BEMUTATKOZÁS az MMK jelöltállítási felhívásához
1. Név:

Tóthné Temesi Kinga

2. Születési év, hely:

1962. 04.10.

3. Végzettség, szakképzettség: okl. közlekedés-építőmérnök (BME)
Tudományos fokozatok, szakmai kitüntetések:
1999.
1999.
1999.
2001.
2004.
2008.
2009.
2011.
2012.
2012.
2014.

Vas megye Műszaki fejlesztéséért MTESZ kitüntetése
Vas megyei Baleset-megelőzési bizottság emlékplakett
KTE Egyesület aranyjelvény
Vas megyei Rendőrfőkapitányi Elismerés
Vas megyei Mérnöki Kamara „Kiemelkedő mérnöki munkáért” emlékplakett
„A Közlekedéstudományi Intézetért” emlékérem
KTI tudományos munkatársi minősítés
KTE Széchenyi István Emlékplakett
KTE Irodalmi díj
NFM Közlekedésért Érdemérem
KTE Jáky József Díj

Nyelvismeret:

angol (alapfokú tárgyalási szint)

4. Az elmúlt 15 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással összefüggő mérnöki
tevékenység, illetve beosztás):
Tóthné Temesi Kinga 1985-ben okleveles építőmérnökként diplomázott a Budapesti
Műszaki Egyetemen. Az egyetemi diploma megszerzése után 1985-2006 között a
Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságán, valamint annak jogelődjeinél
dolgozott tervezőmérnökként, tervező csoportvezetőként, forgalomtechnikai
osztályvezető-helyettesként,
fejlesztési
mérnökként,
forgalomtechnikai
és
hálózatkezelői osztályvezetőként, hálózatkezelési és üzemeltetési főmérnökként, majd
területi főmérnökként. 2006-2007 között a Colas Dunántúl Zrt. elnök-vezérigazgatója,
2007-től a KTI Nonprofit Kft. Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervező Iroda
irodavezetője.
5. Szakterület: közlekedési
6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása:
Tervezői tevékenységet az egyetem elvégzése óta folyamatosan folytat. Részt vett a
körforgalmak hazai meghonosításának munkájában, munkabizottság vezetőként pedig
a tervezési irányelvek kidolgozásában.
2004. évben részt vett a Széchenyi István Egyetem és a GKM által közösen szervezett
Közúti biztonsági auditori képzésen, majd később az erre épülő auditori
továbbképzéseken hallgatóként, majd később előadóként is. Részt vett a Közúti
Biztonsági Audit magyarországi irányelveinek kidolgozásában, időszaki
felülvizsgálatában, valamint az országban az elsőként vizsgált közlekedési
létesítmények közlekedés biztonsági auditálásában.
Megalakulása óta tagja a Vas Megyei Mérnöki Kamarának. Az Etikai és Fegyelmi
Bizottság elnökeként, és szerkesztőbizottsági társelnökként több ciklus óta aktívan
vesz részt a Vas Megyei Mérnöki Kamara munkájában.

Aktív tervezői és szakértői jogosultságokkal rendelkezik Terület- és településrendezési
tervek közlekedési munkarésze, Útpályaszerkezet építés, Úttervezés- és
forgalomtechnika, Útüzemeltetés és –fenntartás, Városi közlekedéstervezés,
forgalomszervezés szakterületeken.
Aktív engedélyei:
•
ME-KÉ - Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése
•
SZÉM1 - Közlekedési építmények szakértése
•
KA - Közúti biztonsági auditor
•
KÉ-K - Közúti építmények tervezése
•
Tkö - Településtervezési közlekedési szakterület
•
VZ-korlátozott – Vizimérnöki
7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók:
tagság szakmai szervezetekben; KTE, Magyar Útügyi Társaság, Vas Megyei Baleset
megelőzési Bizottság, 2012-2016 között AIPCR/PIARC TC 3.2.1 tag
tisztségek;
2007-től KTE főtitkárhelyettes,
2012-2015 között az AIPCR-PIARC TC 3.2 Biztonságosabb közúti infrastruktúra
tervezése és üzemeltetése munkabizottság rendes tagja
2015. májusától a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft. Felügyelő Bizottságának
tagja
8. Jelenlegi kamarai tagság (melyik területi kamara és tagozat tagja és mióta?)
MMK nyilvántartási szám: 18-0192
Vas Megyei Mérnöki Kamara, Közlekedés Tagozat, mindkettőnek megalakulása óta
9. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása:
2001. decemberétől MMK Településközlekedési Szakosztály elnökségi tagja
2003 – 2014 között a Vas Megyei Mérnöki Kamara Etikai és Fegyelmi Biz. elnöke
2007-től a Vasi Építész és Mérnök újság szerkesztőbizottságának társelnöke
2013-2015 MMK Közl. Tagozat Közúti Biztonsági Auditori Szakoszt. elnökségi tagja
2013-től a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának tagja
2014-től a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja
10. A 2017-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget?
etikai-fegyelmi bizottsági tagság
11. Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit
tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás,
kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok:
Etikai Bizottsági tagként szeretnék hozzájárulni a tisztességes mérnöki munka
társadalmi elismertségének fokozásában, egy olyan, mérnökök iránti általános
társadalmi megítélés kivívásában, melyben elvitathatatlan, hogy a felelősségtudatos
mérnöki tevékenység egy olyan - a társadalmi jólét alapvetően befolyásoló tevékenység, amely túlmutat a megbízó/megbízott szerződéses jogviszonyon. Ehhez
szükséges, hogy az Etikai és Fegyelmi Bizottság nyitott legyen a jogos érdeksérelmek
megértésére és befogadására, ugyanakkor kellő megalapozottsággal tudja megvédeni
mérnökeinket a becstelen, rágalmazó, hitelt rontó támadásoktól.

