BEMUTATKOZÁS AZ MMK JELÖLTÁLLÍTÁSI FELHÍVÁSHOZ

1. Név: Nagy Gyula
2. Születési hely, év: Budapest, 1952.09.26.
3. Végzettség, szakképzettség:
2006.
1982-1984.
1972-1977
1967-1971

BME Mérnöktovábbképző Intézet EU rendszerű energia auditor
BME Gazdasági mérnök szak
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti
ágazat-okl. épületgépész mérnök
József Attila Gépipari Technikum Budapest –
okl. gépésztechnikus, gépgyártás technológia szak

Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések:
2011. Az év épületgépész tervezője (MMK ÉgT, MÉgKSZ, BME ÉpGET)
2014. Miniszteri elismerő oklevél, kimagasló szakmai tevékenység elismeréséül
(Belügyminiszter)
Nyelvismeret: angol alapszint
4. Munkahelyek (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki tevékenység,
illetve beosztás):
1997folyamatosan
1991-1997.
1980-1991.
1979-1980.
1977-1979.

PIRATON KOMPLEX Kft. - ügyvezető, vezető tervező, szakértő,
felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr
Inventsoft Kft. – vezető tervező, műszaki szakértő
Épületgépészeti és Villamossági Tervező Vállalat (ÉVITERV)épületgépész irányító tervező
KOGÉPTERV - épületgépész tervező
Hűtőgépgyár Klímatechnikai Főosztály - tervező

5. Szakterület: épületgépészet, szellőzés, hűtés és klímatechnika, épületfizika,
épületenergetika
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
A 40 éves szakmai gyakorlati idő alatt fő tevékenységként épületgépészeti tervezői,
szakértői munkát folytattam, kiemelt területem a szellőzés, hűtés és klímatechnika.
Tervezési munkáim között több jelentős létesítmény (kórházak, egészségügyi
létesítmények, irodaházak, banképületek és bankfiókok, szállodák, üzletek, ipari
épületek, oktatási épületek, kutató laboratóriumok, gyógyszergyári tisztatér
rendszerek, lakóépületek, autószalonok, technológiai hűtőrendszerek, stb.)
épületgépészeti rendszereinek kialakítása található. A tervezés melletti szakértői
munkát elsősorban az épületfizikai, épületenergetikai szakterületen végeztem.
Fontosnak tartom a fiatalok képzésében való közreműködést, ezért sok
diplomatervezőt segítettem konzulensként munkájukban, felkészülésükben..
7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
Igazságügyi Szakértői Kamara, szakterület: épületgépész, épületenergetika
szakértő
8. Jelenlegi kamarai tagság
A kamarai tagság kezdete 1997.03.20. Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara,
Épületgépészeti Tagozat, nyilvántartási szám: 01-4597
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
2011-2015 MMK Épületgépészeti Tagozat Minősítő Bizottság elnöke
2015-től MMK Épületgépészeti Tagozat elnöke
2015-től ÉMTSZR munkacsoport tagja
2016-tól Mérnök Újság szerkesztőbizottsági tag
10. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztségre vállal jelöltséget?
MMK Elnök, az MMK Épületgépészeti Tagozat ajánlása alapján.
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez?
Mit tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás,
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok:
A kamarai tagság részéről sokszor megfogalmazott vélemény, hogy a „pénzükért
nem kapnak semmit….”Ezt a véleményt meg kell változtatni, a kamarának
erősíteni kell a SZOLGÁLTATÓ szerepét. Helyre kell állítani a mérnökök
megbecsülését, érdekérvényesítő képességét A kamara alapvető feladata a
szakmai képzés és az érdekvédelem erősítése. A minőségi mérnöki munka úgy
végezhető, ha megfelelően felkészültséggel rendelkeznek a szakmagyakorlók és
ehhez rendelkezésre áll a segítő jogszabályi környezet. Csak magas színvonalú
munkával lehet céljainkat elérni.

Folyamatosan fejleszteni kell a kötelező képzések törzsanyagát. A Feladatalapú
Pályázat keretében elsősorban a szakkönyvek, segédletek kidolgozását kell
támogatni. A kötelező képzések mellett mesteriskolákat, szakmai tanfolyamokat kell
indítani. Fontos az egyetemek, szakiskolák oktatási munkájának segítése. Ipari
szakmagyakorló oktatókkal fejleszthető a gyakorlati oktatás, az egyetemi hallgatók
gyakorlati ismereteinek bővítése.
Fokozott aktivitással kell a jogszabályok véleményezésében, módosító javaslatok
kidolgozásában részt venni. Eredményes lehet a kamara által delegált
minisztériumi szakterületi konzulensek kijelölése. Több jogszabály módosítása
elengedhetetlen, elsők között a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet módosítására
kell javaslatot tenni. Rendezni kell a szakhatósági és szolgáltatói eljárások
szakmagyakorlókat érintő eljárásrendjét a munkafolyamatok egyszerűsítése
érdekében. Meg kell oldani a szabványok, műszaki előírások fordítását, ezekhez
szabad hozzáférést kell biztosítani a kamarai tagok részére.
Az ÉMTSZR és a Beruházási Kódex kidolgozásával fokozni kell a mérnök
befolyását és érdekérvényesítő képességét a beruházási folyamatokban. A tervező,
a felelősség mellett megfelelő hatáskörrel is rendelkezzen.
Ma Magyarországon nem működik a piac szabályozó szerepe, ezért erősíteni kell
a kamarában a minőségellenőrzést, az etikai és szerzői jogi ügyek kiemelt
kezelését.
A kamarák működésének fejlesztése érdekében össze kell hangolni a megyei
kamarák és a tagozatok munkáját. A tagozatok a szervezett területi
szakcsoportokon keresztül közvetlenül rész tudnak vállalni több tevékenységben.
Nagyon fontos az egységes minősítési rendszer kidolgozás és működtetése, a
végzettségek, a szakmai gyakorlati idő egyeztetett szempontok szerinti értelmezése.
A szakmai tagozatok nagyobb részt vállaljanak a továbbképzések szervezésében,
így segítve a területi kamarákat.
A kamarai korfa ismeretében látható, hogy a tagság jelentős része 60 év feletti. A
fiatalítás ezért elengedhetetlen, de ez nem megy egyik napról a másikra. A
tagozatoknak létre kell hozni az ifjúsági szakosztályaikat. Ez már néhány
tagozatnál megvalósult. A szakosztály tevékenységének keretében a fiatalok
megismerkedhetnek a kamarai munkával és közülük kerülhetnek ki a jövő
tisztségviselői.
Eredményes munka csak a különböző szakmai szervezetek együttműködésével
érhető el. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot az országos és a szakmai
szervezetekkel. Egymással egyeztetve, megfelelő munkamegosztással, egymás
érdekeinek figyelembe vételével és tiszteletben tartásával lehet sikeres a
tevékenységünk.

2017.01.20.
Nagy Gyula

