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Összefoglaló:
Barsiné Pataki Etelka nyitotta meg az alakuló ülést. Üdvözölte az egybegyűlteket és gratulált az újonnan
megválasztott elnökségi tagoknak. Röviden vázolta az elvárásait a Tagozattal szemben, amely egyben
figyelemfelhívás is volt a szervezet előtt álló munkák nagyságát illetően.
Távozása után a tagok rövid bemutatkozására került sor, ami után az alábbi pontokba szedett témák lettek
átbeszélve:
1.Előző Elnökség programjából megmaradt nyitott kérdések/témák
Gábor András tájékoztatása szerint egy klasszikus értelemben vett program nem volt az elmúlt 1,5 évben,
ugyanakkor néhány operatív kérdés nyitva maradt
a.)egyik tag panasszal élt az ÉMÁSZ elektronikus aukciós gyakorlatával szemben, amihez
segítséget kért a tagozattól. Gábor András ismertette, hogy a válasz már meg van fogalmazva, s
szerkesztés után kiküldhető
b.)I. fokú szakértői testület honoráriumának kifizetése (összesen 75e Ft)
c.) 266. kormányrendeletben hiányosan, illetve hibásan szabályozott kérdések rendezése
d.) javasolta, hogy a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozatának a képviselőinek a
meghívását az elnökségi ülésekre
e.) Czetka Zoltán felajánlotta, hogy a honlap szerkesztését magára vállalja
Felvetések, megállapítások: nem volt
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:
a.) kiküldjük a válaszlevelet Felelős: Németh R/Gábor A
b.) kifizetjük a javasolt honoráriumokat a munkában aktívan résztvevőknek Felelős: Németh
R/Gábor A
c.) következő ülésre meghívjuk a MET Ifjúsági Tagozatának a tagjait Felelős:Németh R/Gábor
A
d.) Felkérjük Czetka Zoltánt a honlap karbantartására
2. Energetikai Tagozat Programja a következő 1 évre
Németh Róbert felvetette, hogy szeretné, ha a tagozat egy cselekvési tervet állítana össze, amelyben
felelősökkel, témákkal és határidőkkel nyomon lehet követni a vállalásainkat. Kérte a tagozat
szakosztályainak a vezetőit, hogy az ülés napjától számított 3 héten belül küldjék el azon témák javaslatait
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rövid leírással, amelyeket érdemesnek tartanak a munkaprogramba való felvételre. Továbbá kérte a javaslat
tételt azon szűk szakértői csoport megnevezésére is, akik az adott témában – potenciálisan - érdemben
munkát tudnának végezni. Miután ezek az anyagok rendelkezésre állnak, egy vitaanyag kerül összeállításra
és előterjesztésre az Elnökség felé
Felvetések, megállapítások:
Zarándy Pál a témához kapcsolódóan felszólalásában az alábbi témaköröket vetette fel, mint lehetséges
irányok
1. Az Energiahatékonysági törvény és a kapcsolódó vhr-ek általános „gondozása”, a Kamara
szempontjából releváns ügyek kiemelése, a tennivalók kigyűjtése, cselekvési programok
előkészítése. (Pl. auditorok minősítése, regisztrálása, továbbképzése).
2. A MMK – MEKH mellékletében felsorolt témák.
3. Tárgyalási pozíció kialakítása a VEP és CERTOP kapcsolatban.
4. A KEHOP Monitoring bizottsággal kapcsolatos feladatok.
5. A nukleáris témakörbe tartozó kommunikáció, jogosultságok, tanúsítások, és továbbképzés.
6. Távhő
7. Közlekedés energetika (e-mobility, biogáz, metanol, .)
8. Település-energetika
9. Erőmű építési program, villamosenergia-piac, CO2 piac, rendszerszintű ellátásbiztonság
10. Különféle, az energetika témakörhöz kapcsolódó, kormányzati cselekvési tervek
11. EU energiapolitika, energia unió
12. MET IT együttműködés
13. Kommunikáció a küldöttekkel és a tagsággal, honlap, Mérnök Újság
Zarándy Pál felvetette még a Nemzeti Energetikus Hálózat létrehozására vonatkozó kormány
előkészítésében való közreműködést, a MEKH felkérésére. A témának szakmai felelőse a MMK szervezetén
belül az Energetikai tagozat. Az ügy sürgősségére tekintettel Z. P. felhatalmazást kapott egy munkacsoport
megszervezésére
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:
A fenti anyagok/javaslatok összegyűjtését el kell végezni 2015 június 2-áig.
Felelősök:
Atomenergia szakosztály: Molnár Szabolcs
Hőenergetika szakosztály: ’Sigmond György,
Megújuló energia szakosztály: Kurunczi Mihály
Villamosenergetikai szakosztály: Szigetiné László Erika
3. EU és magyar jogszabály figyelés és a szervezet kapcsolódása jogszabályok parafálásához ill.
alkalmazásának előkészítéséhez
Németh Róbert kérdésére elhangzott, hogy a magyar kormányzati hivatalokkal a készülő új törvények
esetében az elmúlt 1-1,5 évben kialakultak azok a csatornák, amelyeken keresztül bevonódik a Tagozat a
parafálási munkába, bár nem egyszer csak késve vagy igen rövid határidőt szabva tudjuk véleményezni a
tervezeteket. EU direktívákat érintően Orosz Zoltán tett ígéretet, hogy a saját céges figyelő rendszerükön
keresztül megszerzett információkat a Tagozattal megosztja. A Tagozat akkor tudott igazán hatékony lenni
ill. saját érdeket érvényesíteni, amikor már az adott törvény parafálásának elindulásakor konkrét
munkaanyagot tudott átadni az érdekelteknek.
Felvetések, megállapítások: nem volt
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: nem volt
Megjegyzés: a témát valószínűleg még tovább kell részletezni
4. Következő elnökségi ülés:
Zanatyné Uitz Zsuzsanna felajánlotta, hogy a következő ülést Kaposvárott kellene tartani. A kihelyezett ülés
lehetőséget adna egy biomassza erőmű meglátogatására is
Felvetések, megállapítások:
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Tüdős Tibor felvetette, hogy az ülést hosszabbra kell tervezni, mert akkor találkozni tudunk a helyi szervezet
képviselőivel is. Ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy első kézből megismerjük a helyi problémákat.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:
A következő Elnökségi Ülés 2015 június 9-én, Kaposvárott lesz
Zanatyné Uitz Zsuzsanna a következő hetekben elküldi a látogatás logisztikai részleteit

Készült: 2015. május 12.
Németh Róbert
MKK Energetikai Tagozat - Elnök
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