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A Tolna Megyei Mérnöki Kamara tagsága az éves beszámoló taggyűlését, a 2016. évi kitüntetések ünnepi 

hangulatú átadását, és szakmai fórumát április 20.-án Szekszárdon, a Mészáros Borházban tartotta.  

A jól sikerült szakmai program mellett a TMMK Alapszabály is megújult, valamint egy pályázati úton 

megszerezhető Bohli Antal Ifjúsági-díj alapításról is döntött a tagság. 

Az idei első taggyűlésen a megjelenteket Palotásné Kővári Terézia okl. építőmérnök, a TMMK 2015. 

november 27-én megválasztott új elnöke köszöntötte. Ezt követően Ribányi József okl. építészmérnök, a 

megyei közgyűlés alelnöke a köszöntő szavai mellett az újabb hétéves (2014-2020) európai uniós fejlesztési 

ciklusról szólt és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2015. évi megyei keretfelhasználást is 

ismertette, amely jelentős fejlesztéseket tesz lehetővé önkormányzatok és a vállalkozások számára is.  

Az MMK Elnökséget idén Sipos László TMMK alelnök, az MMK Elnökség tagja képviselte, aki felhívta a 

tagság figyelmét, hogy közvetlen környezetünkben lévő kollégát kapacitáljuk arra, hogy mielőbb vegyék fel a 

TMMK irodában a Mérnök igazolványt és nyilatkozzanak a következő petíció kapcsán: A mérnöki munka 

megbecsülése érdekében támogatom, hogy a projektek megalapozó mérnöki tervezési munka ellenértéke az 

uniós projektek esetén önálló költségtípusként legalább a projektek 7 %-áig elszámolható legyen. 

Az idei TMMK kitüntetések kapcsán a méltatásokat – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a TMMK alelnök 

készítette és a megjelentek számára egyenként ismertette:  

 Dr. Germán Endre okl. fizikus több évtizedes kiemelkedő mérnöki és közösségi tevékenységéért 

Kőrösi Miklós Díjat kapott. A paksi atomerőmű nyugdíjasaként is aktív kollégánk alapító, sőt két 

választási ciklusban Elnökségi tagja volt a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának és alapítója tagja az 

MMK Környezetvédelmi Tagozatának, melynek egy ciklusban Elnökségi tagja is volt. 

 Füredi Ferenc okl. gépészmérnök az elmúlt években kifejtett kiemelkedő alkotói tevékenységéért 

Alkotói Díjat vehette át. Kollégánk jelentős tapasztalatokat szerzett tervezőként, kivitelezőként és 

műszaki ellenőrként. Az egyre összetettebb projektekben – melyek értéke alkalmanként a több milliárd 

forintot is elérte – edződve ma már kiemelkedő tudású/gyakorlatú épületgépész-mérnök.  

 A TMMK Elnöksége Örökös Tag címet adományozott azon 75. életévet betöltött tagjai részére, akik 

kiemelkedő munkásságukkal, magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A 2016. évi 

díjazottak A-B-C sorrendben: Bagdy László villamosmérnök; Jóföldi István okl. építőmérnök, 

városépítési és városgazdasági szakmérnök; Molnár János okl. építészmérnök és Tóth György okl. 

villamosmérnök, atomerőművi szakmérnök. 

Az ünnepi, magasztos pillanatok után következett a jogszabályokban előírt kötelező feladatok teljesítése. A 

TMMK Elnökség által készített, a tagság számára megküldött 2015. évi kamarai tevékenységekről, a 2015. évi 

költségvetési beszámolóhoz és a 2016. évi tervekhez a TMMK Elnöke fűzött néhány gondolatot. A Felügyelő 

Bizottság beszámolóját Hucker Csaba FB Elnök ismertette. Ezt követően néhány kérdés és hozzászólás után a 

tagság elfogadta az előterjesztett dokumentumokat. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tájékoztatóját Batu Árpád 

EFB Elnök ismertette, melyet a tagság tudomásul vett.  

Külön napirendi pontként Szeleczki József Titkár ismertette az TMMK Alapszabály módosítására vonatkozó 

javaslatokat, melyet a tagság egyhangúlag elfogadott.  

Ezt követően Palotásné Kővári Terézia felolvasta Bohli Antalné szívhez szóló válasz-levelét, mely arról 

biztosít bennünket, hogy a család teljes támogatást megadja korábbi elnökünk nevének használatához egy új 

ifjúság számára megalapítandó díj létrehozásához. Szente Károly TMMK Elnökségi tag szóbeli kiegészítést tett 

az írásban megküldött Bohli Antal Ifjúsági Díj tervezethez. A tagság érdeklődését, tenni akarását és szakmai 

aktivitását jelezve több mint félórás vita után jelentős módosításokkal fogadtuk el az internetes honlapunkon 

rövidesen megjelenő végleges pályáztatásra alkalmas kitüntetési szabályzatot. Bölcs döntést hozva az új díjjal 

együtt a korábbi díjak összegét is 150 ezer forintra emeltük, valamint a jelölések időpontját egy hónappal 

meghosszabbítottuk. 

A szakmai fórumra egy rövid szünet után került sor. Elsőként Dr. Germán Endre: Csernobil 20/30 éve a paksi 

atomerőmű környezetellenőrzésében címet viselő prezentációt láthattuk/hallgathattuk, majd a korábbi 



gyakorlatnak megfelelően az Alkotó díjasunk Füredi Ferenc: Gépészet az építészetben c. fotókban nagyon 

gazdag előadása győzött meg bennünket, hogy jól döntöttünk az idei szakmai elismerések odaítélése terén. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mellékletek: A 2016. évi TMMK díjazottak méltatásai 

A TMMK Elnöksége az elmúlt évek alatti kiemelkedő mérnöki, társadalmi tevékenysége elismeréséül dr. Germán 

Endre okl. fizikus (17-0118) részére Kőrösi Miklós díj kitüntetést adományozza. 

Szekszárdi kollégánk a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1970-ben szerzett 

fizikus oklevelet. 1976 szeptemberéig az MTA Izotóp Intézetében dolgozott a személyi sugárvédelem területén. Ekkor 

írta meg a doktori disszertációját az urán maghasadás tömegeloszlásának témaköréből, melyet 1974-ben védett meg. 

1976-2007. között a Paksi Atomerőmű Környezetellenőrző Laboratóriumának vezetője volt. 2007-től nyugdíjas, de 

jelenleg is aktív, pld. részt vesz a PAE Atomenergetikai Múzeum tárgyainak gyarapításában, a dokumentációk szakmai 

elkészítésében. Dr. Germán Endre szakmai irányításával a PAE Környezetellenőrző Laboratórium korszerű 

műszerparkkal a hazai és a nemzetközi sugárvédelmi szakmában is elismert ellenőrző tevékenységet végzett az 

atomerőmű 30 km-es körzetében. 1986-ban munkatársaival együtt jelentősen hozzájárult a csernobili atomerőmű balesete 

következtében kialakult hazai radioaktív szennyezettség és sugárzási szint feltérképezéséhez, valamint a PAE 2. blokkján 

2003-ban bekövetkezett üzemzavar környezeti hatásának felméréséhez is. Mind a „normálüzemi”, mind a rendkívüli 

vizsgálati eredményeikről számos hazai és nemzetközi konferencián számoltak be, illetve jelentettek meg közleményeket 

szaklapokban. Szakmai előadásainak és publikációinak száma meghaladja a százat, melyet még sok oktatási és 

ismeretterjesztő előadás egészített ki. A PAE Környezetellenőrző Laboratórium 1999-ben a Nemzeti Akkreditáló 

Testülettől (NAT) megkapta az akkreditált vizsgálólaboratórium címet, amelyet a későbbiekben az időszakosan 

megismételt eljárások során is rendre megkapott. A laboratórium rendszeresen részt vett a sugárvédelmi mérő-kocsik 

(mozgó laboratóriumok) nemzetközi összemérési programjain, amelyeken a mérési eredményei alapján rendre az első 

harmadban végzett. E programok során 1999-ben eljutottak Csernobilbe is, továbbá társszervezői voltak a két hazai, 

1991-ben és 2002-ben tartott találkozónak. Kollégánk a laboratórium műszerparkjának folyamatos megújítása mellett 

tevékeny részt vállalt az erőmű környezetellenőrző távmérő és mintavevő hálózatának 2001-2005 között lezajlott 

rekonstrukciójában, melynek eredményeképp folyamatosan biztosított a nagy megbízhatóságú, nemzetközi színvonalú 

sugárvédelmi ellenőrzés az erőmű környezetében. Dr. Germán Endrének a környezet sugárvédelmi ellenőrzésében végzett 

három évtizedes műszaki alkotói tevékenységét több szakmai kitüntetéssel ismerték el (az Emberi Környezetért 

emlékérem, az MVM Zeusz-díj, Sugárvédelmi emlékérem, paksi atomerőmű céggyűrűje és legutóbb „A környezet 

védelméért”, az MMK Környezetvédelmi Tagozat életmű díja.) Szekszárdon élő kollégánk alapító, sőt két választási 

ciklusban Elnökségi tagja volt a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának (17-0118) valamint alapítója tagja a Magyar Mérnöki 

Kamara Környezetvédelmi Tagozatának, melynek egy ciklusban Elnökségi tagja is volt. 

 

A TMMK Elnöksége az elmúlt évek alatti kiemelkedő alkotó-mérnöki tevékenysége elismeréséül Füredi Ferenc okl. 

gépészmérnök (17-0257) részére a TMMK Alkotói díj kitüntetést adományozza. 

Kollégánk a Bánki Donát Gépipari Technikumban gépésztechnikusi, 1969-ben a BME Gépészmérnöki Karának 

Épületgépészeti szakán gépészmérnöki oklevelet szerzet, így gépész tervezőként kezdte pályafutását. A Tolna Megyei 

Beruházási Vállalatnál, majd a Tolna Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál gyorsan haladt a ranglétrán, fűtés-szerelési 

építésvezető, generál fő-építésvezető, majd létesítmény-főmérnök lett. Ezek után a Szekszárdi Városi Tanácson műszaki 

osztályvezetőként, majd tanácselnök-helyettesként dolgozott. 1992-től vállalkozóként dolgozik, az 1994-ben indított 

vállalkozását Tolna megye egyik legjelentősebb gépészeti tervező és kivitelező cégévé fejlesztette. Alkalmazottként 

jelentős tapasztalatokat szerzett, amelyeket tervezőként, kivitelezőként és műszaki ellenőrként egyre összetettebb, 

nagyobb és speciálisabb projektekben hasznosított. Ezek értéke alkalmanként a több milliárd forintot is elérte. Részt vett a 

szekszárdi távfűtő rendszer bővítésében és a Déli Fűtőmű létrehozásában, valamint irányította a szekszárdi földgázelosztó 

rendszer megvalósítását. Paks földgázellátására tanulmánytervet készített, és a kivitelezés műszaki ellenőre volt. A 

Szekszárdi Kórház új műtőblokkjának gőzellátó rendszere és szellőző gépháza üzembe helyezési feladatait is ellátta. 

Mohácson egy 42 lakásos napkollektorokkal felszerelt társasháznak volt a műszaki ellenőre. Ő végezte a Bátaszéki 

Tanuszoda és a Bátaszéki Oktatási Intézményhálózat kiépítésének komplex műszaki ellenőrzését is. A szekszárdi 

AGORA programban megvalósított Babits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza felújítás műszaki 

ellenőrzése is az ő feladata volt. 2000-ben az ozorai vár rekonstrukciójának teljes épületgépészeti tervezését és 

kivitelezését az ő cége végezte el. 2002-ben az Őcsényi reptér beruházási programtervét készítette el, és a beruházás 

kompletten lebonyolítását is elvégezte. Szekszárd jelentős számú ipari létesítményeinél végzett épületgépészeti tervezési, 

kivitelezési vagy műszaki ellenőrzési feladatot, így többek között a Prettl Hungária, Spinner Hungária, Jürgenhake 

Magyarország, az Austrotherm és a Murexin gyárainak létesítését. A 30 000 négyzetméteres Massive Tamási Lámpagyár 

tervezését és épületgépészeti kivitelezését is az ő cége végezte. Jogosultságai megszerzéséhez újabb és újabb 

tanulmányokat végzett – így rendelkezik a szakmagyakorláshoz szükséges szinte összes engedéllyel – és mindig nagy 



alkotókedvvel fogott neki az szerteágazó feladatokhoz. Kollégánk több elismerésben részesült: 1974-ben és 78-ban kiváló 

dolgozó, 1975-ben kiváló újító kitüntetéseket kapott; 1987-ben az Építési és Városfejlesztési Miniszter Kiváló Munkáért 

elismerést adott át neki. 2013-ban Építők Napja alkalmából „Kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége 

elismeréséül” miniszteri oklevelet kapott; 2014-ben a Magyar Épületgépészek Szövetsége a legjelentősebb szakmai 

elismerését, a Meszlényi Zoltán díjat adományozta számára.  

 

 

A TMMK Elnöksége „Örökös Tag” címet adományozza Bagdy László (17-0435) villamosmérnöknek, aki 1940. 

november 20.-án Budapesten született. 

Paksi kollégánk a Villamos-ipari Főiskola Gyengeáramú Szakán 1969-ben szerzett villamos üzemmérnöki oklevelet. 

1971-től a Fővárosi Közegészségügyi Járványügyi Állomás Sugár-egészségügyi Osztályán dolgozott sugáregészségügyi-

sugárvédelmi mérnök beosztásban. 1972-ben elvégezte a BME felsőfokú izotóptechnikai, majd 1976-ban sugárvédelmi 

megbízott tanfolyamot. 1986-ban került a Paksi Atomerőmű Vállalat Nukleáris Igazgatóság Sugárvédelmi Osztályára 

telephelyvezető beosztásba, ahol egyebek mellett a radioaktív hulladékok végső elhelyezésével, kutatási, tervezési, 

engedélyezési és lakossági kapcsolattartási feladatokkal is foglalkozott. 1993-95. között a Termelés-szolgáltatási 

Osztályt, 1996-98. között a Radioaktív Hulladék-kezelési Osztályt vezette. Feladata volt a szilárd és folyékony radioaktív 

hulladékok gyűjtésével, feldolgozásával, minősítésével, és végső elhelyezésével kapcsolatos tevékenység irányítása. 

Nevéhez köthető a szilárd radioaktív hulladékok tömörítési technológiájának bevezetése és a blokkok közötti folyékony 

radioaktív hulladékok csőhídon történő transzportjának megvalósítása. Tagja volt az Eötvös Lóránd Fizikai Társulás 

Sugárvédelmi Szakcsoportjának, a Magyar Nukleáris Társaságnak, melyek szakmai rendezvényein előadott és 

rendszeresen publikált. 1998-ban alapító tagként került az akkor alakuló Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht-hoz 

kommunikációs főmunkatárs beosztásba. Feladata volt a térség lakosságának folyamatos tájékoztatása a kutatási 

tevékenységről, a radioaktív hulladékok elhelyezésének szükségességéről, azok várható környezeti hatásairól. 2002. óta 

tagja a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának is. Az RHK Kft vezetősége 2004-ben megbízta a 

Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás (TETT) tájékoztató tevékenységének koordinálásával. Legnagyobb 

feladata a Bátaapátiban kiírt népszavazás előkészítése volt. A 2005-ös sikeres népszavazás után az országgyűlés elvi 

hozzájárulást adott a hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez, a magyar kormány 2006-ban 

kiemelt jelentőségűnek nyilvánította a beruházást. 2006. óta, mint egyéni vállalkozó végzi a TETT-nél a kommunikációs 

tanácsadást. 2008-ban javaslatára a TETT megalakította a Lakossági Ellenőrző Csoportot, amelynek a mai napig, így 75 

évesen is szakmai irányítója. A nukleáris villamos-energia termelését népszerűsítő tevékenységét a Paksi Atomerőmű Zrt. 

2009-ben Héliosz díjjal, a TETT lakossági tájékoztató munkáját Gránit díjjal ismerte el. Jó kapcsolatot épített ki a térség 

politikusaival. Két cikluson keresztül volt Pakson alpolgármester, jelenleg is választott önkormányzati képviselő.  

A fiatal mérnökök a szakmai kapcsolattartás, kommunikáció területén nagyon sokat tanulhatnak a még mai aktív 

paksi kollégánktól, Bagdy László villamosmérnöktől. 

 

A TMMK Elnöksége „Örökös Tag” címet adományozza Jóföldi István (17-0064) okl. építőmérnök, városépítési és 

városgazdasági szakmérnöknek, aki 1941. január 6.-án Bogyiszlón született. 

Szekszárdi kollégánk 1964-ben Budapesten az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen építőmérnöki oklevelet, 

majd 1991-ben posztgraduális képzésben a Budapest Műszaki Egyetem (BME) Építészmérnöki Karán városépítési-

városgazdasági szakmérnöki oklevelet kapott. 1964. augusztus 1.-én Kecskeméten az Állami Földmérési és Térképészeti 

Hivatal Bács-Kiskun Megyei Felügyelőségén helyezkedett el, majd annak megszűnte után - 1968-ban - a jogutód Bács 

Kiskun Megyei Földhivatalnál dolgozott műszaki ügyintéző és csoportvezető beosztásokban. Később ugyanitt a 

Földmérési Osztály vezetésével bízták meg, így az állami földmérés földhivatali feladatainak szervezése és irányítása volt 

a feladata. 1973. november 1. és 1991. augusztus 30. között immáron Szekszárdon, a Tolna Megyei Tanács VB Építési, 

Közlekedési és Vízügyi Osztályán dolgozott építési csoportvezető, majd a településrendezési csoport vezetőjeként, ahol 

Tolna megye területén a II. fokú építésügyi hatósági munka, továbbá a településrendezési tervek készítésének, 

jóváhagyási eljárásainak szervezése, irányítása volt a feladata. 1991. augusztus 1. és 2006. március 1. között Szekszárd 

Város Polgármesteri Hivatalánál majd Szekszárd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál dolgozott nyugdíjba 

vonulásáig csoportvezető, majd Építési Osztály vezetőjeként. Itt Szekszárd város, továbbá az I. fokú építési hatósági 

jogkörbe tartozó 14 további község építésügyi hatósági eljárásainak végzése és irányítása volt a feladata. 2006. március 1-

én vonult nyugdíjba. Folyamatosan és mindig aktívan vett részt több szakmai egyesület tevékenységében. A 17-0064 

azonosító száma is arról árulkodik, hogy alapító tagja a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának, továbbá tagja a Dél-

Dunántúli Építész Kamarának is. Nyugdíjba vonulása után a megyében több község településrendezési terveit készítette, 

továbbá több rendezési terv készítésénél is közreműködött. A földmérési valamint az építésügyi ágazatban kapott 

miniszteri kitüntetést.  

A mindig aktív és segítőkész alapító tag kollégánkat Jóföldi István okl. építőmérnököt, nem kell részletesebben 

bemutatni, építési engedélyezési munkáink során bizonyára rendre kapcsolatba kerülhettünk vele. 



 

A TMMK Elnöksége „TMMK Örökös Tag” címet adományozza Molnár János (17-0417) okl. építészmérnöknek, aki 

1939. december 29.-én Debrecenben született. 

Szekszárdi kollégánk 1965-ben az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végezett. A 

Diploma megszerzése után a Debreceni MÁV Igazgatóság Építési Főnökségén építész-tervezőként kezdett dolgozni. 

Tervezői tevékenysége egy állomásépület rehabilitációs, felújítási, korszerűsítési, bővítési, ill. egy járműjavító műhely 

terveinek elkészítése volt. Ezt követően építésvezetője lett a Debrecen fűtőház területén megvalósított „Dízelmozdony 

javító bázis” kiemelt beruházásnak. E munkák után bekerült a Debreceni MÁV Igazgatóság Építési Osztályára építési 

előadónak. A feladat sokrétűsége (a magas és mélyépítési létesítmények működését biztosító szakaszmérnökségek 

felügyelete; a felújítási és beruházási munkák előkészítése, jóváhagyatása, a beruházások elszámolása és lezárása) komoly 

műszaki, gazdasági és jogi feladatot jelentett számára. 1968-ban Szekszárdra költözött, a Tolna Megyei Beruházási 

Vállalatnál (TOLNABER) műszaki ellenőrként helyezkedett el. Megyeszerte több jelentős épület, szállodák, kórházak, 

rendelők, üzletek, irodaházak, táv-hőszolgáltató létesítmények, lakóépületek, termelő üzemek stb. létesítésének 

előkészítését és műszaki ellenőri teendőit látta el. 1971 nyarán a csőd előtt álló Tolna Megyei Tanácsi Építő és 

Szerelőipari Vállalat teljes vezetését lecserélték, őt pedig kinevezték a cég főmérnökének. Több hónap kemény műszaki, 

gazdasági, technikai, technológiai, vállalat-fejlesztési és szervezési munkának köszönhetően a vállalat elkerülte csődöt. 

Ezen időszakban (két év) egyszerre volt a cég igazgatója, főmérnöke. 1975-re a termelési volumen megháromszorozódott 

és tekintélyes nyereségességet termeltek. 1975 őszén a Tolna Megyei Állami Építőipari Vállalatnál helyezkedett el, mint 

fejlesztési osztályvezető. A TÁÉV-nál ebben az időben indult a fejlesztés szinte minden területen. Kiemelt projekt volt az 

áttérés a konvejor-soros gőzkád érlelésű szendvicsrendszerű panelgyártásra. Szakmailag izgalmas feladat volt egy évi 

1200 lakás gyártására alkalmas egyhajós gyártósor kialakítása és összehangolása a gyártósori technológiával, technikával, 

a három műszakos gyártással, a tervezett lakás-családok kivitel-szervezéssel. E fejlesztési projektek befejezését követően 

1980-ban osztályvezetőként a vállalkozási osztály élére került ahol új szakterületen új kihívásokkal találkozott. Néhány év 

múlva vállalkozási főmérnökként műszaki igazgató-helyettes lett, majd ő lett a cég műszaki igazgatója, később az 

igazgatója. A rendszerváltás küszöbén mikor az építőipari vállalatok sorra megszűntek vagy átalakultak, a TÁÉV-ből 

alakult egyik részvénytársaságnak lett az elnök-igazgatója. A nyereséges és teljes munkaellátottsággal rendelkező 

társaságtól 1992-ben kilépett és magánvállalkozásba kezdett. Építési vállalkozóként teljes körű kivitelezéssel, építészeti 

tervezéssel, műszaki szakértéssel, igazságügyi építész szakértéssel foglalkozott immáron főállásban 1999. december 29-ig 

nyugdíjba vonulásáig, majd 2010-ig, mikor is a vállalkozását megszüntette, nyugdíjasként mellékállásban. Jelenleg a 

mindig mozgásban lévő nyugdíjasok időhiánnyal küzdő életét éli.  

Tolna megyében nem kell bemutatni Molnár János okl. építészmérnököt, aki az építőipar teljes vertikumában (tervezés, 

szakértés, menedzsment, ellenőrzés) maradandót alkotott! 

 

A TMMK Elnöksége „TMMK Örökös Tag” címet adományozza Tóth György László (17-0483) okl. 

villamosmérnöknek, atomerőművi szakmérnöknek. 

Kollégánk 1958-ban villamos-ipari technikus oklevél birtokában kezdte eredményekben gazdag műszaki pályafutását a 

villamos-energia iparban. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1969-ben villamosmérnöki, 1976-ban pedig atomerőművi 

szakmérnöki oklevelet szerzett. A Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) Erőmű Beruházási Vállalatánál (ERBE) 

1985-ig előbb a Mátrai Erőmű, majd később a Paksi Atomerőmű létesítésén dolgozott, Az ERBE-nél a teljes ranglétrát 

bejárta, legvégül villamos és irányítástechnikai főmérnökként fejezte be. Közben 1975-78. között   irányította az 

Országos Villamos-energia Teherelosztó (OVT) beruházás technológiai ágazatát. 1985-2003. között a Paksi Atomerőmű 

Vállalat, később Részvénytársaság különböző szakmai, felsővezetői beosztásait töltötte be, így 1992-94. között műszaki 

igazgató, 1998-99. között általános műszaki igazgató, 1999-2003. között nyugdíjazásáig, humánpolitikai igazgató volt. 

2004-től nyugdíjasként vezetője a Paksi TÓGA Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-nek. E tevékenysége is jórészt az 

(atom) energia szektorban folyik. Szakértőként számos Paksi Atomerőmű  és Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kht. 

projekt megvalósításában vett részt. (II. blokk 1. sz. akna helyreállítás, előmelegítő rekonstrukció, SER-MT 

rekonstrukció, PRISE, KKÁT I-III. NRHT I-II ütem, stb.) Egyéb szakértői területek közül kiemelkedik kivitelezés 

érdekében készült Hamburger Hungaria Kft. papírgyári erőmű megvalósíthatósági tanulmánya. Paksi kollégánk alapító 

tagja a Magyar Nukleáris Társaságnak.  

Tóth György okl. villamosmérnök, atomerőművi szakmérnök a beruházási feladatok menedzselésében, irányításában 

volt kiemelten eredményes, melyet a mátrai erőmű, a teherelosztó és különös tekintettel a paksi atomerőmű jelenlegi 

eredményi is igazolnak.  

 

Készítette: Sipos László József, a TMMK alelnöke 


