
ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK 

2021. január 6. 

A Magyar Hegesztési Egyesület Elnöksége 2021. január 6-ai rendes ülésén elfogadta 

az alábbi határozatokat 

1) Elfogadta a december 16-ai MAHEG évzáró rendezvény értékelését, 
megköszönte mindazok munkáját, akik a beszámolók összeállításában 
közreműködtek. 
Kiemelte, hogy nagyobb figyelmet kell szentelni az előkészítés során a tagság és 
a partnerek meghívására, illetve fokozott gonddal kell előkészíteni és lebonyolítani 
az online kapcsolat útján létrejövő rendezvényeket, tanácskozásokat, különös 
tekintettel az előttünk álló konferenciára. 

2) Elfogadta az Elnökség 2021. I. félévi ülését azzal, hogy minden hónapban egy 
alkalommal, szerdán 15:00 órai kezdettel, skype kapcsolaton keresztül kerülnek 
továbbra is megtartásra az Elnökség ülései, és a COVID-19 járvány helyzet 
alakulásától függően a Közgyűlés lebonyolításának módja még változhat, annak 
tartalmi előkészítését hamarosan meg kell kezdeni. 

3) Elfogadta az Elnök beszámolóját a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési 
Konferencia előkészítéséről, a Diamond Congress Kft-vel kötött szerződésről, 
melynek megfelelően a Konferencia honlapja többszöri egyeztetést követően 
elkészült, az előadói tájékoztató a tegnapi nap során egyeztetésre és 
kiegészítésre került. 

4) Tudomásul vette a Programbizottság és a Technikai és Szervező Bizottság 
elnökének beszámolóját, a Konferencia programját, a programfüzetet. Elfogadta a 
szakdolgozat/diplomafeladat pályázatra érkezett pályamunkákról szóló 
beszámolót, A Kristóf Csaba, Palotás Béla, Májlinger Kornél és Gáspár Marcell 
összetételű Bíráló Bizottságot. Felszólította az Elnökség, a Program és a 
Technikai Bizottság tagjait Fő támogatók mellett Kiemelt támogatók és Támogatók 
szervezésére. 

5) Elfogadta a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencián 
adományozandó MAHEG kitüntetési javaslatot az alábbiak szerint 
 

Díj megnevezése Javasolt 

Életmű Díj Dr. Komócsin Mihály 

Zorkóczy Béla Érem Dr. Lukács János 

Magyar Hegesztésért kitüntető cím Lajosházi László 

Kiemelkedő Együttműködő Partner 

kitüntető cím 

Linde Gáz Magyarország 

Zrt. 

Ifjú Hegesztő Szakemberekért kitüntető 

cím 
Kovács Gábor 

Az Év Legaktívabb Egyesületi Tagja 

Elismerő Oklevél 
Endrődy Károly 

6) Tudomásul vette az IIW MNB 2021. évi ülésének előkészítéséről, a 2021. július 7-
21. között megrendezésre kerülő IIW online 74th Annual Assembly rendezvényen 
MAHEG a képviselet előkészítésére vonatkozó tájékoztatást. 

7) Tudomásul vette az Elnök tájékoztatását arról, hogy az Egyesület CIB Banknál 
vezetett számlája megszűntetésre került 2020. december 14-én, a rajta lévő 
összegek átkerültek az OTP-nél vezetett számlákra. 


