MMK Energetikai Tagozat 2016. január 12-i ülés jegyzőkönyve
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HELY:1093 Budapest Angyal u. 1-3. II. emelet tanácsterem
Németh Róbert elnök úr tisztelettel köszöntött mindenkit, az új év alkalmával, a 2016-os év első elnökségi
ülésén. Felsorolta azon személyeket, akik hivatalos elfoglaltság miatt kimentették magukat.
Elnök úr ismertette a napirendi pontokat, és bemutatta az elnökség tagjainak Jakab Péter urat, aki Andrássy
Zoltán utódja lesz a MET ifjúsági tagozatának elnöki tisztjében. Németh Róbert úr külön köszöntötte Kurunczi
Mihály urat, mert az elnökségi ülésen kiemelt szerepet szán a megújuló energia ügyének.

Napirendi pontok:
1. Az előrehaladás áttekintése a kijelölt felelősökkel
- Megújulók – kezdeti megbeszélés megtartása –Kurunczi M
Kurunczi Mihály: Egyfajta operatív akciótervet vár az elnökség a szakosztálytól is. Előrelépés annyiban
történt, hogy egy ernyőszervezetként kellene a „szóvivő” legyen. A sok megújuló energiával foglalkozó
szervezet, tagság, egyesület közös képviselője, küldötte tudna kommunikálni. Ezen kellene dolgozni.
Németh Róbert: A cél, hogy egy vitaanyag készüljön, amivel képviselni lehetne az érdeket.
Kurunczi Mihály: Az ernyő szervezet és a tagok „összehozása” van folyamatban, ami a következő elnökségi
ülésre lesz konkretizálva.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
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Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: a következő elnökségi ülésre az ernyőszervezet
konkretizálása és a munkában résztvevők kijelölése történjen meg, hogy a vitaanyag kidolgozása
elindulhasson.
1. Az előrehaladás áttekintése a kijelölt felelősökkel
- Irányelv kidolgozása vállalatok energia auditjához – ifj. Hunyadi S
Németh Róbert: El kell dönteni, hogy ifj. Hunyadi Sándor napirendi pontja maradjon-e? Történt-e valami
előrelépés?
Zarándy Pál: A MEKH finanszírozna, bizonyos háttértanulmányokat. Ez a szerződés még nem íródott alá.
Egyenlőre nincs ezen a vonalon előrehaladás. Meg kell vizsgálni, hogy szakmailag érdemes-e még? Az a
kérdés, hogy van-e erre igény?
ifj. Hunyadi Sándor: A mai nap délutánján kezdődik egy energiahatékonysági ülés, ahol a MEKH képviselteti
magát. Ott szeretnénk választ kapni a kérdésünkre. Az auditorral szembeni elvárás, hogy az auditot a MEKH
elfogadja-e?
Németh Róbert: Ki kellene dolgozni egy kérdés csomagot, amit a MEKH felé továbbítani lehetne.
ifj. Hunyadi Sándor: Azt lenne fontos megtudni a MEKH részéről, ki az akivel lehetne beszélni, a felmerülő
kérdésekre választ kapni?
Németh Róbert: Egy jogszabály értelmezésre mindenképp szükség lenne.
ifj. Hunyadi Sándor: A MEKH nélkül nem szabad ilyen Irányelv kidolgozásába belekezdeni.
Zarándy Pál: A MEKH-el mindenkép beszélni kell, de ez ne egy rendezvény keretein belül történjen. Van egy
üzleti része is. Személyes megbeszélésen kellene ezeket tisztázni.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Ifj Hunyadi Sándor a MEKH összejövetelén ezt a kérdést
konkrétan az illetékeseknek felteszi.
2. Az atomerőmű tervezési jogosultságokat minősítő bizottság személyi feltételei
Németh Róbert: Felkérte Molnár Szabolcsot tájékoztasson az ügy állásában.
Molnár Szabolcs: Az atomenergia szakosztály, Kovács Kálmán úr vezetésével, felkeresett kompetens
kollégákat, akiket meg lehetne bízni a minősítő bizottságokban való munkával. A felkeresett kollégák, mind
megfelelő végzettségekkel, mérnök kamarai tagsággal bírnak, valamint energetikai tervezési területen több
évtizedes tervezői tapasztalattal rendelkeznek. Mivel a bizottság munkája elsősorban a bevezetett EN-A
jogosultságokkal van összefüggésben, ezért elsősorban nukleáris tervezési területen tapasztalt kollégákat
kerestünk fel.
Ez alapján az alábbi kollégák kérhetőek fel:

Név

Szakképzettség
gépész
gépész
gépész
gépész és villamos
gépész
villamos

Buzna Vilmos
Kozári Nándor
Osztheimer Márton Dr.
Perneczky László Dr.
Rosenfeld Sándor
Szűcs György

Németh Róbert: Ki az aki nem ért egyet a nevezett kollégák jelölésével?
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Rejtő János: A másodfokú szakértői testület vezetője vagyok. Mivel két üresedés is van a másodfokú
testületben, Tóth András lemondásával, és Perneczky László első fokú bizottságba való átkerülésével, így
két főt oda is delegálni szükséges. Ezért kérem az elnökséget, hogy javasoljon valakit.
Molnár Szabolcs: Dr. Móga István nevét javasoljuk a másodfokú testületbe, aki okl. építőmérnök, statikus,
több évtizedes energetikai tervezői múltja van, kiváltképp nukleáris területen.
Németh Róbert: Első körben fogadjuk el a nevezett személyeket. Utána kérem Rejtő Jánost, ’Sigmond
Györgyöt és Molnár Szabolcsot, hogy külön elnökségi ülésen kívül, vitassák meg, a kollégák testületeken
belüli helyeiket. Nevek vannak, egyeztetni kell, hogy ki hova kerüljön.
Felvetések, megállapítások: Az elnökség egyhangúlak elfogadta a szakmagyakorlók szakirányultságát
vizsgáló szakértők neveit. Elnökségi ülés értelmében az alábbi kollégák felkérhetőek.

Név
Buzna Vilmos
Kozári Nándor
Osztheimer Márton Dr.
Perneczky László Dr.
Rosenfeld Sándor
Szűcs György
Móga István Dr. (másodfokú testület)

Szakképzettség
gépész
gépész
gépész
gépész és villamos
gépész
villamos
építő mérnök

Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések
Rejtő János, ’Sigmond György, Molnár Szabolcs egyeztessen az elnökségi ülésen kívül, a nevezett szakértők
testületi munkájukról, ill. hogy ki melyik testületbe kerüljön. Ezután őket személyesen is felkérjük a testületi
munkában való részvételre.
3. Tájékoztató a KEHOP 5.4.1 pályázatról. (Z. P.)
Zarándy Pál: Az operatív monitoring bizottságba delegálva lettem Barsiné Pataki Etelka által. A pályázat
kiírása előtt a felhívás tervezetet kell véleményezni. Szemléletformálásról van szó. Még nem jelent meg a
pályázat, de január végéig ígérték. Anyagokat kell kiadni, amihez a pályázati összeg 1 mrd forint. Ami nem
túl magas összeg. Az MMK viszont nem biztos, hogy indulhat, mert köztestület. Az eredeti kiírás szerint nem
indulhat. A Kamarának akkor érdemes beszállnia, ha tud háttértámogatást adni a helyi szervezeteknek. Ebbe
nem biztos, hogy bele tud szállni az Kamara, ily módon, de a helyi közösségekben érdemes megjelenni. Az
MMK küldetését lehet szolgálni, helyileg meg lehet jelenni, az még kérdéses, hogy az operatívan be tud-e
szállni a Kamara?!
ifj. Hunyadi Sándor: Nem tartozik szorosan ide, de a KLENEN konferencia, szervezői kérdezik, hogy az MMK
Energetikai tagozata megjelenhet-e, mint szakmai támogató?
Németh Róbert: Akadályát nem látom, de a részleteket tisztázni kell: szerződéses formában történik-e?, ill.
írásban kell rögzíteni, a szakmai támogatás részleteit.
Ehhez kérdezném, hogy ki szeretne előadást tartani a konferencián, az elnökség tagjai közül?
Molnár Szabolcs: Én már regisztráltam is előadóként.
Kurunczi Mihály: Engem is érdekel. Megkérem ifj. Hunyadi Sándort, hogy küldjön információs anyagot a
konferenciáról.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
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Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Ifj. Hunyadi Sándor megkéri a konferencia szervezőit, hogy
hivatalosan is keressék meg a Tagozatot, amire mi valószínűleg pozitív választ adunk. Szintén valószínűleg
2 előadást is szeretnénk tartani (Molnár Szabolcs, Kurunczi Milhály)
4. Szakmai tájékoztatás: Távhő Fejlesztési Cselekvési terv állása
‘Sigmond György: Az Országgyűlés elfogadta a távhő fejlesztési tervet. Ez a határozat 1-1,5 oldalas szöveg,
aminek a melléklete a Nemzeti Energia Stratégia, ez a hivatalos melléklete.
’Sigmond György részletesen kifejtette – mint hozzá értő szakember – a távhő fejlesztési tervet, és a Nemzeti
Energiastratégia ide vonatkozó részeit. A teljesség igénye nélkül – 1-2 pontot kiemelve – az alábbi dolgokat
említette a szakember:
- túlnyomó a földgáz szerepe
- távhő alacsony energiahatékonysága (de termelési oldalra ez nem igaz)
- az ipari üzemek távhő felhasználása jelentősen lecsökkent
- a kapcsolt energiatermelés is csökkent, mert a villamos energia hazai termelése is csökkent
- a hulladékhasznosítás kidolgozása is fontos szerepet játszik
- a távhő társadalmi elfogadottságának növelése.
Zarándy Pál: Jól látszik, hogy egy erős szervezet, mint a MATÁSZ, mert a távhő kérdésében úgy néz ki, hogy
történik valami. Ez betudható egy erős szervezet munkájának. A kérdés, hogy a tagozat, hol tud segíteni a
távhő kérdésében?
‘Sigmond György: Ebből kormány határozat kell, hogy szülessék, és elsősorban a kormányzati anyagok
véleményezésében lehet szerepünk.
Kurunczi Mihály: Nagyon jó szakmai előadás volt. A tagozat egyik legfontosabb dolga lenne, ilyen szakmai
előadások meghallgatása.
A jogalkotók felé mindenképp érdekképviselet kell.
Zarándy Pál: Olyan témák kellenek, amivel foglalkozunk, de azokhoz program kell.
‘Sigmond György: Évente van két konferencia, azokon részt lehet venni, olyanoknak is, akik, nem ez a
szakterülete.
Felvetések, megállapítások: Németh Róbert: Javaslom, hogy az 5.-ös napirendi pontot a márciusi elnökségi
ülésre tegyük át.
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: A márciusi elnökségi ülés 1. napirendi pontja a „Települési
hőellátás helyi energiával – javaslat megvitatása” legyen.
6. Egyebek
Németh Róbert: Dr. Bihari Péter, - Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karának oktatási
dékánhelyettese, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékvezető helyettese – úrral volt egy
kapcsolatfelvevő találkozó, ahol lehetősége nyílt az elnökségnek az energetikai mérnök képzés
tananyagának véleményezése, mert az egyetem, most akarja megújítani a képzést. Az elnökségtől
kérdezném, hogy a következő elnökségi ülésre meghívjam-e Dr. Bihari Péter urat?
Zarándy Pál: Mindenképp jó lenne, mert a Kamara és az egyetem között lenne egy kapcsolatfelvétel.
Dr. Varjú György: Mindenképp hasznos lenne, mert a gépészkar nagyon ügyesen oktatja az energetikus
mérnök hallgatókat.
Andrássy Zoltán: A gyakorló mérnökök jó lenne, ha átnéznék az oktatási terveket, mert a hallgatóknak nagy
szükségük lenne rá, hogy az ipari gyakorlatnak jobban megfeleljenek.
Felvetések, megállapítások: nem volt.
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Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Dr. Bihari Péter meghívása valamelyik elnökségi ülésünkre.

Németh Róbert megköszönte az elnökségi tagok részvételét, és berekesztette az ülést.
Készült: 2016. január 18.
Molnár Szabolcs
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