MMK Energetikai Tagozat 2015. június 09-i kaposvári ülés jegyzőkönyve

Résztvevők: Lásd csatolt névsor
Helyszín: Kapos Hotel

Megnyitó:
Németh Róbert üdvözölte az egybegyűlteket és megköszönte a helyi szervezést. A napirendi pontok
ismertetése után megállapodtak, hogy Gábor András előző elnök köszönő ajándékát a következő havi
ülésen adják át. Napirendi pontok sorrendjét megváltoztatták azért, hogy a később érkező dr.
Grábner Péter az Energiahatékonysági törvényhez kapcsolódóan hozzá tudjon szólni

I.

Villamos Tagozat megkeresése

Rövidebb témaként a 4. napirendi pont következett. A Villamos Tagozat megkeresése kapcsán arról
kellet véleményt nyilvánítani, hogy a Tagozatnak legyen-e hasonló rendezvénye, mint az
Épületgépész napok, illetve hogy hogyan és miként csatlakozzanak a Villamos szakma napjához,
melyet idén télen rendeznek meg először.
Felvetések, megállapítások:

Sz. László Erika javaslatára előadások szintjén becsatlakoznak.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:
Szigetiné László Erika

II.

2015-ös munkaprogram tervezete

Németh Róbert kérte, hogy a tervezethez felelősöket, határidőket és a következő kategóriákat
rendeljék hozzá:
a) Szakmai érdek érvényesítés
b) Szakmai kompetencia művelés
c) Operatív feladatok
Felvetések, megállapítások:

Szakosztályvezetők vélemény nyilvánítása átgondoltan. Németh Róbert egyesével keresi fel a
szakosztályvezetőket és egyeztet velük a kellő részletesség elérése érdekében.
Az egyes továbbképzések létjogosultságát át kell gondolni, amire nincs igény meg kell szüntetni
és újakat kell indítani. Frissíteni kell a tematikát és a tananyagot, illetve az újak esetén ki kell
dolgozni azokat.
2015-ös munkatervhez kapcsolódóan az atomenergetikai szakosztályból Kovács Kálmán további
két ponttal fogja a javaslatát kiegészíteni, Zarándy Pállal történt egyeztetés után.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:

Németh Róbert a következő elnökségi ülés előtt – a szakosztályvezetőkkel történ személyes
egyeztetés után - szétküldi, hogy a tagozatok gondolják át a továbbképzéseket, illetve frissítsék a
tematikát/dolgozzanak ki újakat. Olyan részletességig kell bontani a javasolt témaköröket, hogy
azok a gyakorlatban könnyen cselekvésbe fordíthatóak legyenek.

III.

Az Energetikai Tagozat kommunikációs megújulása

Főbb célok: megjelenés, image építés és tagtoborzás.
Felvetések, megállapítások:

Zarándy Pál összefoglalta az MMK jelenlegi honlappal kapcsolatos tudnivalóit:



profi technikai háttér van mögötte
lehetséges külső cég bevonása: Mérnökmédia, amely anyagi problémákba ütközik

Szilágyi Sándor és Kurunczi Mihály hozzáfűzte, hogy a színvonalas honlap csak egy szegmens, nem
lehet öncélú. A tagság felé értesítés kellene, pl.: hírlevél.
Németh Róbert hozzáfűzte, hogy a tagozati szintű üzemeltetés kikerülhetetlen. Fő kérdés: Hogyan és
milyen tartalommal töltsék föl?
Kun Gábornál és Nagy Gyulánál érdeklődni lehetne, hogy a Mérnökmédiával milyen a szerződésük?
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:

Az ügy felkarolója: Zarándy Pál és segítői: Kurunczy Mihály, Tüdős Tibor

IV.

Az Energiahatékonysági Törvény és hatása

Zarándy Pál röviden ismertette a jelenleg bevezetésre kerülő 2012/27/EU számú Energia
Hatékonysági Direktívát – továbbiakban EHI – MMK-ra vonatkozó részét, miszerint az energetikai
auditálásra jogosultsággal rendelkezőknek, lesz egy nyilvántartása. Ezt regisztrációs szervezetek –
csak köztestület lehet - közreműködésével végezhetik el. Ilyen regisztrációs szervezetre potenciális
jelölt az MMK. Az auditoroknak felkészítő tanfolyamok, anyagok és vizsgák szükségesek. Ehhez várják
a tagozat sürgős munkáját, ugyanis mindenki érdeke, hogy Magyarországon az energiahatékonyság
javuljon, az intézkedések megtörténjenek és az auditori szakma színvonala ne süllyedjen le.
Felvetések, megállapítások:

Grabner Péter: A rendszer ne legyen túl bürokratikus, ne papírszaporítás legyen.
Regisztrációs szervezet pályázatnál, van-e konkurencia? (ZP: Igen, lehetséges.)
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:

Zarándy Pál képviseletében az MMK titkárságával együtt kell működni.
Grábner Péter a következő ülésre a MEKH oldaláról prezentációval készül.
Ifj. Hunyadi Sándor önként jelentkezett, hogy embereket keres és összeállítanak egyfajta SZMSZt. Emberek fog ajánlani Főtávtól ’Sigmund György.
Szűkebb körben át kellene tekinteni a közös szakosztályok működését (épületesekkel).

V.

A Településenergetikai Szakosztály megalakulása

Somogy Megyei Mérnöki Kamara Elnöke, Lucz Géza köszöntője és rövid ismertetője
munkásságuknak. MMK elnökasszonyának képviseletében, Zarándy Pál köszöntőjében elmondta,
hogy milyen összetett kihívásokkal kell majd szembenézniük. Településenergetikai szakosztály
megalakulását követően kaposvári távhőellátás múltjáról, jelenéről és jövőjéről hallhattunk előadást
Zanatyné Uitz Zsuzsannától.
Felvetések, megállapítások:

’Sigmund György:
1. Használati melegvíz (HMV) korszerűsítésére nem gondoltak? Igen probléma, a hálózati
veszteség 50%-os, a jövő még bizonytalan.
2. Közintézmények: ki fogja ellenőrizni a vizsgálatokat? Talán a járásbíróság
3. Nem gondoltak-e a termál kutakra? 4 jelenleg is ellátja a városi fürdőt, 50-54 °C-ig de nem
olyan a „jó” vízhozam 1000l/perc; 3 évvel ezelőtti vizsgálatok szerint elérhető közelségben
nem találtak olyan vízzáró rétegeket (geológia felmérés), melyek alkalmasak lettek volna.
Rejtő János:
1. Kaposvár mintaváros, szép korszerűsítések
2. Primerenergia felhasználás csak gáz. HMV napkollektoros rendszer nem lenne jó? Kapcsolt
energia termelés és napkollektor kiütik egymást, gondolkodnak rajta, de az épületek nem a
saját tulajdonuk, ezért inkább napelem lenne jó.

Szilágyi Sándor:
Kiemelte a módszerességet és az előregondolkodást, melyet a helyi távhőrendszernél felfedezett.
Felhívta továbbá a figyelmet a településenergetikusi szakma nehézségeire és a nagyáruházak
hulladék hőjének hasznosítási lehetőségeire.
Ifj. Hunyadi Sándor:
Ellátásbiztonság? Alternatív tüzelőanyag? Nincs korlátozás a földgázra, de jó lett volna a biomassza
tüzelőanyagú erőmű.
’Sigmund György:
Nagy Magyarország tároló kapacitása. Bécs jó példa a hulladéktüzelésre.
Dr. Grábner Péter:
Igen ha a tároló tele van, de nem feltétlenül áll rendelkezésre. Környező országokban is épültek, nagy
a verseny, a felhasználás csökken, elmúlt időszakok nem voltak olyan hidegek.

Rejtő János:
Skandináv országok német szemetet vesznek.

Dr. Grábner Péter és Kurunczi Mihály:
Javasolták és biztatták a kaposváriakat, hogy a biomassza erőműről ne mondjanak le.
Dr. Grábner Péter:
Hulladékkal komolyan kéne foglalkozni, akár kamarai szinten is, pl.: lobbitevékenység. Továbbá
kifogásolta a jogszabályok hiányosságát.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések:

Zanatyné Uitz Zsuzsanna a 2015-ös SZMSZ-re alapozna, összeállítja és elküldi véleményezésre.
Mindenkit kér, hogy az újonnan megalakult szakosztály célkitűzéseinek meghatározásához az
ötleteket a következő 1 hónapon belül küldjék el. 1 év próba után tagok toborzása szükséges.
Hanczár Zsoltné Emőke: EGI készített településenergetikai tanulmányokat és a tapasztalatok alapján
fő kérdése, hogy az állampolgárok mire kötelezhetőek? Felhívta a figyelmet, hogy több
együttműködő konzultációra lenne szükség.
2015. június 9-én a szakosztály megalakult és Lucz Géza eredményes jó munkát kívánt a
szakosztálynak.

VI.

Kötetlen program

A helyi szervezők ebédmeghívása után megtekintettük a Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyára
biogáztelepét és a Rippl-Rónai kiállítást.

Készült: 2015. június 9.
Készítette: Pocsai Zsófia
MET IT, Ügyvezető elnök

