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 MMK Energetikai Tagozat 2016. március 8-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   

Dr. Kiss Péter - MMK  x  

Jakab Péter x   

Schön Bálint x   

Tóth Boldizsár x   

 
 
HELY:1093 Budapest Angyal u. 1-3. II. emelet tanácsterem 
 
Németh Róbert elnök úr tisztelettel köszöntött mindenkit, és megnyitotta a március havi elnökségi ülést- Felsorolta azon személyeket, akik hivatalos 
elfoglaltság miatt kimentették magukat.  
 

Napirendi pontok: 
1. Az előrehaladás áttekintése a kijelölt felelősökkel: Megújulók – kezdeti megbeszélés megtartása 

érdekcsoportokkal – Kurunczi Mihály  
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Németh Róbert: Korábban szóba került, hogy szerepet vállalnának a megújuló energia törvény létrejöttében, felveszik a kapcsolatot a 
kulcsszereplőkkel. Kurunczi Mihály lett felkérve, hogy vegye fel ezekkel a kulcsszereplőkkel a kapcsolatot. 
 
Kurunczi Mihály: Létrejött egy szép törvény az energiahatékonyság tekintetében, az auditálások is elindultak, van rá remény, hogy lesznek 
eredmények. Szeretné, ha a források a lakosság körében is elérhetővé válnának. Jó lenne, ha a helyi (megújuló) energiák hasznosításával 
kapcsolatban is lenne előrelépés. Jó lenne, ha egy megújuló energia törvény megszülethetne, ehhez tervezett az MMK Energetikai Tagozat segítséget 
nyújtani. A MEKH-nél örömmel fogadták a megkeresést, megbeszélést hívtak össze. A megbeszélés eredménye, hogy nincs egységes álláspont, 
hogy hogyan kellene a dolgot megvalósítani, „vitatkozós társaság jött össze”. Megoldás lehet, ha a Kamara és a MEKH összefogná a dolgokat, kicsit 
kezébe venné az irányítást. Koncepció: egy ernyőszervezetet létrehozni, ezen a szervezeten belül ütköztetni az érdekeket, véleményeket; kifelé pedig 
egységesen kommunikálni (a MEKH és a nyilvánosság felé). Tóth Boldizsár lehet az a személy, aki ezt a munkát összefoghatja. 
 
Tóth Boldizsár: A MEKH segítőleg lépett fel, de szeretnék, ha lenne egy erős támogató szakmai szervezet, aki a MEKH mellé áll, ha a 
minisztériumokkal egyeztetni kell. Amit nagyon fontosnak tart, hogy Magyarország az egyetlen EU-s ország, ahol nincs zöldenergia-törvény. Egy 
ilyenben meg lehetne határozni az irányelveket, célokat. Vannak stratégiák, de ezek nincsenek összehangolva.  
 
Kurunczi Mihály: Holnapután (03. 09.) 10 órakor történik meg az ernyőszervezet megalakulása. A MEKH-től még a várt levél nem jött meg, de a német 
megújuló törvény fordítása már elkészült. 
 
Többekben felmerült kérdés: Lehet-e más országok megújuló törvényeit megtekinteni, azokat is lefordítani? 
 
Tóth Boldizsár: A német a legrégebbi, legalaposabb. A politikai szereplőkkel is egyeztetni kell, fontos, hogy legyen hatása is a törvénynek. 
 
Ifj. Hunyadi Sándor: Mások az adottságok, mint Németországban. 
 
Németh Róbert: Nem kell abba a zsákutcába bemenni, amit ők már bejártak. 
 
Tóth Boldizsár: 1990 óta alakítják a törvényt, folyamatosan frissítik az iparági változásoknak megfelelően. 
 
‘Sigmond György: Más országokat is érdemes lenne áttekinteni. Németország széttagolt ország, mások a gazdasági lehetőségek. Németországnak 
mások a természeti lehetőségei (off-shore a Balatonon biztos nem lesz). Érdemes lehet a cseh törvényt megnézni, fejlett a megújuló ipar, de 
nagyságrendileg összemérhető a két ország. Dániát is javasolja, hiszen úttörő az iparágban. 
 
Kurunczi Mihály: Hasznos lehet, ha szakmai tapasztalattal és „józan paraszti ésszel” megtámogatva történik a törvény előkészítése. 
 
‘Sigmond György: Valószínűleg a dán törvény elérhető angolul és a cseh törvénynél is van erre esély. 
 
Dr. Perneczky László: Nem javasolja a dán törvényt, a Századvég-MET verseny kapcsán készített bírálatánál tapasztaltakból kiindulva, ugyanis ott is 
felmerült, hogy a két ország helyzete nem összehasonlítható. 
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‘Sigmond György: Nem feltétlen kell a két országot összehasonlítani, de hasznos gyakorlatokat lehet átvenni. 
 
Tóth Boldizsár: A dánok szinte korlátlanul hozzájutnak megújulós áramhoz. Van külön hő és villamos-energia törvény, ezért ez lehet a leghasznosabb 
példa Magyarország esetében. 
 
‘Sigmond György: A távhő részaránya Dániában 70% a kis településeket is belevéve, és komoly a megújulók részaránya. 
 
Zarándy Pál: A szakmai része már a munka része lenne. A Kamara vezetése a következőképp látja a dolgot: a MEKH-hel kapcsolatban állnak, 
nehezen mondanak nemet, de halogatják a dolgot. Informális tájékoztatás: nem aktuális, és nem a MEKH-nek kéne kezdeményezni. A törvény 
megalkotásához munka kell, amihez pénz kell és erőforrás. Nem látja azt a lendületet, ami igazán előrevinné a dolgokat egy ilyen törvény irányába. 
Ezért lehet szükség lobbizásra, nem akarja lebeszélni a Tagozatot a dologról. A MEKH célja lehet, hogy a már napirenden lévő dolgokat vigye 
keresztül először (METÁR, Távhő Fejlesztési Cselekvési Terv). A kormány előtt rengeteg dolog van, így a MEKH számára valóban nem tűnik 
ideálisnak az időzítés. Nem tekint a dolog elé túl nagy optimizmussal, de üdvözölni kell az ernyőszervezet létrejöttét, a Tagozatnak ehhez csatlakozni 
kellene. Megjegyzi, hogy a valódi munkához erőforrások kellenek. A spanyolviaszt nem kell feltalálni, de a viasz összetételét igazítani kell a magyar 
viszonyokhoz. 
 
Kurunczi Mihály: Egyetért, szomorúan hallja a dolgokat, de ő is hasonlóakat tapasztalt, látszik, hogy nem ez a MEHK elsőrendű feladata. Pozitív 
gazdasági helyzet esetén sok cég készen áll arra, hogy megújulók területén beruházások történjenek. Az október végi konferencia eredményét 
korábban összefoglalták. Az MMK-nak át kellene venni az Akadémia szerepét, nem szabad engedni, hogy a világ elmenjen mellettünk. Ne várjunk a 
MEKH-re, próbáljunk forrást szerezni és egy koncepciót összeállítani. Legyen ennek a koncepciónak egy vitája, akár a Tagságot is be lehetne vonni 
az eszmecserébe. 
 
Németh Róbert: Elnök asszonynak van tapasztalata EU-s lobbival kapcsolatban, az EU-ban a lobbisták már eleve kész anyagokkal szoktak fellépni. 
Érdemes lenne egy vázat, egy keretrendszert összerakni, ez is előrelépés lenne. Kérdése, hogy mi az útvonalterv, mi jön az ernyőszervezet létrejöttét 
követően? 
 
Tóth Boldizsár: Már a megalakuló ülésre visznek egy éves programtervet. A fő feladatok kezdetben: szervezetekkel kapcsolattartás, nyilatkozat 
kiadása. A feladat óriási, ebben egyetért, ehhez energia és pénz is kell, de el kell indulni, mert exponenciális a fejlődés, és le fogunk maradni. Nem 
rózsás a jelenlegi helyzet, de csak előre lehet menni. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Gyorsan lépni kell, mert lassan lezárulnak a pályázatok, el fog fogyni a pénz és valószínűleg ez az utolsó pályázati időszak 
amikor „ingyen pénzhez” lehet jutni megújulóra. Aki megújulót használ, az már energiahatékonyságra nem kap támogatást, hiszen CO2-megtakarítás 
már nem érhető el, vagy kisebb mértékben. 2005-ben jelent meg a távhőtörvény, az is egy új törvény volt, a semmiből kellett megalkotni; van 
tapasztalat, hogy hogyan érdemes ennek nekifutni, és hogy lehet megvalósítani. 
 
Kurunczi Mihály: Tiltakozni kellene a pályázati kiírási rendszer ellen. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Tiltakoztak, mást már nem tudnak tenni, csak egyes pontokban javítgatnak. A pénz el lesz idén osztogatva, gyorsan kellene 
lépni. 
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‘Sigmond György: 10+32 milliárd Ft áll rendelkezésre, de szerinte nem idén fogják az egészet kiosztani. Varró László előadása alapján már év végére 
meg fognak változni az árviszonyok, akár kétszeresére is nőhet az olajár. 
 
Kurunczi Mihály: Az ország sorsa múlhat a pályázat jó kiírásán, komolyabban kellene fellépni. 
 
Németh Róbert: Olyan dolgokon kellene dolgozni, amire van a tagozatnak ráhatása. 
 
‘Sigmond György: Jó lenne, ha megkeresnék a MATÁSzSz-t mert a megújulókkal kapcsolatban is komoly tapasztalat van. Talán a 2017 vagy a 2018-
as jogalkotási tervbe kellene bekerülnie a megújuló törvénynek. Először nem törvényt, hanem koncepciót kell csinálni. Az is lehetséges, hogy először 
nem a törvényre, hanem a pénzek jobb elosztására kellene fókuszálni. 
 
Németh Róbert: A keretrendszert jónak tartja, úgy látja, hogy egy iterációval kellene előrehaladni. 
 
Zarándy Pál: Nem csak a KEHOP van. A pályázati rendszernél van egy célrendszer, ami tartalmaz megújuló és energiahatékonysági törekvéseket. 
Arra hívja fel a figyelmet, hogy a monitoring bizottságban partnereket kell keresni, őket kell támogatni, rajtuk keresztül lehet eredményt elérni. Mire a 
törvény megalkotásra kerül, a finanszírozási időszak fele eltelik. Javasolja, az ernyőszerveznek, hogy térképezze fel az operatív programok monitoring 
bizottságában lévő személyeket, szervezeteket. Ők nem döntéshozók, de javaslatokat tehetnek. Sajnos az NFM nem működik a legjobban… 
 
Németh Róbert: Az ernyőszervezet szólítsa meg a monitoring bizottsági tagokat. Személyesen vállalja, hogy megkeres személyeket listák 
segítségével, ha az ernyőszervezet kapcsolatba lép vele. 
 
Tóth Boldizsár: Támogatja a javaslatot, szerinte így előrébb lehetne jutni. 
 
Németh Róbert: Kéri, hogy a következő ülésre a programtervezetet küldje meg az ernyőszervezet a tagozatnak. 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Az ernyőszervezet a következő ülésre megküldi az ET Elnökségnek a programtervezetüket. 

 

 

2. Szakmagyakorlási és oklevél szakirányultságot vizsgáló szakértői bizottságok (személyes megkeresések állása) 

 
Németh Róbert: Változás, hogy Bihari Péter helyett Lezsovits Ferenc lett kijelölve a bizottságba a BME Energetikai Gépek és Rendszerek tanszékről. 
A szakmagyakorlási bizottság esetében egy személy kivételével mindenki elfogadta a felkérést, Osztheimer Márton helyére kellene így embert keresni. 
Megkérdezi, hogy van-e olyan személy a jelenlévők ismeretségi körében, aki alkalmas lenne a feladatra és elvállalná. 
 
Felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen szakterületre kellene szakértőt találni. 
 
Németh Róbert: Következő alkalomra keresni kell egy új jelöltet. Elküldi Dr. Varju Györgynek Lezsovits Ferenc elérhetőségét. 
 



 
 

5 

 

Zarándy Pál: Határozatot kellene hozni Lezsovits Ferenc felkéréséről. 
 
1/2016-03-08 számú határozat: Határozatot hoz az Elnökség a felkérésről. 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: 

1. Az Elnökség határozatot hoz Lezsovits Ferenc felkéréséről. 
2. A következő ülésre Osztheimer Márton helyére új jelöltet kell keresni. 
 
 

3. MET együttműködés a májusi településenergetikai konferenciát illetően  
 
Zarándy Pál: Előterjeszti a napirendi pontot, felhívja a figyelmet egy hibára az előterjesztésben, ugyanis nem májusban, hanem áprilisban, április 6-
án lesz. A szervezés halad, örömmel fogadná a tagozatot, mint társszervező. Konkrét szervezési feladattal nem járna, Uitz Zsuzsa előadást fog 
tartani, illetve Zarándy Pál a szervező bizottság tagja. A konstrukció a következő: először két főelőadás (kormányzati oldalról egy személy (a pályázati 
rendszer ismertetése), majd a MEKH-től Tóth Tamás), ezt követően pedig rövidebb, 10 perces előadások, különböző megújuló ágak, pályázatíró cég, 
stb. Az esemény végén kerekasztaloknál vitatják meg a résztvevők az elhangzottakat. 
Hungexpo, Expo Hotel, ingyenes a rendezvény, délután kerül megrendezésre. 14:00-18:30. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: A településenergetika szakosztály került felkérésre. Érdekesnek ígérkezik a rendezvény. A hatóság gondolkodhatna a 
helyben felhasznált villamos energia szállításának pénzügyi kereteiről. 
 
Orosz Zoltán: Ez a gondolat messze vezet… 
 
Zarándy Pál: Várja a javaslatokat, de Korényi Zoltán fog dönteni, rövid sajnos az idő így gyorsan kell cselekedni. 
 
Németh Róbert: A honlapra kerüljön fel a program. 
 
‘Sigmond György: A pályázati kérdésekkel kapcsolatban a MATÁSzSz is tud előadót javasolni, akinek van hivatali tapasztalata. Pályázatíró cégre is 
tud javaslatot (Lakatos Tibor). 
 
Zarándy Pál: A pályázatíró cég már megvan. A minisztériumból kellene egy húzónév, a miniszterelnökségnek úgyis van egy kommunikációs csapata. 
Bízik benne, hogy pozitív lesz a minisztérium reakciója. 
  
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: A konferencia programja kerüljön fel a honlapra. 
 
 

4. Kihelyezett tagozati ülés tervezete  
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Németh Róbert: Kurunczi Mihály felajánlásából jött egy lehetőség kihelyezett elnökségi ülésre, hasonlóan a tavalyi cukorgyáras kihelyezett üléshez. 
Egyeztetett a Zala megyei kamara elnökével, nekik is van egy hasonló felajánlásuk és érdekes tapasztalatokkal lehetne gazdagodni További lehetőség 
egy kirándulás Graz-ba, egy smart City kutatóközpontot lehetne megtekinteni. Van-e ezekre fogékonyság? Elkezdjék-e szervezni őket májusra-
júniusra? 
 
Kurunczi Mihály: Gyakorlatban működő megújuló berendezéseket, rendszereket lehetne megtekinteni. 
 
Németh Róbert: Legyen június, így jobban tervezhető, június 14 van kitűzve időpontnak. 
 
Zarándy Pál: A Zala megyeiek felajánlását is értékelni kell, jó kapcsolatot kell kialakítani. Ausztria közelsége jó hatással van rájuk, támogatja, hogy 
erre is kerüljön sor. 
 
Németh Róbert: Felveszi a kapcsolatot, és kér egy konkrét tervet. 
 
Ifj. Hunyadi Sándor: Nagypáliban komoly dolgok vannak, sok napelemes rendszert telepítettek. 
 
Csehi József és ‘Sigmond György: Vas megye, Güssing és Pornóapáti is érdekes lehet. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Az is lehet, hogy Zala megyébe a Településenergetikai szakosztály megy. 
  
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: 

1. Június 14-én kihelyezett ülés lesz a Kurunczi Mihály által előterjesztettek szerint. 
2. Konkrét terv kérése a Zala megyeiektől a kihelyezett ülésre. 

 
 

5. FAP pályázatok, javaslatok megvitatása 
 
Németh Róbert: Csak Szigetiné Erikától jött válasz – energia-megtakarítás közvilágítás korszerűsítéssel témában. Van-e még más téma, amit a 
tagozat preferálna? 
 
‘Sigmond György: Két hét kellene, hogy a továbbiakról dönthessenek. 
 
Zarándy Pál: Fontos, hogy hasznosítható anyagoknak kell készülniük. Két kategória van: előremutató, innovatív dolgok; régi segédletek, útmutatók 
bemutatása, közzététele. 
 
Csehi József: Fontos lenne beszélni erről. Fontos a hasznosíthatóság és az időtállóság kérdése. 
 
‘Sigmond György: A határidők kiosztása problémás, jó lenne tudni, hogy milyen témákban várnak pályázatot. 
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Németh Róbert: Amint megkapja, továbbítani fogja. 
 
Tüdős Tibor: A 2014-es FAP pályázat során készült segédletek az MMK holnapján megtekinthetőek. 
 
Németh Róbert: Kollégák megkeresése alapján az újabbak is felkerülnek majd, úgy gondolja, hogy ennek nem lesz akadálya, Molnár Szabolcsot fogja 
felkérni ennek végrehajtására. 
 
‘Sigmond György: Egy MMK-MEKH együttműködést kellene kezdeményezni, mert az energiahatékonysági irányelv mérésüggyel kapcsolatos 
rendelkezéseit a magyar jogban rendbe kellene tenni. Ő elkészített egy javaslatot, de nem látja, hogy mi a további teendő. Jó  lenne, ha a kamara 
felkérné a MATÁSzSz-t, hogy együtt lépjenek fel az ügyben. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: El kellene olvasni az anyagot. 
 
Németh Róbert: Fel fog kerülni a honlapra és ki lesz küldve. 
 
Zarándy Pál: A Kamara nem azért írta ki a pályázatot, hogy saját magának adjon feladatot. A MATÁSzSz-t meg kellene bízni, hogy járjon el a dologban, 
a kamarának erre nincs erőforrása. 
 
‘Sigmond György: Változások vannak a központi fűtéssel kapcsolatban, a mérnököknek itt bőven lesz feladat. A MATÁSzSz megbízását jó 
gondolatnak tartja. Szívesen megírja a levéltervezetet a felkérésre Németh Róbert és Zarándy Pál felkérésére. 
  
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: 

1. FAP pályázati anyagok feltöltése, kiküldése. 
2. Levéltervezet elkészítése a MATÁSzSz felkérésére. 

 
 

6. Oktatások/továbbképzések szervezése 2016-ban 
 
Németh Róbert: Megújulós és tartalék-áramellátás témában a Baranya-megyeiek szeretnének részesülni az oktatásokból. Fogadják el a két témát az 
ET tagjainak továbbképzéseként. Kérdezi, hogy van-e még más lehetőség? 
 
‘Sigmond György: Tartott nemrégiben előadásokat, az anyagot a kamarának elküldte. Ezeket az előadásokat hajlandó máshol is megtartani, pl. 
Baranyában. 
 
Németh Róbert: Van-e kifogás? 
 
Rejtő János: Javasolja, hogy fogadják el. Az elnökség egyetért. 
 
‘Sigmond György és Csehi József felajánlanak előadásokat.  



 
 

8 

 

 
Sz. László Erika megérkezik, ‘Sigmond György virágot ad át neki. 
 
Csehi József: Javasolja, hogy egy korábbi anyaga kerüljön fel a honlapra, szívesen készít hozzá prezentációt is és ismerteti. 
 
Zarándy Pál: A kötelező továbbképzés szakmai anyagába felvételt kell kezdeményezni, ezt az elnökség jóváhagyja. Az anyagból prezentációt kell 
készíteni és elő kell adni. 
 
Németh Róbert: Ki állítja össze a továbbképzési tematikát? 
 
Sz. László Erika: Eddig mindig elnökségi döntés alapján fogadták el az elfogadható előadásokat. 
 
Tüdős Tibor: Készülnek törzsanyagok, ezekből választanak a területi kamarák. 
 
Rejtő János: A döntések már megtörténtek, de ezeket még lehet bővíteni. 
 
Sz. László Erika: Ismerteti az eljárásrend körülményeit, tapasztalatait. 
 
Németh Róbert: Körbe kellene küldeni egy tervezetet, amit a tagozat elnöksége véleményezhet. 
 
Tüdős Tibor: Sok továbbképzés van minden szakterületről, de az energetika esetén kevés áll rendelkezésre. 
 
Sz. László Erika: Korán van még, nincs elkésve a dolog. 
 
Németh Róbert: Térjünk vissza Sz. László Erika eredeti előterjesztésére. 
 
Sz. László Erika: Közvilágítási anyagot vidéken lehetne előadni „felesben”, Budapesten pedig önállóan. Az lenne a cél, hogy több helyen lehessen 
előadni az anyagokat. 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: az elnökség elfogadta ’Sigmond György előadás felajánlását. 
 
 

7. Egyebek 
 
Németh Róbert: Zielinski Szilárd díj, és két tiszteletbeli tag ügye. 
 
Tüdős Tibor: Reméli, hogy az Elektrotechnikai tagozat támogatja az ET jelölését. 
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Németh Róbert: Váncza Józsefet szeretnék jelölni Zielinski díjra idén, ahogy tavaly is. Megbízza Tüdős Tibort, hogy keresse meg az Elektrotechnikai 
Tagozatot, hogy támogassák Váncza József jelölését. Az elnökség kézfeltartással határoz, hogy támogatja Váncza József jelölését. 
 
Németh Róbert: A tiszteletbeli tag pozícióra több személy is jelölhető? 
 
Tüdős Tibor: Igen. Az a kritérium hogy nem kamarai tagot lehet jelölni. Orlay Imre és Makay Zoltán illik ebbe.  
 
Németh Róbert: Az elnökségi tagok kézfeltartással jelezzék, hogy támogatják-e a jelölteket. 
 
Támogatják egyhangúan mindkét jelölt esetében. 
 
2/2016-03-08 számú határozat: az elnökség egyetért Váncza József Zielinski Szilárd díjra való jelölésével 
 
3/2016-03-08 számú határozat: az elnökség egyetért Orlay Imre tiszteletbeli mérnök kamarai tagsági címre első helyen való jelölésével 
 
4/2016-03-08 számú határozat: az elnökség egyetért Makai Zoltán tiszteletbeli mérnök kamarai tagsági címre második helyen való jelölésével 
 
Tüdős Tibor: Küldött egy levelet szabványfordítás ügyben. Szakosztály-elnököket kérdezi, hogy tudnak-e esedékes szabványfordításról. A kamarai 
szabványügyi testület gyűjti össze a javaslatokat. Szóba kerülnek a transzformátorokat és atomerőműveket érintő szabványok. 
 
Dr. Perneczky László: Atomerőművi szabványok esetében kisebb a gyakorlati vonzat, és az OAH hatáskörébe esik, ahol lefordításra kerültek a 
szabványok. 
 
Németh Róbert: Kell-e a tagozatnak döntést hozni? 
 
Tüdős Tibor: Nincs szükség rá, csak tájékoztatás. 
 
Zarándy Pál: Egy fontossági sorrendet jelöljenek meg. 
 
Orosz Zoltán: A magyar nyelvre lefordított szabványoknak milyen utóélete van? 
 
Tüdős Tibor: A módosult szabványok új szabványként jelennek meg, így az új változat sokszor nem elérhető magyarul. Ha egy konkrét szabvánnyal 
kapcsolatban van kérdés, őt nyugodtan meg lehet keresni. 
 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna: Együttműködési megállapodást fognak kötni a MATÁSzSz-szal, ezt milyen szinten kellene megtenni? 
 
Zarándy Pál: Ezt Tagozati szinten kell megtenni. 
 
5/2016-03-08 számú határozat: az elnökség támogatja a MATÁSzSz-szal kötendő együttműködési megállapodást. 
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Zarándy Pál: Szeretne gratulálni Uitz Zsuzsának és Orosz Zoltánnak, akik virtuális erőművel kapcsolatos díjat vehettek át. 
A HungExpo-n a kamarának is lesz külön standja, ennek a témája a 300 m2 alatti lakásokat érintő egyszerűsítések. Össze fognak állítani egy tematikus 
mérnök újság számot. Kérdés, hogy a megújulók területén van-e olyan tudnivaló, amit érdemes beleírni ebbe az ismeretterjesztő kiadványba. 
 
Sz. László Erika: Nem biztos, hogy ez jó gyakorlat. Március 10-ig kellene véleményezni a tervezetet, ami nem érkezett el hozzá direktben. A korábbi 
vélemények sem jelentek meg a módosításban… 
 
Zarándy Pál: Van olyan helyzet, ahol már nem tudunk a törvényen változtatni, meg kell próbálni az embereket tájékoztatni a változásokról, könnyen 
félreérthető dolgokról. 
 
Felvetések, megállapítások: nem volt. 
Elvégzendő feladatok, Elnökségi döntések: Az Elnökség egyhangúan támogatta Váncza József jelölését Zilinszky János díjra, valamint Orlay Imre 
és Makai Zoltán jelölését tiszteletbeli tagnak. 
 

Németh Róbert megköszönte az elnökségi tagok részvételét, és berekesztette az ülést. 
 
 
Készült: 2016. március 20. 
 
Jakab Péter 


