
MMK Elnökségi határozatok 2011-ben 
 
 

2011. február 9. 
 
1/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK, valamint a Megyei Kamarák 2010. évi 
gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének áttekintésére, elemzésére, továbbá a kamarai 
gazdálkodás továbbfejlesztése érdekében a finanszírozási rendszer 2012. évi 
meghatározására vonatkozó javaslatok kidolgozására létrehozza a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottságot.  
Az MMK Elnöksége a Bizottság elnökévé Horváth Attilát, tagjaivá Karsa Álmost és Komjáthy 
Lászlót kéri fel. A Bizottság megbízatása 2011. évi MMK Küldöttgyűlésig terjed. A Bizottság 
a munkatervét kidolgozta, azt az MMK Elnöksége elfogadta azzal, hogy a Bizottság létszáma 
tovább bővíthető a további feladatok elvégzésének igénye szerint.  
A bizottsági munkát az MMK saját költségvetéséből finanszírozza. Az MMK Elnöksége a 
bizottsági munka koordinálására Rónay István megbízott ügyvezetőt kéri fel. 
 
2/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
Az Elnökség a 25/2010. határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal felkéri Szőllőssy Gábort, 
a kamara főtitkárát, hogy tájékoztassa a Területi Mérnöki Kamarákat a továbbképzések 
igazolásának elfogadására vonatkozó hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos 
egységes eljárási rendről. 
 
3/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége megköszöni Dr. Korda Jánosnak az 
Érdekérvényesítési Bizottságban annak megalakításától végzett elnöki munkáját, és 
elfogadja lemondását. 
Az állandó bizottságként működő Érdekérvényesítési Bizottság vezetésével Dr. Ronkay 
Ferencet bízza meg. A Bizottság mandátuma a 23/2001. (VI. 20.) MMK Elnökségi 
határozatban megfogalmazottakkal megegyezik. 
A bizottság munkatervét 2011. március 31-ig dolgozza ki, azt az MMK Elnöksége fogadja el. 
 
4/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja az Épületgépészeti Tagozat 
2011. január 28-i küldöttgyűlésen elfogadott ügyrendjét, és egyben megköszöni Denk András 
alapító tagozati elnök alapítás óta a tagozat élén végzett munkáját. 
 
5/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége támogatja és hozzájárul az Energetikai Tagozaton belül a Megújuló 
Energetikai Szakosztály megalakításához, egyúttal kéri a Tagozat Elnökségét, hogy a 
munkáról és az eredményekről folyamatosan tájékoztassa az MMK Elnökségét. 
 
6/2011. (II. 9.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK választási rendszerével kapcsolatos panaszok kivizsgálására és az MMK 
Alapszabályában szabályozott jelölési és választási rendszerének áttekintésére az MMK 
Elnöksége ad hoc bizottságot hoz létre. Vezetésével Kukai Tibort bízza meg. 
 
 



2011. február 24. 
 
7/2011. (II. 24.) MMK Elnökségi határozat* 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a következő ajánlást teszi: 
Felkéri a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökét, hogy a küldöttjelöltjeinek 
névsorát további ajánlások bekérésével rugalmasan tovább bővítse. Egyben felkéri a jelölő 
szervezeteket, hogy ennek keretében törekedjenek arra, hogy kiegyensúlyozott képviselet 
valósuljon meg szakmai, területi, aktív és inaktív szempontok figyelembe vételével. 
 
*A határozathoz készült előterjesztés elérhető az MMK honlapján a Testületi ülések 
jegyzőkönyvei, emlékeztetői rovatban. 
 
8/2011. (II. 24.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége a következő ajánlással fordul a Területi Kamarákhoz: 
Blaskovics Gyula kezdeményezését az MMK Elnöksége nem tartja időszerűnek, ezért 
javasolja a Területi Kamaráknak, hogy ne küldjék tovább azt a tagság számára. Ugyanakkor 
az MMK felkéri a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatát, hogy soron következő első 
elnökségi ülésén foglalkozzék ezzel a témával, továbbá ha szükséges, akkor a kérdést teljes 
komplexitásában vizsgálja meg, és foglaljon állást abban. 
Az MMK Elnöksége egyúttal tájékoztatja a Területi Kamarákat, hogy az MMK Elnöke szintén 
részt vesz a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségének ülésén. 
 
 

2011. március 9. 
 
9/2011. (III. 9.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, megállapítja, hogy az MMK Tagozatainak honlapjain 
sok tekintetben összekeveredett a szakmai, valamint a nem szakmai, interaktív működés, 
ezért rögzíteni kívánja a tagozati honlapok működésének szabályozását. Az erre vonatkozó 
határozati javaslatot az Elnökség április üléséig kell kidolgozni. 
Az Elnökség egyúttal felkéri a Főtitkárságot, hogy az érintett, honlapot és elektronikus 
újságot működtető tagozatokkal haladéktalanul kezdje meg az egyeztetést. 
 
10/2011. (III. 9.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége 2011. május 28-ra összehívja a Magyar Mérnöki Kamara éves rendes 
Küldöttgyűlését. A pontos napirend meghatározásáról és a meghívónak és mellékleteinek 
kiküldéséről az Elnökség későbbi időpontban határoz. 
 
11/2011. (III. 9.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Gépészeti 
Tagozat Ügyrendjét. 
 
 

2011. április 15. 
 
12/2011. (IV. 15.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége kezdeményezi az MMK Geotermia Szakmai Kollégiumának 
megalakulását, melynek koordinálásával Dr. Csete Jenő elnökségi tagot bízza meg, és 
felkéri őt, hogy Sztermen Gusztáv Szilárdásvány-bányászati Tagozati elnök és Kovács 
István tagozati munkáért felelős alelnök bevonásával készítse el a Megújuló Energia 
Szakmai Kollégium munkarendjét, ügyrendtervezetét, és tagozatonkénti feladat- és 
hatáskörét. Az Elnökség a jelenleg működő Geotermikus szakmai műhely működésének 
folytatására és az alakuló Kollégiummal való aktív együttműködésre kéri az abban 
résztvevőket. 
 



13/2011. (IV. 15.) MMK Elnökségi határozat:  
Az etikai-fegyelmi eljárások törvényi egyszerűsítésének szándékával, és a Magyar Építész 
Kamarával közös kezdeményezéssel az MMK Elnöksége egyetért. A közös fellépés 
előkészítésére az MMK Elnöksége ad hoc munkacsoportot hoz létre. Vezetésével Kovács 
Istvánt bízza meg. A bizottság tagjai az MMK részéről: dr. Greschik Gyula és dr. Kiss Péter. 
 
14/2011. (IV. 15.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az Egészségügyi- 
műszaki Tagozat Ügyrendjét  
 
 

2011. május 18. 
 
15/2011. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta az Építési Tagozat 
Ügyrendjét  
 
16/2011. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 1 ellenszavazat, illetve 1 tartózkodás mellett 
jóváhagyta az Elektrotechnikai Tagozat Ügyrendjét azzal, hogy az Elnökség ülésén 
meghatározott módosításokat el kell végezni.  
 
17/2011. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Nemzeti Akkreditáló Testületben a Magyar Mérnöki 
Kamara képviseletével Dr. Csenke Zoltánnét bízza meg. 
 
 

2011. június 8. 
 
18/2011. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja az Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar 
Építész Kamara által kidolgozott, az épületekre vonatkozó közös díjszabás számszaki 
részét. 
 
19/2011. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri a MÉDI Bizottságot, hogy a 2011. év végéig 
gyűjtse össze az Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara által kidolgozott, az 
épületekre vonatozó közös díjszabás szöveges részével kapcsolatos észrevételeket, 
javaslatokat, és ezek alapján készítse el a díjszabás preambulumát, valamint szöveges 
magyarázatát. 
 
20/2011. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri a Magyar Mérnöki Kamara érintett Szakmai 
Tagozatait, hogy a Mérnöki Díjszabás fejlesztése érdekében adjanak javaslatot az egyes 
sajátos építményfajták díjszabására. 
 
 

2011. július 13. 
 
21/2011. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége megköszöni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság eddig 
végzett munkáját, egyúttal felkéri a Bizottságot, hogy ezt a munkát a korábban megállapított 
menetrend szerint folytassa. Ennek során fordítson különös figyelmet arra, hogy a módosított 
finanszírozási rendszer szerinti területi kamarai befizetéseket követően hogyan alakul az 



egyes kamarák pénzügyi, gazdasági helyzete. E konkrét feladatot illetően az MMK 
Elnöksége 2011. szeptember végi határidőt állapít meg. 
 
22/2011. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja a Kamarai Továbbképzési Bizottság (KTB) 
ügyrendjét, amely az építésügyért felelős miniszter jóváhagyását követően válik érvényessé 
és alkalmazhatóvá. 
 
23/2011. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Országos Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezete (A 
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje) a következők 
szerint módosul: 
„E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni a Kamara kezelésében lévő közérdekű adatok és 
közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére, ide nem értve a 
területi kamarák által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését. 
E fejezet alkalmazása során a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat alatt a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvény 2. §-ában szereplő fogalom-meghatározásokat kell érteni. Ennek megfelelően 
a) közérdekű adatnak minősülnek különösen a Kamara szervezetére és tevékenységére 
vonatkozó adatok (pl. az egyes kamarai szervek elérhetősége, feladatköre, a Kamara 
szervezeti felépítése, az ügyfélfogadás rendje); 
b) közérdekből nyilvános adatnak minősülnek különösen a kamara munkatársainak olyan 
személyes adatai, amelyek a Kamara közérdekű feladatainak ellátásával kapcsolatosak (pl. 
hivatali elérhetőség, feladatkör).” 
 
24/2011 (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, a szakmai képesítések elismeréséről szóló uniós 
irányelv jelenleg zajló felülvizsgálata, valamint a hazai felsőoktatási törvény megalkotásának 
időszerűsége kapcsán megnövekedett feladatok elvégzése érdekében felhatalmazza az 
Alelnöki Tanácsot, hogy döntsön az Oktatási Bizottság kibővítésének személyi köréről, ezen 
személyi kör bevonásával szervezzen meg egy önálló albizottságot, amely: 

1. dolgozza ki a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos EU Zöld Könyvre 
vonatkozó, a MMK álláspontját tükröző válaszokat és javaslatokat; 
2. vizsgálja felül a felsőoktatás kimeneti követelményeiről készült 2009. évi MMK 
segédletet a tagozatok szakmai álláspontja alapján, és hozza összhangba azt a 
felsőoktatási tv. kapcsán kialakítandó MMK állásponttal, valamint az EU irányelvekkel; 
3. készítse el a tanúsításokra és minősítésekre vonatkozó MMK álláspontot és 
javaslatot. 

 
25/2011. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 6/2011. (II.9) MMK Elnökségi határozattal 
létrehozott választási ad hoc bizottság kérésére és javaslatára a bizottság feladatát az 
alábbiak szerint értelmezi: 
A választási rendszereket vizsgáló bizottság a beérkezett panaszok és észrevételek alapján 
vizsgálja meg az MMK teljes területén a küldött és tisztségviselő jelölés és választás 
gyakorlatát. Ez alapján tegyen javaslatot egy egységes választási rendszerre, mely ajánlás 
lehet a területi kamarák részére, hogy alapszabályukban egységesen rögzíthessék és 
alkalmazhassák a megfogalmazott választási alapelveket. A javaslat térjen ki az azonos 
alkalmazás érdekében az MMK tagozatai és az országos küldött és tisztségviselő jelölés és 
választás szükséges változtatására is. 
 
26/2011. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége jóváhagyja a Szilárdásvány-bányászati Tagozat 
Ügyrendjét. 
 



2011. szeptember 14. 
 
27/2011. (IX. 14.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége megbízza Dr. Molnár Gábort a Magyar Mérnöki Kamara főtitkári 
feladatainak 2011. november 1-jétől való ellátására. Szőllőssy Gábor szaktudására és 
tapasztalatára a továbbiakban vezető szakértőként számít a kamara. 
 
28/2011. (IX. 14.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara tervpályázati kiírások szakmai 
észrevételezésének szabályzatát jóváhagyja. A szabályzat rendelkezéseit 2011. szeptember 
15-től kell alkalmazni. 
 
29/2011. (IX. 14.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége támogatja a tanúsításra vonatkozó 47/2009. (XI. 11.) MMK Elnökségi 
határozat további részletezését, és egy a nemzetközi normákat is figyelembe vevő 
szabályzat összeállítását. A szabályzat Nemzeti Akkreditáló Testület által történő 
akkreditálására vonatkozóan az MMK Elnöksége a későbbiekben határoz. Az MMK 
Elnöksége a feladat elvégzésére munkacsoportot hoz létre, amelynek irányításával Csenke 
Zoltánnét bízza meg, akit egyúttal felkér arra, hogy a feladat elvégzéséhez kapcsolódó 
hatásvizsgálatot készítse el. Az MMK Elnöksége felhatalmazza az MMK elnökét, hogy a 
munkacsoport vezetőjének javaslata alapján a további közreműködőket felkérje. 
 
30/2011. (IX. 14.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége üdvözli, hogy a közúti biztonsági auditorok tevékenységének 
engedélyezése és nyilvántartása mérnöki kamarai hatáskörbe került. Felkéri a Közlekedési 
Tagozatot a tagozati minősítő bizottság kibővítésére. A „közúti biztonsági auditor” 
jogosultság csak tagozati minősítő bizottsági előzetes minősítést követően engedélyezhető. 
 
 

2011. október 12. 
 
31/2011. (X. 12.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 2. § (4) bekezdésének módosítása szerint 
létrehozza a Tűzvédelmi Tagozatot, amelynek megszervezésével járó feladatok elvégzésére 
Lengyelfi Lászlót, Nagy Katalint, Kelemen Csabát és Mészáros Jánost kéri fel. 
A Tűzvédelmi Tagozat a működését az alakuló üléssel kezdi meg. 
 
32/2011 (X.12.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége átmeneti intézkedésként az akkreditált tanfolyamok és 
a vizsgáztatás beindításáig a kérelmező épületvillamossági tervezők részére, a 
vizsgakötelezettség teljesítésének 2012. április 30-ig történő előírása mellett, a villámvédelmi 
tervezési tevékenységet lehetővé teszi. Felszólítja az MMK Elektrotechnikai Tagozatát, hogy 
az MMK főtitkárságának bevonásával a tanfolyamok és a vizsgák akkreditációjának 
feltételrendszerét készítse el, és azt jóváhagyásra terjessze a 2011. november 9-i elnökségi 
ülés elé. A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. az MMK Elektrotechnikai Tagozata szakmai 
segítségével kezdje meg a villámvédelmi tanfolyam szervezését és lebonyolítását. 
Az MMK Elnöksége felkéri az Elektrotechnikai Tagozatot, hogy 2012. április 30-ig az MMK 
Elnökségének ülésein havonta számoljon be a megtett intézkedésekről. 
 
33/2011. (X. 12.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége felkéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, hogy az MMK 
Elnökségének november üléséig készítse el a zárójelentését. A jelentést az MMK Elnöksége 
megtárgyalja, majd az MMK Választmánya elé terjeszti. 
 



34/2011. (X. 12.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhatalmazza az MMK Elnökét, hogy a nukleáris 
szakértői jogosultság elbírálásához előírt Minősítő Bizottság működési és ügyrendi 
szabályzatát annak elkészülte és az Országos Atomenergia Hivatallal való egyeztetése után 
jóváhagyja. 
 
 

2011. november 9. 
 
35/2011 (XI.9.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége a villámvédelmi tanfolyam és záróvizsga akkreditációs szabályzata 
tárgyában kapott tájékoztatást tudomásul veszi, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósággal (OKF) való tárgyalás vezetésével Rónay Istvánt bízza meg. A tárgyaló 
delegáció további tagjai: Szőllőssy Gábor, dr. Csenke Zoltánné és Kun Gábor.  
Az MMK Elnöksége felhatalmazza az Alelnöki Tanácsot, hogy az OKF-el folytatott 
megbeszélést, valamint a szükséges egyéb egyeztetéseket követően, továbbá az 
akkreditációs szabályzatnak a szakmai feltételekkel való kiegészítése után a szabályzatot 
véglegesen elfogadja. 
 
36/2011 (XI.9.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége felhatalmazza a Tűzvédelmi Tagozat előkészítő bizottságát, hogy az 
MMK Főtitkárságával együttműködve vegye fel a kapcsolatot az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetékeseivel, és kezdje meg a tűzvédelmi tervezői 
jogosultsági vizsga anyagának és vizsgakérdéseinek összeállítását. Az MMK delegációját 
Rónay István vezeti.  
 
37/2011 (XI.9.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége megköszöni a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által elvégzett alapos 
munkát, a színvonalas jelentés összeállítását, illetve külön köszönetet mond a területi 
kamaráknak az együttműködés elősegítéséért.  
Az MMK Elnöksége felkéri az MMK Főtitkárságát, hogy a bizottsági jelentésben szereplő 
javaslatok, illetve az MMK Elnökség ülésén elhangzottak figyelembe vételével készítsen 
intézkedési tervet, különös tekintettel a külső pénzügyi források bevonására, valamint a 
szakmai tagozatok finanszírozásának ismételt áttekintésére vonatkozó javaslatokra.  
 
38/2011 (XI.9.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége megköszöni dr. Csenke Zoltánné a tanúsítási rendszerre vonatkozó 
javaslatát, egyúttal felkéri az előterjesztőt a javaslatnak az elhangzott szempontok alapján 
történő továbbfejlesztésére. Az MMK Elnöksége felkéri az MMK elnökét, hogy a novemberi 
Választmányi ülésen tájékoztassa a Választmány tagjait a témáról.  
 
39/2011 (XI.9.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK Elnöksége megköszöni a választási rendszereket vizsgáló ad-hoc bizottság 
munkáját, illetve a bizottsági jelentés elkészítését. Felkéri az MMK Felügyelő Bizottságát, 
hogy a jelentést véleményezze, észrevételeit pedig küldje meg az MMK Elnöksége részére.  
Az MMK Elnöksége felkéri az MMK Főtitkárát, hogy az MMK Elnökség ülésén elhangzott 
észrevételeket összegyűjtve kérje a bizottság állásfoglalását a felmerült kérdésekkel 
kapcsolatban. Ezt követően a bizottság kiegészített jelentését az MMK Elnöksége újra 
napirendre tűzi.  
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40/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat  
Az MMK elnöksége a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (OTSZ) 225. § (2) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a tanfolyam mérnöki kamarai akkreditációjának Szabályzatát 
elfogadja. A Szabályzat annak elfogadásának napjától hatályos. 
Felkéri az MMK Elektrotechnikai Tagozatát, hogy a szabályzatban meghatározott 
bizottságokba az Elektrotechnikai Tagozat részéről közreműködő személyeket 2012. január 
15-ig nevezze meg, valamint a villámvédelmi tanfolyam akkreditációjához szükséges 
pályázati anyag szakmai részét 2012. január 15-ig állítsa össze. 
 
41/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja a Magyar Mérnöki Kamara által 
nyilvántartott, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők 
Minősítési Ügyrendjét. A Minősítési Ügyrend annak elfogadásának napjától hatályos. 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhatalmazza Szőllőssy Gábort, hogy az atomenergia 
alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők mérnök kamarai nyilvántartásba 
vételéhez szükséges feladatokat elvégezze. 
 
42/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat 
Az MMK Elnöksége az MMK Oktatási Bizottsága keretein belül működő Albizottság elvi 
javaslataival egyetért. Az Albizottság feladatait meghatározó 24/2011 (VII. 13.) MMK 
Elnökségi határozat 2. pontjával összefüggésben az MMK Elnöksége felhatalmazza az 
Albizottságot, hogy a felsőoktatás képzési és kimeneti követelményeinek a mérnöki kamarai 
jogosultságokkal való összehangolásához készült MMK segédlet felülvizsgálatát a szakmai 
tagozatok bevonásával végezze el.  
 
43/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri Holló Csaba alelnököt és Zarándy Pál 
alelnököt, hogy a 2012. évi V4 konferencia és találkozó megszervezésével kapcsolatos 
feladatokat foglalják össze, és a konferencia témáira mielőbb tegyenek javaslatot, amelyek 
alapul szolgálhatnak a szükséges szakmai és támogatói tárgyalások megkezdéséhez. 
 


