RÖVID BEMUTATKOZÁS
1. Név: Dr. Csete Jenő
2. Születési év, hely: 1945, Nagykanizsa
3. Végzettség, szakképzettség:
1969 okl. gázmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
1991 euromérnök, FEANI, Párizs
Tudományos fokozatok:
1991 CSc, műsz. tud. kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
1996 PhD fokozat, Miskolci Egyetem, Miskolc
Szakmai kitüntetések
2000 „Signum Aureum Universitatis”, Miskolci Egyetem, Miskolc
2007 „Zielinski Szilárd Díj”, Magyar Mérnöki Kamara, Budapest
2010 „Pro Universitate”, Miskolci Egyetem, Miskolc
2010 „Szt. Borbála Érem”, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Budapest
Nyelvismeret: angol (középfok)
4. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki
tevékenység, illetve beosztás):
1993-2010

tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Miskolc

1993-2007

igazgatósági tag, ÉGÁZ Rt., Győr

1997-2016

regisztrált szakértő, Magyar Mérnöki Kamara, Budapest

2007-2015

Felügyelő Bizottság elnöke, Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt., Szeged

2010-

nyugdíjas

5. Szakterület: gáz- és olajipar
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Aktív szakmai életem elsősorban a Miskolci Egyetem gázmérnök és gázszakmérnök képzéséhez kötődik. A Gázmérnöki Tanszék alapító tanszékvezetője
voltam, tantárgy-jegyzőként és előadóként ma is részt veszek a szakmérnökképzésben. Egyetemi munkám mindig szorosan kapcsolódott a gáziparhoz, az
oktatáson kívül nagyszámú kutató – szakértői munkát vezettem, illetve
közreműködtem munkatársként. Számos magyar és idegen nyelvű szakmai
publikáció és konferencia előadás szerzője, társszerzője voltam. Egyetemi
feladataim mellett hosszú időn keresztül gáztársaság igazgatósági tagjaként, majd
felügyelő bizottsági elnökként közvetlen és szoros kapcsolatban álltam a hazai és a
nemzetközi földgázipari gyakorlattal. Kamarai jogosítvánnyal közel két évtizeden át
rendszeres folytattam egyéni szakértői tevékenységet.

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
1970-

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, tag

1972-

Országos Magyar Kohászati és Bányászati Egyesület, tag

8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Mérnöki Kamara, 1997-től
Gáz- és Olajipari Tagozat, 1997-től
Energetikai Tagozat, 1997-től
Épületgépészeti Tagozat, 1997-től
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
1992-1997

Mérnöki Kamara Egyesület, Gázipari Tagozat, alapító elnök

1997-

Magyar Mérnöki Kamara, országos elnökségi tag

Az utolsó két ciklus feladataiból kiemelem, hogy a szakmai tagozatok feladat alapú
támogatási rendszerét szerveztem, és irányítottam, továbbá az Oktatási Tanácsadó
Testület vezetőjeként dolgoztam. A műszaki felsőoktatással összefüggő kamarai
ügyek mindig kiemelt feladataim közé tartoztak elnökségi tagságom idején.
1997-2001

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara, FB tag

2001-2006

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara, alelnök

2006-

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara, elnökségi tag

10. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
felügyelő bizottsági tag tisztség
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit tart
lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, kommunikációs
lehetőségek, kapcsolatok:
A Kamarában kezdettől fogva különböző választott tisztségeket töltöttem, töltök be,
bizottságok munkájában vettem részt, projekt-feladatokat oldottam meg, ezért
nagyon sok kamarai (és Kamarán kívüli) tapasztalattal rendelkezem. Az FB feladata
az MMK működésének, gazdálkodásának ellenőrzése, tehát alapvetőnek tartom a
hatályos jogszabályok, szabályzatok, valamint a kamarai mechanizmusok pontos
ismeretét, a folyamatok nyomon követését, az országos szervezet rendszeres,
szisztematikus felülvizsgálatát, - mindezt felelősségteljesen, a legjobb értelemben
vett mérnöki kamarai szellemben, a korábbi, egy jelentős tőkeerejű gáztársaságnál
FB elnökként szerezett tapasztalataim felhasználásával.
Mint eddig is, mindig a feladatoknak megfelelő mértékben állok a Kamara
rendelkezésére, - akár Budapesten, akár miskolci munkavégzéssel. A mobiltelefon
és az e-mail használata mindennapi életem (ma már nélkülözhetetlen) része.

