koncepciót kidolgozzunk.  
 
Németh Róbert: Keresem, hogy mi lehet a következő konkrét lépés. Az egyik az, hogy részt vegyen – gondolom – Kurunczi Mihály a mi részünkről a 
munkacsoportban. 
 
Kurunczi Mihály: Én Zsuzsát javaslom, én a MMSzSz oldaláról részt tudok venni, a Kamara nálam erősebbeket is tud delegálni. Amiről beszéltünk, 
azt vállalom, hogy megfogalmazom, és vitassuk meg, javítsuk ki, írjuk át. 
 
Dr. Varjú György: A szakmaiságot nagyon komolyan kell venni. Annak, hogy a szél 330 MW alapos oka van. A németeknek sem teljesen jó, hogy 
annyi megújuló van. A megújulókat csak okosan szabad csinálni. A naperőmű tervezők (itthon) tele vannak, nem tudnak vállalni. A szakmai érveket 
nagyon komolyan kell venni. El kéne kezdeni a naperőművekhez kapcsolódó tárolókon is gondolkodni. A Kamarának az erős szakmaiságot kell 
képviselni. Ha ez megvan, a MEKH fogadhatja, és ők lehetnek felfelé a közvetítők. Nekünk nem a legfelsőbb politikai erőknél, hanem 
szakmaisággal kell járni. 
 
Tóth Boldizsár: A MEKH-nél tényleg fogadókészek voltak. 
 
Dr. Varjú György: A MEKH-nek is meg vannak a lehetőségei és a korlátai. A szakmai vélemények előbb vagy utóbb beértek. Ezt az utat javasolom a 
MEKH esetében. 
 
Kurunczi Mihály: Szeretnénk, hogy eljöjjön minél többször Grábner Péter. A politikát is mindig szakmai érvekkel, számokkal kell megcélozni. 
 
Németh Róbert: Hódmezővásárhely után jött a számunkra pozitív fordulat, utána mondták, hogy nyitottak a beszélgetésre. Mi a következő? 
Készítetek egy javaslatot, amit megvitatunk és visszamegyünk a MEKH-hez és megkeressük a kapcsolatunkat, megpróbáljuk a munkacsoportot 
felállítani. 
 
Kurunczi Mihály: A megújuló hőtörvény kapcsán jelentkeztek felénk, és várták, hogy be legyen jegyezve a szövetség. Ez megtörtént, most elkezdjük 
a munkát. 
 
Zarándy Pál: A megújulón belül a hő jogi szabályozását így meg lehet oldani, de sok minden más is van. 
 
Németh Róbert: Ne itt oldjuk meg, ezt a részt majd máskor tárgyaljuk tovább. 
 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Kurunczi Mihály (az MMSzSz) elkészít egy javaslatot, amivel a MEKH elé lehet menni. 
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2. Szeptemberi Küldöttgyűlés előkészítése – folytatás 
Bevezetés: Németh Róbert 

Németh Róbert: Köszönöm azoknak, akik segítettek az összeállításban. A legutóbbihoz képest Tüdős Tibor javaslatait beszerkesztettem, más 
változás nem történt. 

Zarándy Pál: A hozzászólásokat olvasva, a részletezésekről: a ppt-t már nem érdemes bővíteni, de mellékleteket fel lehet tölteni a honlapra, vagy 
kiosztani. Vannak érdekes dolgok, de a beszámoló keretét szétfeszítenék. 

Németh Róbert: A részletes ismertetésre se idő, se képesség nem lesz. Van-e még témakör, amit meg akarunk említeni? Az ülés napirendi pontjai: 
Grábner Péter előadása, Ronkay-díj, beszámoló, új ügyrend, az MMK országos küldöttgyűlésébe új tag jelölése, itt tulajdonképpen az elnökség 
engem jelölt. 

Kurunczi Mihály: A Tagozati elnök nem tag automatikusan? 

Zarándy Pál: Nem. Egy küldött mondott le, egy újat kell ezért választani. 

Németh Róbert: A küldöttek felé nem kellene ezt kommunikálni? 

Zarándy Pál: A formai javaslatom, hogy a mai elnökségi ülésen hozzunk határozatot, hogy az elnökség Homok László pótlására Németh Róbertet 
javasolja küldöttnek. Ezt küldjük ki, mint elnökségi határozatot. 

Dr. Varjú György: Ez megfelel a korábbi gyakorlatnak, a tagozat elnöke mindig küldött volt. 

Németh Róbert: Akkor ezt ki kellene küldeni a küldötteknek, hogy ne ott szembesüljenek vele. 

1/2016-09-13 számú határozat: Az elnökség határozatot hoz, hogy Németh Róbertet jelöli az MMK országos küldöttgyűlésébe küldöttnek Homok 
László pótlására és erről a küldötteket körlevélben tájékoztatják. 

Németh Róbert: Átadnám a szót, a bizottság hozott egy döntést, összegezné a javaslatot? 

Dr. Varjú György: A területi kamarákat megkértük, hogy tegyenek javaslatot. 7 javaslat érkezett, 2 határidőn kívül, 1 hiányosan, maradt 4 javaslat, 3-
at választottunk ki. Ellenvélemény nem volt, csak tartózkodás. Ronkay Ferencet tájékoztattam és személyesen is találkoztam vele. Intézi az érmeket 
és az okleveleket. A díjazottakat még nem értesítettük. 

Németh Róbert: Ha lehet, akkor értesítsük ki őket. 

Dr. Varjú György: Nem tudom, hogy a ’Sigmond György megtette-e. 
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Németh Róbert: Akkor megírom nekik. 

Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Ki kapta? 

Németh Róbert: Forrai György, Koós Joachim, Vágvölgyi Ferenc József 

Határozat: elfogadják a bizottság javaslatát. 

Zanatyné Uitz Zsuzsanna: A Ronkay-díjazottak listáját feltehetnénk a honlapra. 

Molnár Szabolcs: Nem teljes a lista sajnos. 

 

Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: 

1. Az elnökség határozatot hoz, hogy Németh Róbertet jelöli az MMK országos küldöttgyűlésébe küldöttnek Homok László pótlására és erről a 
küldötteket körlevélben tájékoztatják. 

2. Németh Róbert írja meg a levelet a Ronkay-díjazottaknak, hogy személyesen megjelenhessenek. 

 

3. Büki Gergely díj alapítása 
Bevezetés: Németh Róbert 

Németh Róbert: Felmerült Professzor úr tollából, hogy egy Büki Gergely díjat kellene alapítani. Az alapgondolat az lenne, hogy aki szakmailag és a 
Kamaráért is sokat tett, az kaphatná meg. Közben a MaTáSzSz is elindult, „Büki Gergely, a távhő ígérete” névvel, meg is kapták a névhasználati 
jogot. ’Sigmond György ígérte, hogy ő is felveszi a kapcsolatot. Van ezzel kapcsolatban vélemény? A feltételrendszert pontosan le lehetne írni. 
Születhetne egy munkacsoport, aki ezt a munkát továbbviszi. 
 
Zarándy Pál: Büki korábban az atomenergetika, az erőművek témájában is sokat dolgozott, csak élete végén lett a távhő és a megújulók ekkora 
fajsúlyú munkásságában. Szerintem a teljes életutat és a szakmai spektrumot kellene nézni. Meg kell fogalmazni, hogy mi az a tevékenység, amit 
igazán díjazni akarunk.  
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Egy néven nem lenne jó két díj, Büki Professzornak nem csak a távhő volt a szakterülete. 
 
Zarándy Pál: Ennek a díjnak súlya kell, hogy legyen. 
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UZS: MaTáSzSz elnökségin nem volt még ez az ügy. 
 
Németh Róbert: Ezt egyelőre elnapoljuk, a MaTáSzSz-al kell beszélni. Zsuzsa beszél Orbán Tiborral, hogy milyen feltételekkel gondolják ezt ők. 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Zanatyné Uitz Zsuzsa beszél Orbán Tiborral, hogy milyen feltételekkel gondolják a díjalapítást. 
 
 

4. Német-Magyar Kereskedelmi Kamara megújuló tanulmányút 
Bevezetés: Németh Róbert 

Németh Róbert: Német-Magyar Kereskedelmi Kamarától érkezett egy lehetőség, megújulók témában ki tudunk küldeni 2 kollégát tanulmányútra: 
Zsuzsa és Hunyadi Sándor. 
 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: nem volt. 
 
 

5. Mérnökkereső program helyzete, településenergetikai szakosztály tagsága 
Bevezetés: Németh Róbert 

Németh Róbert: Településenergetikai szakosztály. Mielőtt buzdítjuk rá az embereket, le kell tisztázni, hogy lehet egy szakosztályhoz csatlakozni. Mit 
örténik, ha beadják a kérelmüket? 
 
Molnár Tamás: Ez egy önkéntes dolog. Szerintem tisztán tagozati hatáskör, de utána fogok kérdezni. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Négy tagozatot érint. 
 
Molnár Tamás: Megkérdezem, de ennek valószínűleg van egy ügyrendje, amit a tagozatok már elfogadtak. 
 
Zarándy Pál: Elnök Asszonytól az a tapasztalat, hogy a mérnökkeresőt nem nagyon használják. 
 
Molnár Tamás bemutatta a mérnökkereső helyzetét, működését, valamint a portfólióoldali szolgáltatást. 
 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: nem volt. 
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6. Egyebek 
 
Zarándy Pál: A német kamarával kapcsolatban lesz itthon egy szakmai konferencia és egy találkozó. A konferenciára még lehet jelentkezni. Jobb, 
ha ez a kamarától megy ki. Sajnos egybeesik a küldöttgyűléssel. A tanulmányútról beszámolót kapjunk Zsuzsáéktól. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Természetesen. 
 
Zarány Pál: Monitoring bizottságokban részt veszek, az ember feladata, hogy a legjobb tudása szerint képviselje a Kamarát. Kérdés, hogy az 
információt hogy hasznosítsa a kamarai tagság. A dolog nehézsége, hogy addig, amíg ezek az anyagok nem jelennek meg, nem nyilvánosak. 
Tehát a szakértőket megkérdezhetem, de az információt nem lehet felelősen és jól kezelni. Várom az ötleteket ezzel kapcsolatban. Büki Professzor 
úr nagy kezdeményezője volt a mesteriskoláknak. Ezeknek nagy sikere volt, most is futnak ilyenek. Érdemes volna ezzel foglalkozni. 2-4 félév, 
komoly szakmai tartalom. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Nem biztos, hogy ezt fogják választani. Sokan rászerveznek, több rivális képzés van. Akkor tudnánk valamit elérni, ha 
valamit tudna adni az MMK, amit mások nem. 
 
Zarándy Pál: Mivel van konkurencia, meg kell gondolni, hogy be tudunk-e szállni a piacra. A Kamarának van egy oktatási munkacsoportja, és 
véleményezési, hozzászólási munkacsoportja is van. Elnök Asszony kéri/javasolja, hogy egy energetikust is lehetne delegálni. Az energetikai 
gyakorlatot kellene képviselni. 
 
Németh Róbert: Egy olyan személy kellene, akinek tervezési tapasztalata van. 
 
Dr. Varjú György: Milyen szinten lehetne ezt megtenni? A legkisebb, amit el tudok képzelni, az a Kar. 
 
Zarándy Pál: Rákérdezek, hogy részletesebben lássuk a dolgot. A szakmai tudományos egyesületekkel vannak megállapodásaink, ezeket fel kéne 
frissíteni és tartalommal megtölteni. Kérdés, hogy mi érzünk-e olyan területet, ahol lehetne előrelépni. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Meg lehetne kérdezni, hogy az ernyőszervezet által most készített dokumentumot tudnák-e erősíteni. 
 
Zarándy Pál: Elnök Asszony aktvitásra buzdít, hogy behívjunk cégeket, akik előadáson túl még anyagilag támogatnák a Kamarát – kvázi reklámért 
cserébe.  
 
Molnár Tamás: A cégeknek nem az a lényeg, hogy mi van meghirdetve, inkább képzés darabszámmal szoktak megállapodni. Az a fontos, hogy az 
adott szakterületen belül mi az irány, amihez kapcsolódási pontot kereshetnek. 
 
Zarándy Pál: Tehát a Kamara ezeket megköti, de kell javaslat a tagozatoktól. 
 
Molnár Tamás: A törzsanyagokat ebből a költségvetési forrásból lehet megújítani. 
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Zarándy Pál: Október 7-8-án lesz egy V4-es konferencia (A visegrádi országok mérnökszervezeteinek találkozója a Via Carpatia korridorról). Elnök 
Asszony felhívta a figyelmet, hogy vegyünk részt annak ellenére, hogy nem energetikai a téma. Továbbá a nukleáris létesítmények átalakításához, 
tervezéséhez kapcsolódóan problémák vannak, amint lesz információ, jelentkezem vele. 
 
 
Németh Róbert megköszönte az elnökségi tagok részvételét és berekesztette az ülést.  
 
 
Készült: 2016. szeptember 19. 
Jakab Péter 


