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a Közlekedési Tagozat VASÚTI SZAKOSZTÁLY 2016. évi tisztújító közgyűléséről 
 

A Közlekedési Tagozat- Vasúti Szakosztálya  2016. április 28-án-án a  FÖMTERV Rt 
konferencia termében tartotta meg vezetőségválasztó taggyűlését, amelyen a Vasúti 
Szakosztály 47 tagja vett részt.  A taggyűlés  napirendje a következő volt: 

1. Megnyitó.  
2. Elnökség beszámolója, hozzászólások, a beszámoló elfogadása. 
3. Jelölő Bizottság beszámolója, helyszíni jelöltállítások 
4. Elnök, elnökségi tagok megválasztása. 
5. Győrik Balázs fejlesztési vezető: „NIF vasútfejlesztési projektjei 2020-ig” c. 

előadása 
6. Elnök, elnökségi tagok választási eredményeinek ismertetése 
7. Küldöttek választása 
8. Küldöttek választási eredményeinek ismertetése. 

Lakits György, a Közlekedési Tagozat elnöke, levezető elnök megnyitójában 
felvetette, hogy a tervezői jogosultság kérdésében a 266.sz. Korm. rendelet 
módosításra került. A vezető tervezői jogosultságot ezután kérelmezni kell.  
A jelenlévők a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Rege Bélát egyhangúlag, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Csárádi Jánost és Csoma Andrást egyhangúlag 
választották meg. A Szavazat Számláló Bizottság tagjai a Jelölő Bizottság jelenlévő 
tagjai lettek. 
Sullay János, a Vasúti Szakosztály elnöke beszámolt az elnökség 2012-2016 évi 
tevékenységéről. Az elnökség fő feladatának tekintette  vasúti szakterületen a hosszú 
évek óta fennálló, nem a tényleges szakmai követelményeknek megfelelő tervezői 
jogosultságok átalakítását. Másik fontos kérdéskör volt a megfelelő színvonalú 
szakmai rendezvények megszervezése, amelyek a tagok szakmai fejlődését és 
érdeklődését szolgálják. 
A Vasúti Szakosztály a 2012.június 20-i tisztújítás után az alábbi  szakmai rendezvényeket 
önállóan vagy társrendezőként szervezte meg: 

1. Szakmai nap a vasúti pályaépítés a tervezésétől a használatba vételig 2012.06.26-27. 
2. Felsővezetéki szakmai nap 2012.12.12. 
3. Erősáramú irányítástechnikai szakmai nap 2013.02.26. 
4. Védelmi és irányítástechnikai szakmai nap 2013.04.10. 
5. Különleges vasutak (fogaskerekű, zöld pálya) tervezése 2013.05.07. 
6. Felsővezetékek üzemeltetési problémái 2013.06.05. 
7. Vasúti műtárgyépítések 2013-ban 2013.11.04. 
8. Felsővezetéki szakmai nap 2013.12.03. 

A szakmai továbbképzés rendszere 2014-től megváltozott. A továbbképzéseket az MMK 
megyei kamarái tagjaik részére díjfizetés ellenében szervezik meg. Az évente egy kötelező 
továbbképzés véleményünk szerint nem biztosítja a vasutas kollégák szakmai színvonalának 
emelését, a vasúti szakterület összetettsége miatt a jövőben,- a korábbi évek tapasztalatai 
alapján- az MMK vezetésének  a szakmai tagozatok ingyenes továbbképzéseit kellene 
elfogadni. Vasúti villamossági szakterületen a régi tervezői jogosultságok 2015-ig 
érvényesek voltak, hosszú küzdelem után a tervezői jogosultság kérdése megoldódott. A 
Szakosztály a NIF-nél több tervtanácson vett részt. A Déli pu. tervezett bezárásával 



kapcsolatban a Szakosztály több kamarai állásfoglalás összeállításában vett részt. Bokory 
Gábor, elnökségi tag a Mérnök Újságba cikket is írt a Déli pu. kérdésében. A Közlekedési 
Tagozat „Közös dolgaink” szakmai program keretében Csárádi János, elnökségi tag vasutak 
villamosítása témában tartott előadást. A Vasúti Szakosztály tagjai közül 2015-ben Csány 
László díjat kapott Csoma András, 2016-ban pedig erre a díjra Csárádi Jánost jelölte a 
Vasúti Szakosztály. Befejezésül megköszönte a Szakosztály tagjainak részvételi 
tevékenységét, elnökségi tagok munkáját, valamint a vasúti területen működő cégek 
támogatását, majd bejelentette az elnökség lemondását. 
A jelenlévők a beszámolót elfogadták. 
Károly István, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a jelölés szempontjait. A Bizottság a az 
egyes szakterületekről többes jelölés mellett a szakmailag elismert kollégák jelölésére 
törekedett. Ezután az elnök, elnökségi tagok jelöltjeinek szakmai tevékenységét mutatta be. 
A küldöttek jelöltjeit a területi és szakmai képviselet alapján választotta ki a Bizottság. 
Ezután a helyszíni jelölésekre került sor. Küldött jelöltnek a jelenlévők Szunyogh Ferencet 
és Nagy Zoltánt fogadták el. A Jelölő Bizottság elnök, elnökségi tagok, küldöttek 
jelöltjeinek névsorát a jelenlévők elfogadták. Rege Béla hozzászólásában megjegyezte, hogy 
a Szakosztály ügyrendje szerint az elnöki tisztségére az egyedüli jelölt Bokory Gábor 
megválasztása akkor lesz sikeres, ha a jelenlévők 50 % + 1 fő szavazatait elnyeri. Ez jelen 
esetben 25 érvényes szavazatot jelent. 
Ezután az elnök, elnökségi tagok ( 6 fő tag, 1 fő póttag) megválasztására került sor. Az 
elfogadott javaslat alapján az az elnökségi, akit nem választanak meg, automatikusan 
küldött jelölt lesz. Ennek alapján a küldöttek választására az elnök, elnökségi tagok 
megválasztása után került sor.  
Győrik Balázs, a NIF fejlesztési vezetője „NIF vasútfejlesztési projektjei 2020-ig” c. 
előadásában nagyon részletesen beszámolt az egyes típusú vasúti projektekről, illetve 
azoknak lebonyolítási módjáról. Az egyes, már folyamatban lévő vasútvonal 
korszerűsítések mellett új projekt a Budapest Nyugati – Esztergom vasútvonal 
villamosítása, a Déli Összekötő vasúti Duna-híd 3. szerkezetének megépítése, a 
Budapest Déli pu. átalakítása. 
A Szavazat Számláló Bizottság tagja, Gyebnár Péterné ismertette az elnök, elnökségi 
tagok választásának eredményeit. Elnök Bokory Gábor 45 szavazattal, megválasztott 
elnökségi tagok Csárádi János 37 szavazattal, Csoma András 40 szavazattal,  dr 
Fischer Szabolcs 35 szavazattal, Kuna Ferenc 37 szavazattal, Suteu Edit 29 
szavazattal, Takács Károly 40 szavazattal, elnökségi póttag Szunyogh Ferenc 25 
szavazattal.  
Ezután került sor a küldöttek megválasztására. A küldöttek jelöltjei közé kerültek a 
meg nem választott elnökségi tagjelöltek, nevezetesen Ferencz Edina Edit, Vízkeleti 
Ferenc. A szavazatok megszámlálása után, szavazat-egyenlőség miatt 20 helyett 21 fő 
küldöttet megválasztását fogadták el. A megválasztott küldöttek névsora a következő: 
Bagó József, Balogh János Grácián, Boldvai Ernő, Fenyvesi Béla, Gáál László, 
Géczy Balázs, Halmos Benedek, Horváth Róbert, Katona János, Kovácsné Marczis 
Ilona, Major Zoltán, Miczki Gábor, Pail Miklós, Pálmai Ödön, Sándor István, Sári 
Mihály, Stieber József, Szebényi Ernő, Takácsné Kovács Beatrix, dr. Zsákai Tibor, 
Nagy Zoltán. 
A levezető elnök, Lakits György a megválasztott tisztségviselőknek gratulált, jó 
munkát kívánt, megköszönte a résztvevők aktivitását és a FÖMTRV-nek a hely 



biztosítását és a választás megszervezését. 
      k.m.f. 
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