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Baranya Megyei Mérnöki Kamara
Elnöki Beszámoló
a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK)
2016. évi tevékenységéről
Mellékletek:
- 2016. évi pénzügyi terv teljesítése és a 2017. évi pénzügyi tervezet
- Felügyelő Bizottság és Etikai Bizottság elnökeinek beszámolója
- Szakcsoportok 2016. évi beszámolója
Szervezeti adatok ismertetése
A területi kamara működése: A BMMK iroda a Pécsi Tudományegyetemmel kötött bérleti
szerződés alapján a PTE Műszaki Informatikai Karon a Boszorkány úti felújított irodákban
működik. Az iroda berendezését, számítástechnikai eszközeit, telefonvonalat (a telefon költségeit) a Kamara biztosítja, illetve fizeti.
A titkára: Dr. Boda Géza (megbízási jogviszony). A titkár a kamara ügyviteli szervének vezetője, a kamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben jár el.
A mérnöktovábbképzési szakreferens Feilné Győry Zsuzsanna, teljes munkaidős megbízással.
A BMMK regionális szinten szervezi a mérnöktovábbképzést Baranya, Somogy és Tolna megyék kamarai tagsága részére.
A pénztári és banki ügyintézést megbízási szerződés alapján Schumné Háber Mária végzi.
A számlázásokat és a kamarai ügyviteli, ügyfélfogadási és gazdasági ügyintézői, valamint a
weblap karbantartási feladatokat Batancs Éva 8 órás ügyintéző látja el. A BMMK iroda helye:
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. C-019 és C-018. iroda, tel./fax: 72- 211-026; tel: 503-650/23830,
weblap: www.bamernok.hu. A kamara könyvelője az Aradi és Társa Kft.
Elnökségi és küldöttgyűlési ülések: A BMMK elnöksége 2016-ben 11 alkalommal tartott
elnökségi ülést. Az elnökségi ülésekre az elnökség tagjain kívül meghívást kapnak a szakcsoportok elnökei, valamint a Felügyelő Bizottság és az Etikai- Fegyelmi Bizottság elnökei is.
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet minden hónapban felteszünk a honlapra.
A BMMK éves rendes Küldöttgyűlése 2016. május 6-án volt.
Szakcsoportok és adataik:
A BMMK területén jelenleg 10 szakcsoport működik.
MMK Épületgépész Tagozat Bm-i Szakcsoport, elnök Baumann Mihály, MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Bm-i Szakcsoport, elnök Buchberger Pál, Szilárd-ásványbányászati
szakcsoport, elnök Dr. Kereki Ferenc, BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport,
elnök Feilné Győry Zsuzsanna, BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök Dr. Meskó András, BMMK Építési Szakcsoport, elnök Dr. Szabó Éva és a BMMK Környezetvédelmi Szakcsoport, elnök Tiderenczl József, BMMK Közlekedési Szakcsoport elnöke: Ládonyi Ákos,
BMMK Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoport elnöke Dr. Tarnik István, és a
Baranya-Somogy-Tolna Megyei Mérnöki Kamara Régiós Hírközlési és Informatikai Szakcsoportja, elnöke Nyíri Zsolt.
Feladataik: szakmai érdekek képviselete, kamarai feladatok megoldásának elősegítése, szakcsoport tagjai munkájának segítése, szakmai programok és továbbképzésben részfeladatok
megoldása, kapcsolattartás az MMK Tagozataival.
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Minősítések új rendszere:
A minősítések technikai lebonyolítása a titkár feladata, akinek a munkáját a BMMK Elnöksége mellett működő Szakértői Testület tagjai segítik.
A névjegyzékbe vételről az Elnökség többségi szavazással dönt.
Területi Kamarai adatok:
Megnevezés:
Kamarai tagok létszáma 2016.december 31-én
Tagfelvétel
Törlés
Tagsági szüneteltetés
Névjegyzéki szüneteltetés
Technikusok
Tagdíjhátralékos 2016. december 31-ig
Felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, kamarai nyilvántartottak (regisztráltak, de nem tagok) száma:
+ kamarai tagsággal is rendelkező felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök (része a 786 fős
tagságnak):
felelős műszaki vezető és műszaki ellenőri jogosultsággal rendezők száma összesen:

2016
786
32
28
29
27
6
1

581

425
1006

Tevékenység bemutatás:
Kamaránk az előirányzott munkaterv szerint működött, a tervezett pénzügyi keretek betartásával. A 2016 évi tevékenységünket a kamarai törvénymódosításban foglaltak határozták meg
elsősorban.
A Regionális Mérnöktovábbképző Központ működése
A korábbi törvénymódosítás szerint bevezetett új mérnöktovábbképzési rendszer 2016 évben
kiforrottabban működött, és teljes körűvé vált kamaránkban. A BMMK kezdeményezésére az
előző évben kialakítottuk a regionális továbbképzési rendszert, és ennek megfelelően Baranya-Tolna és Somogy megyék tagságának regionális szinten szerveztük a továbbképzéseket.
Feilné Győry Zsuzsanna mérnöktovábbképzési referens vezetésével Regionális Mérnöktovábbképzés Központként szervezzük a továbbképzéseket. Ez nagyobb egyidejű létszámok
melletti előadásokat jelent és így gazdaságilag racionálisabb módon lehet a továbbképzéseket
megoldani.
A kötelező jogi továbbképzéshez helyet, és megfelelő eszközöket, valamint személyes segítséget biztosítottunk, mely lehetővé tette a távoktatásos továbbképzés elvégzését azoknak a
kollégáknak akiknek a jogosultságuk lejárata közeledett és számítástechnikai ismeretei vagy
eszközei nem megfelelőek. Bevezettük a telefonos segítséget, mellyel igen sokan éltek. A
telefonos segítségnyújtásra az ügyfélfogadási időn túl biztosítottunk lehetőséget.
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A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország
minden részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet
folytatnak.
A továbbképzés során a megfelelő konzultáció biztosítása szintén hozzájárult tervező és szakértő mérnökeink piacképesebb szaktudásához. Az előadások után kitöltött „Résztvevői elégedettségi kérdőív” alapján megállapítható, hogy legalább 90-95%-ban elégedettek voltak a továbbképzés színvonalával mérnökeink.
Az általános jogi továbbképzésben résztvevő kollégáinkat és nyilvántartottainkat folyamatosan tanítjuk arra, hogy hogyan kell elvégezni az e-learninges továbbképzést. A helyszínt és az
informatikai hátteret biztosítottunk azoknak, akik otthonukban ezzel nem rendelkeztek, ezáltal
lehetőséget teremtettünk arra, hogy jogosultságukat megtartsák, mely alapfeltétele mindennapi munkavégzésüknek.
Tanulmány út szervezése a Mérnöktovábbképzés minőségi fejlesztése érdekében.
A 2016 évben a Miniszterelnökségi Minisztériumnál GF/JSZF 549/9/2016 iktatószámon 5
millió Ft pályázati támogatást nyertünk el, melyből több szakmai programot valósítottunk
meg. Ezen szakmai programok közül az egyik a németországi mérnöktovábbképzés rendszerének tanulmányozása volt. Ezen tapasztalatcsere céljából tanulmányutat szerveztünk a Regionális Mérnöktovábbképző Központunkban tevékenykedő kollégák részére. Eredetileg Bajor
Tartományi Kamara (München) meglátogatása volt a cél, de az MMK-n keresztül a BadenWürttembergi Tartományi Kamara (Stuttgart) szakmai napján, valamint az azt követő megbeszélésen is részt tudtak venni kollégáink, így két tartományi kamara továbbképzési tapasztalatait sikerült tanulmányozni. Stuttgartba 2016. 09. 28-án, Münchenben 2016.09.30-án fogadták
küldöttségünket.
Az EU-ban legmagasabb színvonalú a német mérnöktovábbképzés tapasztalatainak, módszereinek tanulmányozása után elkészített javaslatink alkalmazása eredményeként színvonal
emelkedés várható a hazai mérnök továbbképzésben.

Az MMK küldöttségének tagjaival a Baden-Württembergi Tartományi Kamaránál
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A Baden-Württembergi Tartományi Kamara mérnöknapjának előadóterme

Megbeszélés a Bajor Tartományi Kamaránál
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Hatósági ellenőrzések
Ugyancsak a 2016 évben a Miniszterelnökségi Minisztériumtól elnyert pályázat keretében a
9/2015. (IV. 10.) MvM utasításával kapcsolatosan a 2016. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések koncepcióját kidolgoztuk és a helyszíni ellenőrzések kézikönyvét elkészítettük.
10 helyszínen a Baranya megye területén lévő Járási Kormányhivatalok Építésfelügyeleteivel
közösen helyszíni ellenőrzéseket tartottunk.
Az ellenőrzés fő célja az építési beruházások szakmagyakorlóinak (tervezők, felelős műszaki
vezetők, építési műszaki ellenőrök) jogosultsági vizsgálata volt. Ezt a szakmai kamarák
(MÉK, MMK) aznapi hatályos névjegyzéke alapján lehetett vizsgálni.
Néhány esetben előfordult, hogy a beruházás valamely megnevezett résztvevőjének nem volt
az adott feladatra, szakterületre érvényes jogosultsága. Az ellenőrzés során a helyszínen jelenlevők figyelmét felhívtuk a regisztráció pótlására.
További eredménye az Építésfelügyelettel közös ellenőrzéseknek, hogy a tapasztalt hiányosságok, hibák észlelése alapján a kamarai tájékoztatók, fórumok, szakmai továbbképzések során fel tudjuk hívni a figyelmet az utóbbi hónapok fontos jogszabályváltozásaira, hogy a beruházások zökkenőmentesebben, kevesebb hibával haladjanak, s a tervezők, kivitelezők,
szakmagyakorlók el tudják kerülni jogszabályok nem megfelelő ismerete miatti építési bírságot.
A „Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapja” című rendezvénysorozat megrendezése

2016. őszén került megrendezésre a „Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapja” című
rendezvénysorozatunk, ahol az innováció és az energetikai hasznosítás tükrében bemutatkozhattak szakcsoportjaink. Az első rendezvényünkön 2016.11.16-án a magas színvonalú előadásokon túlmenően lehetőséget biztosítottunk a közelmúltban elkészült korszerű létesítmények
megtekintésére, melynek keretén belül a rendezvény részvevői meglátogathatták a kökényi
regionális hulladékkezelő központot, és a Pellérdi Víztisztító Üzemet.
2016.11.24-én a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoportunk tartott egy egész napos rendezvényt amit a megyében működő társszervezetekkel közösen szerveztünk, így a Pécsi Akadémiai Bizottsággal és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság helyi
csoportjával.
A BMMK általános szakmai tevékenysége
A Magyar Mérnöki Kamara az utóbbi évek legfontosabb feladatainak összefoglalására az előző évben négypilléres cselekvési programot dolgozott ki, melynek mottója „A Magyar
Mérnöki Kamara a minőségi mérnöki munkáért”. A Baranya Megyei Mérnöki Kamarában a
szakmai tevékenységünket e cselekvési program alapján határoztuk meg, az alábbi fejezetek
szerint:
I.
II.

Felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Unió által támogatott programokra.
Együttműködés a Parlamenttel, a Kormányzattal, a területi államigazgatással és az önkormányzatokkal.

Az országban elsőként a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
és a Dél-Dunántúli Építész Kamara 2015. december 17-én együttműködési megállapodást
kötött a 2014-2020 európai uniós költségvetési ciklus Baranya megye területére eső fejlesztési
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forrásainak hatékony felhasználása érdekében. Az együttműködés célja a szakszerű pályázati
előkészítések megvalósítása, a települési önkormányzatok pályázatainak szakmai segítése, a
pályázatok előkészítési és bírálati fázisában a BMÖ-nek szakértői támogatás nyújtása.
A 2016-os évben több személyes egyeztetést is tartottunk a BMÖ Főépítészével és a területfejlesztési pályázati támogatások struktúrájának kialakítását több alkalommal véleményeztük.
Jelenleg folyamatban van a „Zöld város kialakítása” című Európai Uniós pályázatok kiírása.
A fenti együttműködési megállapodásunk alapján szakmai bizottságot hoztunk létre BMÖ,
BMMK és DDÉK szakemberek részvételével a Baranya megyei városok pályázataihoz történő segítségnyújtás biztosítására.
Kijelenthető, hogy a fenti hármas együttműködési megállapodás tényleges együttműködést
eredményezett a BMÖ-vel.
III. Naprakész tudás, folyamatos képzés

A BMMK által működtetett Regionális Mérnöktovábbképző Központ tevékenysége szerint.
IV. A Kamarai tudás hasznosítása konkrét projektekben

A BMMK 2016 évben 500.000,-Ft támogatást nyújtott a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karának, melyből a Műszaki Kar az egyes szakokra felvett első éves hallgatók
közül szakonként a legmagasabb felvételi pontszámot elért hallgatóknak havi 20.000,- Ft-os
ösztöndíjat biztosított az első féléves tanulmányaikra. Ezzel a támogatással a BMMK ösztönözni kívánta a középiskolás korosztály tehetséges diákjainak műszaki pályára történő jelentkezését.
Pályázat
2016 évben minden megyei kamara, így Kamaránk is, lehetőséget kapott arra, hogy a Miniszterelnökség felé pályázatot nyújtson be 5 millió forint összeghatárig. Mint ahogy arról az előző fejezetekben beszámoltam, e pályázat keretében tovább fejlesztettük a mérnöktovábbképzési rendszerünket, a hatósági ellenőrzési rendszerünket, erősítettük a mérnöki munka társadalmi elismerését a mérnöknapi rendezvényeinkkel, valamint a működési költségeink egy
részét a pályázat terhére finanszíroztuk. A pályázati elszámolást a Minisztériumba határidőben megküldtük.
Egyebek
2016 év őszén a Magyar Mérnöki Kamara és a területi kamarák megtartották az alapításuk 20
éves jubileumi ünnepségeit. a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége úgy döntött, hogy
a 20 éves jubileumi megemlékezésünket szakmai rendezvénysorozattal ünnepeljük, és a különböző rendezvényeinket a 20 éves jubileum jegyében tartjuk meg. E rendezvénysorozatnak
két kiemelkedő rendezvénye volt 2016.11.16-án a Pécsi Tudásközpontban megtartott Megyei
Mérnöknap, valamint a 2017. 02. 11-én megtartott Jubileumi Mérnökbál. A mérnöknapról a
részletes beszámoló az Elnöki beszámoló mellékletében található, a Mérnökbál eseményeiről
a WEB-lapon megtalálható.
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Díjak, kitüntetések 2016 évben:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal
járó aranygyűrűt Baumann Mihály okl. gépészmérnök a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja vehette át a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, Dr. Kukai Tibortól és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől, Nagy Csabától Szászváron a 2016. október 10én megtartott Baranya Megyei Közgyűlés Megyenapi ünnepségén.
Az MMK Épületgépészeti Tagozat Elnöksége a „Macskásy Árpád-díj” oklevelét Baumann
Mihály okl. gépészmérnöknek ítélte, melyet a 2017. január 28-i Országos Mérnökbálon vehetett át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében.
Építők Napja alkalmából kitüntetésben részesült Dr. Szabó Éva Ibolya a Pécsi Tudományegyetem Építészeti és Várostervezési Tanszék vezetője, egyetemi docens, a Baranya
Megyei Mérnöki Kamara, és az MMK Építési Tagozat elnökségi tagja.
Magyar Mérnöki Kamara legmagasabb díjában Zielinszki Szilárd díjban részesült Feilné
Győry Zsuzsanna földmérő mérnök, mérnök-közgazdász, térinformatikai szakmérnök, mérnöktanár, az MMK és a BMMK elnökségi tagja, a BMMK mérnöktovábbképzési referense.
Az „Év mérnöke 2016” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
•
•
•
•

Mártonfalvi Péter gépészmérnök, MMK Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport javaslata alapján
Nagy László épületvillamosítási mérnök az Elektrotechnikai szakterületen a BMMK Elektrotechnikai
Szakcsoport javaslata alapján
Rabb Péter okl. építőmérnöknek a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján
Répási Balázs okl. építőmérnöknek a BMMK Építési Szakcsoport javaslata alapján

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott
•
•

Tomcsányi György közlekedés mérnök
Széles István okl. építőmérnök uraknak.

A kitüntetések és az „BMMK Örökös Tagja” címek átadására a 2016. májusi küldöttgyűlésen
került sor.
Területi Kamarai honlap
A 2016-ban a honlap üzemeltetését az elmúlt évhez hasonlóan az Aubert és Társa Bt. végezte.
A BMMK honlapja www. bamernok.hu alatt működik. A honlap a kornak megfelelő megjelenéssel és funkcionalitással elérhető interneten.
A BMMK tevékenységének fontosabb területei a 2017 évre vonatkozóan:
• A BMMK továbbra is részt vesz az MMK-nak a Kormányzat illetékes minisztériumaival való egyeztetéseiben, melyek a mérnöki munka kereteit biztosító jogszabály alkotásokra irányulnak.
• Részt veszünk az Új Beruházási Kódex megalkotásában, valamint a 2014-2020 közötti
Európai Unió által támogatott programok előkészítésében az eredményesebb és hatékonyabb EU forrás felhasználását célzó munkában.
• A fenti országos programokban való részvételen túlmenően a 2015 évben megkötött
BMÖ-BMMK-DDÉK Együttműködési Megállapodás keretein belül részt veszünk a
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•

•

•

•

Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós Fejlesztési Forrásainak felhasználására
létrehozott szervezetekben szakértői tanácsadói minőségben, támogatva az egyes projektekhez szükséges mérnöki munkák megyei tagságunk által történő elvégzésének lehetőségét.
Tovább erősítjük a Regionális Mérnöktovábbképzés rendszerének Baranya Megyei
Központtal történő működését. A mérnöktovábbképzés tevékenységét kiterjesztjük a
kötelező továbbképzési rendszeren túl a tagság szakmai érdeklődésére számot tartó
témákban szervezett szabadon választott előadásokra is.
A BMMK, mint egyik alapító által létrejött Felsőoktatás Fejlesztéséért Alapítványon
keresztül a PTE Műszaki és Informatikai Karral együttműködve támogatjuk a Baranya
megyei mérnökképzést diplomadíjak és hallgatói ösztöndíjak céljára történő adományozással.
A minőségi mérnöki munka elősegítése érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően az eddigieknél nagyobb számban és hatékonysággal veszünk részt a Baranya
Megyei Járási Kormányhivatalok Építésfelügyeleti Osztályainak munkahelyi ellenőrzéseiben.
2017-ban is részt kívánunk venni a Miniszterelnökséget vezető Miniszter által a Mérnöki Kamarák és Építész Kamarák részére kiírásra kerülő pályázaton.

2017. április 5.

Dr. Kukai Tibor
elnök
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Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Beszámoló
a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 2016. évben végzett munkájáról
A 2016-os év legfontosabb eseménye volt, kamaránk életében a megalakulásunk 20. évfordulójának megünneplése. Az ünnepi megemlékezés alkalmat adott arra, hogy áttekintsük a két
évtized eseményeit, felidézzük tagjaink kitartó munkáját és kamarai szerepvállalását. Elnökeink, Rónay István és Barta Lajos visszaemlékeztek a megalakulás körülményeire, dr. Hajtó
Ödön úr a mérnöki kamara alapító elnöke ismertette a kamara újra élesztésének történetét.
A másik fontos esemény volt, hogy 2016-ban ismét megrendezésre került Kecskeméten az
Országos Kéménykonferencia, amelynek keretében az épületgépészek, energetikusok szakmai
továbbképzésére is sor került. A kétnapos konferencia vendégei voltak a Romániai Építészek
Rendje képviselői és megnyitották az Erdélyi Építészeti Biennálé 2015’ Emlékezet és kommunikáció c. kiállítást a HírösAgóra Kulturális Központban. A kiállítást nagy érdeklődés kísérte.
Elnökségi ülések
A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara minden hónap 3. csütörtökén elnökségi ülést tart.
Állandó napirendek között szerepel a tagfelvételi kérelmek elbírálása, a tagsági jogviszony
szüneteltetése és megszüntetése, valamint tájékoztatás a jogosultságok megadásáról, a Szakértői Testület előzetes véleménye alapján. Beszámoló hangzik el a választmányi, illetve az országos elnökségi üléseken elhangzottakról, a jogszabály változásokról, az új jogszabályok
megjelenéséről, a kötelező szakmai továbbképzésről.
2016-ban 36 fő új tagot vettünk fel, tagságát megszüntette 20 fő, szünetelteti 5 fő és más megyébe költözött 2 fő. Az elmúlt évben a tervező és szakértő mérnökök részére 96 új jogosultságot adtunk ki, és 296-ot hosszabbítottunk meg. Taglétszámunk 2016-ban 617 fő volt. Ugyan
ebben az évben 584 fő nyilvántartott részére 134 új jogosultságot adtunk meg és 379 hosszabbítottunk meg. 32 fő felelős műszaki vezetőt és műszaki ellenőrt vettünk fel.
Elnökségi tagjaink az egyebek napirend keretében beszámolnak a területi szakemberek gondjairól és problémáiról az egyéni feladatkörükben történtekről. Az elnökség döntése értelmében
szakmai gondokat és megoldásra váró kérdéseket továbbítottuk az országos kamara elnöksége, tagozatai és a főtitkárság felé.
Szakcsoportjainkról
A szakcsoportok vezetői állandó meghívottjai az elnökségi üléseknek, így az információ áramoltatásában, a problémák felvetésében és megvitatásában fontos szerepük van. A BácsKiskun Megyei Mérnöki Kamarában nyolc szakcsoport működik, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, tűzvédelmi, tartószerkezeti, építési, épületgépészeti, közlekedési és épületvillamossági. A legtöbb szakmai programot, továbbképzést a tűzvédelmi szakcsoport szervezi, a
gyakran módosuló OTSZ minél szélesebb megismertetése céljából. A vízgazdálkodási szakcsoport aktív működése, a bajai és kalocsai munkahelyi adottságoknak és a tagság igényének
köszönhető. A tartószerkezeti szakcsoport az elmúlt évben Debrecenben a Polónyi Kiállítás
megnyitóján vett részt és szakmai kirándulást tett Bátaapátiba a hulladéklerakó megtekintése
céljából. A környezetvédelmi szakcsoport szakmai napot szervezett a Fővárosi Csatornázási
Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepére. Remélhetőleg az idén kerül megalakításra
a Geodéziai Szakcsoport. Jelentős anyagi támogatást tudunk biztosítani a szakcsoporti munkához, a Miniszterelnökség által biztosított 5 M Ft kamarai tevékenység támogatására adott
összegből.
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Továbbképzésekről
2016. évben hat szakmai területen tartottunk továbbképzést a megyében. A szakcsoportok
választják ki a Magyar Mérnöki Kamara által megadott témakörökből az előadások témáját és
az előadókat. A titkárság feladata a továbbképzések megszervezése, a részvételről az igazolások kiadása.
Együttműködéseink
Új együttműködési megállapodást kötöttünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építési
és Örökségvédelmi Hivatalával. Tervező és szakértő mérnökeink közös ellenőrzéseket végeznek a hatóságokkal a kecskeméti, kalocsai és a bajai Járási Hivatalokkal. Kecskemét Megye
Jogú Város Önkormányzatával való együttműködés célja, meghatározott szakterületű fejlesztések koncepcionális elősegítése szakembereink segítségével. Tagjai vagyunk a Bács-Kiskun
Megyei Értéktár Bizottságnak. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárral, hogy a szakmagyakorlást megszüntető kollégáink szakkönyveiket ingyenesen a könyvtárban leadhassák, amiről honlapunkon tájékoztatjuk tagságunkat
és az igénylők, azokat a könyvtári szabályzat szerint kikölcsönözhetik. Jó kapcsolatot építettünk ki a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Pallasz Athéné Egyetem
GAMF Karával, az Eötvös József bajai Főiskolával. A Békés, Csongrád és Tolna Megyei
Mérnöki Kamarákkal rendszeresen konzultálunk szakmai kérdésekben.
Gazdálkodásunkról
2016-ban a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara 46,6 M Ft bevételt könyvelhetett el, ezzel
szemben a kiadásunk 43.237 e Ft volt, így a pénzforgalmi szemléletű eredményünk 2.178 e
Ft. Tagdíjból, nyilvántartási díjból bevételünk meghaladta a tervezettet, eljárási díjból pedig
bevételünk a tervezettnek megfelelően alakult. Az elmúlt évben a Magyar Mérnöki Kamarának több mint 10 M Ft-ot utaltunk át. Saját irodával rendelkezünk. Az elnökség javaslata alapján az idei költségvetésbe beterveztük a tiszteletdíjak és a személyi jellegű bérköltségek megemelését, amelyet a taggyűlés elfogadott. Változatlan a szakmai továbbképzéshez a kamarai
tagok hozzájárulása, számítva a Miniszterelnökség 5 M Ft-os támogatására, ezt az idén is a
szakképzések finanszírozására szeretnénk többek között felhasználni.
Etikai ügyek
2016-ban a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Etikai- és Fegyelmi Bizottsága egyetlen
etikai üggyel foglalkozott, amelyben sem volt meg a hatásköri illetékessége, ezért, az ügyet
továbbította a megfelelő etikai- és fegyelmi bizottsághoz.
A 2017. év feladatait a tisztújító taggyűlés által elfogadott határozatok alapján az új elnökség
következő ülésén fogja meghatározni.
Kecskemét, 2017. április 12.
Barta Lajos
elnök
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Békés Megyei Mérnöki Kamara
BESZÁMOLÓ A BÉKÉS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
TÁJÉKOZTATÓ A 2017. ÉVI FELADATOKRÓL
A 2016. évben a meghatározott és a törvényváltozásokból adódó feladatainkat a munkaterv szerint
megvalósítottuk.
2016-ban 14 fő szüneteltette a tagsági viszonyát, 9 fő az aktív kamarai tagság fenntartásával szüneteltette a jogosultságát.
A kamara szolgáltatásainak színvonalas biztosításával és ügyfélbarát irodai tevékenységgel elértük, hogy a kamarai tagok létszáma csak 2 fővel csökkent.
A szigorú takarékossági intézkedések következtében, a pénzügyi egyensúlyt megőriztük a kamara
gazdálkodása terén, mely szigorítások nem rontották a kamarai szolgáltatások minőségét.
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK:
A Békés Megyei Mérnöki Kamara tevékenységét a törvényben, jogszabályokban, az alapszabályban és az éves munkaprogramban meghatározottak alapján végezte.
A munkaprogramnak megfelelően 2016. március 24-én taggyűlést tartottunk, ahol számot adtunk a 2015-ös évben elvégzett munkáról, meghatároztuk a feladatokat, elfogadtuk a gazdálkodás főbb számait és irányait.
Megrendezésre került 2016. november 3-án a hagyományos Mérnök nap. A szakmai napot a Békés Drén Kft. bemutatásával tettük színesebbé. A rendezvényt az Office House rendezvényközpontban tartottuk meg. Megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget az MMK, a kormányhivatal, a
Békés megyei Önkormányzat, és a társ szervezeteink képviselői. Negyedik alkalommal került
átadásra a Békés Megyei Mérnöki Kamara által alapított Dr. Cserei Pál díj. A díjat 2016-ban
Klenk Gyula kollegánk kapta meg, hosszan tartó kimagasló mérnöki teljesítménye alapján. Ezt
követően kitüntetéseket, elismerő okleveleket adtunk át mérnökeinknek, akik a 2016-os évben is
aktívan részt vállaltak a kamarai munkából, segítve kollegáinkat munkájukban.
A KAMARÁNK LÉTSZÁM ÉS JOGOSULTSÁGI ADATAINAK VÁLTOZÁSA:
A 2016. évi névjegyzéki adatok:
Kamarai tagsággal rendelkező mérnököknél:
▪ A kamara taglétszáma 2016. december 31-én:
472 fő
▪ A tervezői jogosultságok száma:
458 db
▪ A szakértői jogosultságok száma:
281 db
▪ Ingatlanrendező földmérői minősítés:
19 db
Műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők száma:
▪
Műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők száma:
1091 fő
▪
Ebből kamarai tag:
282 fő
▪
Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői
jogosultságok száma:
1471db
A 2016-os évben 14 fő szüneteltette a tagsági viszonyát és 9 fő a jogosultságait.
A KAMARA GAZDÁLKODÁSA:
A működésünkhöz szükséges forrásokat a tagdíjak biztosítják. A közfeladatok finanszírozására a
Miniszterelnökség pályázatot írt ki, amelyre sikeresen pályáztunk. A pályázat 5 MFt-os plusz
forrást biztosított számunkra. A 2016. évben kamaránk a Felügyelő Bizottság által folyamatosan
kontrollált, költségtakarékos gazdálkodást folytatott, aminek eredményeként kiadásainkat szinten
tudtuk tartani. A bevétel elmaradásához igazított olyan mértékű költségcsökkentést tudtuk végre-
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hajtani a tervezetthez képest, ami még nem akadályozta a kamarai alaptevékenységünk és szolgáltatásaink színvonalas végzését.
A Magyar Mérnöki Kamara működéséhez a küldöttértekezleten meghatározott kötelező tagdíjhányad befizetésre került, 6.538.022,- Ft összegben.
SZOLGÁLTATÁSAINK:
▪

A kamara irodájában változatlanul mérnökbarát ügyintézési gyakorlatot folytattunk. Tagjainkat folyamatosan e-mailben és telefonon is tájékoztattuk lejáró jogosultsági ügyeik
kapcsán.

▪

A névjegyzéket naprakészen vezettük és közzétettük a honlapunkon és a közhiteles MMK
IIR rendszerében is.

▪

A szakkönyvtárunkat és szabványtárunkat, a DVD jogtárat folyamatosan a tagjaink rendelkezésére bocsátottuk.

▪

A jogszabályi változások előkészítésében képviselőinken keresztül vettünk részt.

▪

Honlapot folyamatosan üzemeltettük, ahol aktuális információt biztosítottunk az odalátogatók számára (programokról, továbbképzésekről, eseményekről, stb.) A szervezett továbbképzések anyaga a honlapra feltöltésre került.

▪

A kamarai tagok részére az előírt továbbképzéséket biztosítottuk, a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök az előadásokat szabadon látogathatták, bár részükre a továbbképzés jogszabályilag nem kötelező.

▪

Folyamatosan megszerveztük a szakmai kötelező előadásokat, melyre megyén kívülről is
érkeztek hallgatók.

A KAMARA KAPCSOLATRENDSZERE:
Kamaránk, kiemelt hangsúlyt fektetett a Békés Megyei Kormányhivatallal, ezen belül az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatallal történő kapcsolatok erősítésére.
Az együttműködés keretében meghívást kaptunk az az Államigazgatási Kollégiumba, így közvetlenül értesülünk a megye közigazgatásban történő aktualitásairól.
A Dél-alföldi megyékben működő kamarákkal (Bács-Kiskun, Csongrád) régóta eredményesen
működő kapcsolatunkat továbbra is fenntartottuk. Többször találkoztunk, jobbító indítványokat
fogalmaztunk meg a kamarai szabályzatok kidolgozásához, melyet több- kevesebb sikerrel az
MMK elfogadott és alkalmazott a szabályzatokban.
TOVÁBBKÉPZÉSEK:
A jogszabályi előírásoknak megfelelően szerveztük a tervező, szakértő mérnökök szakmai kötelező továbbképzéseit. Több alkalommal szerveztünk ezen felül előadásokat szabadon választott
témákból. A 2016-os évben is minden kollega számára megszerveztük a szakmai kötelező oktatásokat Békéscsabán. A Szilárd ásvány- bányászat témakörben nem került sor a kis létszám miatt
előadás szervezésére.
A kamara irodája a továbbképzéseket előkészítette, lebonyolításukat, magas színvonalon végezte
el. A titkárság folyamatosan figyelte tagjainak jogosultsági ügyeit, és időben értesítette tagjainkat
a szakmai oktatásokról a jogosultságok lejárta előtt.

A KAMARA SZERVEZETE:
Tisztségviselők, bizottságok:
Az elnökség a 2016. évben a jogszabályokban, alapszabályunkban és az éves munkaprogramjában
meghatározottak alapján végezte munkáját. Az elnökségi ülések rendszeresen megtartásra kerültek, ahol a napirendek előkészítetten kerültek megtárgyalásra.
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A bizottságok munkájukat eredményesen végezték, a bizottsági elnökök rendszeres résztvevői az
elnökségi üléseknek.
A tagozatok által kijelölt szakértők, vagy szakcsoporti szakértő testületek segítették folyamatosan
a tagfelvételi és jogosultsági kérelmek elbírálását. Az elnökségi üléseken az előterjesztéseket az
elnökség által kijelölt szakértői testület koordinátora terjeszti elő minden esetben.
A Felügyelő Bizottság folyamatosan ellenőrizte a kamara jogszerű működését és a költségvetés
betartását, segített a költségtakarékos gazdálkodás megvalósításában. A FEB vizsgálta az MMKnak történő befizetéseket, melyet rendben talált.
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben az etikai szabályzat szerint jár el.
Szerencsére 2016-ban etikai ügy nem merült fel területünkön. A kinevezett kamarai biztosok ellenőrzési munkájukat a 2016. évben a Kormányhivatal Építésügyi hivatalának összevont ellenőrzéseinek keretében, a Kormányhivatal felkérése alapján végezték.
Szakcsoportok:
Jelenleg hét szakcsoport működik kamaránknál. Munkájukat elfogadott munkatervek és ügyrend
alapján végzik. A szakcsoportok a kamarai tevékenység szakmai alappillérei. Az országos tagozatok és a megyei kamaránk közösen segítik a szakcsoportok tevékenységét. A megyénkben működő szakcsoportok működésének költségeit teljes mértékben a megyei kamaránk biztosítja. A szakcsoporti vezetők személyében nem történt változás
A szakcsoportok és vezetői az alábbiak:
1. Vízgazdálkodási, Vízépítési és Környezetvédelmi (Rung Attila)
2. Gépészeti (Gulyás Gábor)
3. Tartószerkezeti és Geotechnikai (Bánfi Ádám)
4. Hírközlési és Informatikai (Buzás Zoltán)
5. Közlekedési (Sztankó Ilona)
6. Geodéziai és Geoinformatikai (Zátonyi Richárd)
7. Elektrotechnikai (Eitel László)
A kamara irodája:
A kamara titkára, és két titkársági ügyintézője felkészülten és hozzáértően végezték munkájukat
2016-ban is, segítve a kamara tevékenységét.
A könyvelésben történt késedelmek miatt a FEB javaslatára 2016. januártól új könyvelő (Seres
Kft) végezte a kamara könyvelését.
FELADATOK A 2017-ES ÉVRE:
1. A jogszabályokban és az Alapszabályunkban meghatározott kamarai alapfeladatok színvonalas és sikeres végzése:
-

jogosultsági ügyek gyors és jogszabályszerű intézése,

-

a jogszabályi változások által diktált jogosultsági átsorolások elvégzése,

-

a mérnöki munkák építési hatósági ellenőrzésének folyamatos végzése, a tervek tartalmi ellenőrzésének szélesítésével, megfelelve az új törvényi előírásoknak,

-

közreműködés a jogszabályok előkészítési munkáiban,

-

a mérnöki továbbképzések magas színvonalú szervezése, végzése az új jogszabályi
követelményeknek megfelelő új rendszerben,

-

2017. január 1-jén hatályba lépett a szakmagyakorlási rendelet módosítása miatt a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök éves szakmai továbbképzésének szervezése,

-

a kamarai szolgáltatások bővítése, tájékoztatás.

2. A hagyományos kibővített és kihelyezett elnökségi ülés előkészítése és sikeres lebonyolítása. Tervezett helye: Integrál Zrt.
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3. A kamara gazdálkodásának erősítése és a szolgáltatási színvonal erősítése érdekében a pályázati lehetőségek felkutatása és pályázatok benyújtása a 2017. évben.
4. Egyre hatékonyabb összefogás elősegítése a térségben a mérnökök és műszaki szakemberek érdekvédelmi tevékenységének eredményesebb végzésére.
5. A kamara eddigi kapcsolatrendszerének a fenntartása, bővítése.
6. A 2014-2020 HU-RO pályázati lehetőségek bevonásával a romániai kapcsolataink erősítése (APDP, AGIR, Temesvári Műszaki Egyetem, Aradi Egyetem) kiemelten a megjelenő
pályázati rendszerhez kapcsolódóan.
7. A kamarai ellenőrzések éves programjának kidolgozása a megváltozott kamarai törvénynek megfelelően.
8. A „Mérnök nap” megtartása, a „Dr. Cserei Pál Díj” ünnepélyes átadása.
9. Önálló irodahelyiséget biztosítunk tárgyalások lebonyolítására egy plusz iroda helyiség
bérlésével, azoknak a mérnök kollegáknak a részére, akik nem rendelkeznek irodával.
Ebben a helyiségben tervezzük az online továbbképzések segítését, a DVD jogtár és
Szabványkönyvtár használatának biztosítását is, szélesítve a kamarai tagoknak nyújtott
szolgáltatások körét.
Békéscsaba, 2017. április 04.
Buzás Zoltán
elnök
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara
BESZÁMOLÓ A B-A-Z MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
2016. évben a területi kamara létszámában nem volt lényeges változás. Az 1996. évi megalakulás óta kiadott regisztrációk száma: 1803.
A BOMEK tényleges taglétszáma: 895 fő.
Sajnálatos módon a titkárság jelentős erőfeszítése ellenére a tagdíj befizetési fegyelem csak
javult, de nem lett jónak mondható. Tagdíjhátralékok száma év végén 216 fő volt.
A kamarai adminisztrációt változatlan 2 fő alkalmazott látja el, tényleges kifogás nélkül, közmegelégedettségre végzik munkájukat, melybe a továbbképzések lebonyolítása is beletartozik. Az online ügyintézést még nem minden tagtársunk érzi magáénak és sajnos gyakori problémát jelentenek a hálózati vonal kimaradások. A személyes ügyintézés még jelenleg is jellemző.
Az elnökség változatlan összetételben végezte munkáját. Az év folyamán 12 elnökségi ülést
tartottunk.
A 2016. május 26-i küldöttgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a BOMEK a megtakarítását felhasználhassa önrészeként ingatlanvásárláshoz, melyhez takarékszövetkezeti hosszú távú hitelt
vehet fel. (Az ingatlanvásárlás 2016. év végén megtörtént, 2017. év elején megvolt a kulcsátadás, azonban a szükséges felújításokra még nem volt elég pénzügyi forrása a kamarának,
vélhetően 2017. őszéig nem tud elköltözni a jelenlegi – egyébként teljesen felújított – önkormányzati ingatlan bérleményéből.)
Az elnökségi ülések közül nevezetesek voltak az alábbiak: január 18. szakcsoportvezetőkkel
kibővített ülés, július 13. kihelyezett szabadtéri ülés Huszár János tagunk vendéglátásában,
Egerben a Heves Megyei Mérnöki Kamarával közös elnökségi ülés október 26-án, december
20-án közös vacsorával egybekötött évzáró ülés.
Sajnálatosan több örökös tagunk örökre eltávozott körünkből (Petrasovszky István, Prof. Dr.
Farkas József, Balikó László). Petrasovszky István 1989-es alapító tagunk volt és az EtikaiFegyelmi Bizottságnak haláláig aktív elnöke, így helyette levélszavazásos küldöttgyűlésen
kellett megválasztanunk új bizottsági elnököt és küldöttet Kiss Péter személyében.
A BOMEK 17 szakcsoportjának működésében lényegi változás nem történt, azok az aktívabbak, ahol a kötelező továbbképzések szervezésében aktívan közreműködik a szakcsoporti vezetés (Villamosmérnöki-, Vízimérnöki-, Szilárdásvány-bányászati-, Anyagmozgató-, Gáz- és
Olajipari-, Közlekedési Szakcsoport). A BOMEK a Miskolci Egyetemmel közösen fogadta az
MMK Gépész Tagozatának kihelyezett elnökségi ülését (október 03.). Kiemelkedő rendezvény volt az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága székházában a megyei Kormányhivatallal
közösen szervezett Geodézia Nap (október 06.), ahol a résztvevők számát a terem befogadóképessége határozta meg.
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal legfelsőbb vezetésével folytatott beszélgetések gyakorlati hasznosítása, illetve folytatása a 2017.
évi feladatok közé tartozik. Így a megyei járási építésfelügyeletekkel is az adminisztratív kapcsolatokon túllépő tényleges együttműködés is.
Kiválónak nevezhető a kapcsolatunk a Miskolci Egyetemmel, annak legfelső vezetésével és
műszaki karaival. Kamarai elnökünk a Műszaki Földtudományi Kar Tanácsának tagja, az
egyetemi ünnepi rendezvények, diplomaátadók állandó résztvevője. A jó kapcsolat demonst16

rálása az is, hogy a V4 országok együttműködő regionális mérnökszervezeteinek 2016. évi
találkozóját Miskolcon az egyetem épületében rendeztük gazdag szakmai, oktatáspolitikai és
kulturális programokkal, melyen a 32 külföldi vendégünkön kívül részt vettek az egyetemi
vezetők is (szeptember 08-11.).
A V4 delegátusok részvételével tartottuk a Miskolci Zenepalotában megalapításunk 20. évfordulójának fényes ünnepségét is (szeptember 10).
A V4 kapcsolatok ápolása és fejlesztése továbbra is kiemelkedő tevékenységünk. Ennek keretében részt vettünk a V4 szakmai konferenciákon (Karlovy Varyban, Városi-mérnök Konferencián június 08-12, StaraLesnán, Mélyépítési-Alapozási Konferencián október 13-14, Prágában, Ipari Épületek Hasznosítása Konferencián november 03-04, stb). Folyamatosan jelen
van delegátusunk az Erdélyi Magyar Műszaki Egylet rendezvényein is (pl. Bányász-KohászFöldtudományi Konferencia, ÉPKO Csíksomlyó június 03-05, Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia).
2016-ban összevontuk az Észak-magyarországi Műszaki Értelmiségiek Napját a Fazola- Napok tudományos tanácsülésével (A környezetvédelem elméleti és gyakorlati kérdései, MAB
Székház, szeptember 16). Természetesen másnap hagyományos módon saját sátrunkat felállítottuk az Újmassai Őskohó mellett, ahol lehetőség volt személyes beszélgetésekre városi,
egyetemi, ipari vezetőkkel, mérnökeink családtagjaival népszerűsítve a mérnöki tevékenységet és a Kamarát.
Nem feledkeztünk meg ezévben sem a Vakok és Gyengénlátók Megyei Szervezete jótékony
támogatásáról a gyermekek karácsonyi ünnepén (december 13.).
A BOMEK pénzügyi és szellemi erőfeszítésének köszönhetően 2016. november elején Pozsonyban megjelent a V4 országok mérnöki létesítményei III. című könyv, melynek Magyarországra szállított 300 példányát napok alatt önköltségi áron felvásárolták a megyei mérnöki
kamarák. A könyvnek nagyon jó nemzetközi visszhangja volt, illetve van.
A BOMEK saját szervezésben bonyolítja a kötelező szakmai továbbképzéseket. Ennek során
12 továbbképzést tartottunk, melyen 476 fő vett részt.
A BOMEK saját szervezésben, tagjai megelégedésével bonyolítja.
Holló Csaba
BOMEK elnök
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Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2016. évi tevékenységéről
Beszámoló
A BPMK vezetősége felelőséget érez Magyarország sorsáért, műszaki haladásáért, az innovációért,
környezetünk megóvásáért, az emberek biztonságáért.
A kamarai tagsághoz, ill. nyilvántartáshoz kötött mérnöki tevékenységet a kamara tagjai az ország
egész területén végezhetik. A kötelező tagság lehetővé teszi azt, hogy a kamara a hivatás etikai és
szakmai normáit megállapítsa, és azoknak érvényt szerezzen. A BPMK tevékenységének célja az adott
szakmai terület mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér
létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.

A BPMK tagjainak megoszlása:

Kötelező szakmai továbbképzés
A mérnökök tudásának naprakészségét a BPMK a saját maga által végzett továbbképzések révén biztosítja. A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, kamaránk több szakmai továbbképzést is szervezett, különböző szakterületeken. A továbbképzések szervezését a BPMK a Mérnöki
Kamara Nonprofit Kft. segítségével valósítja meg.
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Továbbképzéseink sorából kiemelhető:
• Közlekedésfejlesztés Magyarországon - Balatonföldvári konferencia: A közel két évtizedes
múltra visszatekintő „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” című balatonföldvári konferencia a közlekedési szakma hagyományos konferenciája, egyben szakmai továbbképzés. A háromnapos rendezvényen minden évben a közlekedés alakulását befolyásoló szakterületek, valamint a közlekedési alágazatok aktuális kérdései, feladatai kerülnek megbeszélésre. 2016-ban 30 előadó foglalta össze a témájába
vágó évtizednyi fejlődést, változást és eredményeket. A konferenciát az MMK Közlekedési tagozata és
a BPMK közösen szervezték. Az elhangzott előadásokból kiadványkönyv is készült, amelyet minden
résztvevő megkapott.

•

Épületgépész Tervezői Konferencia: Az Épületgépészeti rendszerek hatékonysági kérdéseiről
szólt a nagy érdeklődést kiváltott Épületgépész Tervezői Konferencia 2016., melyet a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara az MMK Épületgépészeti Tagozat bevonásával rendezett 2016. szeptember
16.-án a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. 2016. évben első alkalommal rendeztük meg
az Épületgépészeti Tervezői Konferenciát, amellyel a tervezői szakterületen tevékenykedők szakmai továbbképzését is elősegítettük. A kiállítással egybekötött rendezvény előadói a szakterület elismert és
kiváló képviselői, akiktől első kézből kaphattunk hiteles tájékoztatást, a napjainkat és jövőnket közvetlenül befolyásoló szakterületről.

•

E- MOBILITÁS MÁSKÉPPEN II.” címmel nagysikerű konferenciát és kiállítást rendezett a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, a Hungexpóval, a Jedlik Ányos Klaszterrel és az MTA Természettudományi Kutatóközponttal közösen az Automotive Hungary szakkiállítás nyitónapján 2016. október 19.-én. „A konferencia és kísérő kiállítása az e-mobilitás bevezetését eredményező globális átalakítások problémaköre mellett körüljárta a technológiai lehetőségeket, megfogalmazta érveit és ellenérveit
a pillanatnyi és távlati megoldási lehetőségek figyelembevételével, szigorúan a műszaki megoldások
tükrében.

•

„Az ötlettől a megvalósításig” – nemzetközi innovációs konferencia, kiállítás és ötletbörze: A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 2016. november 22-23-án nagyszabású Nemzetközi Innovációs Konferenciát, Kiállítást és Ötletbörzét rendezett az Európa Congress
Centerben. A konferencia célja volt az innovációs törekvések segítése, a gazdaság további élénkítése, a
nemzetközi együttműködés által a hatékonyság és a munkahelyek számának növelése, ezáltal a piaci
versenyhelyzetben a hazai vállalkozások esélyének növelése. Kiemelt cél volt, annak bemutatása, hogy
az önkormányzatok, vállalkozások és a magyar lakosság körülményei javításának egyik jövőbeli útja
lehet az innováció eredményeinek alkalmazása a minden napokban.
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•

Épületgépészek Napja konferencia: 2016. december 1-2.-án került megrendezésre a nagy múltra
visszatekintő két napos rendezvénysorozat, kiállítással egybekötött, Magyar Épületgépészek Napja a
Budapesti Műszaki Egyetemen. Hatvanöt éve diplomázott az első épületgépész évfolyam a BME-n,
melynek alkalmából, az első napon ünnepi jubileumi ülésen és konferencián vehettek részt az érdeklődők. A második napon, szakmai kiállítás és egyéb – égéstermék elvezetés, klímatechnika és napenergia
hasznosítás – témakörben szervezett előadások tették teljessé a rendezvényt. A konferencia rendkívül
gazdag programját nézve is; valóban elmondhatjuk, hogy az épületgépészet korunk egyik legmeghatározóbb mérnöki szakterülete.

A BPMK TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS ALAPJÁN KIEMELT ORSZÁGOS FELADATOK

Az atomenergiai minősített független szakértők jogosítását, az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzését, továbbá külföldi diplomák megfelelőség-vizsgálatát és nyilvántartását, valamint a határon
átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálását.
ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

A BPMK 2013. január 1 óta végzi jogszabályban előírt feladatát az épületek energetikai tanúsítványainak ellenőrzésére.

Összesen
db
13 057
2414
2921
3603
4119
100%
121%
149%
171%
A BPMK elkészítette az épületek energia tanúsításának ellenőrzésével kapcsolatos bírságolási szabályzatot, amelyet a Miniszterelnökség elfogadott (megtekinthető a BPMK weboldalán).
2013

2014

2015

2016

ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.)
Korm. rendelet hatályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen eltérő feltételekkel. A jogosultságok elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az egyes területi mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően.
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Év

2012

Kérelmet benyújtók száma:
Ebből BPMK:
Jogosultságot szerzett:
Ebből BPMK:
Jogosultságot nem szerzett:
Ebből BPMK:
Elutasítás (szakterület)
Ebből BPMK:
Egyéb(felfüggesztés,minősítés folyamatban):
Ebből BPMK:

2013

172

2014

39
136

165

17
25

33
129

7

17

6

6

3
6

0

2

0

24

4

2

13
6

9

0

196
19

0
9

3

209
265

16

2

0

284
13

15

0
11

0
0

26

0
4

23
20

15

Összesen

2016

33
15

21

7

2015

13
42

5
0

3

28
0

0

0

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉRELMEK

2016. évben összesen 25 db kérelem érkezett, 19 főtől (öt spanyol és egy osztrák mérnök adott be az
év folyamán kétszer, külön projektre kérelmet). Egyes kérelmezők több területre is kérték az engedély
megadását.
Az alábbi három területre irányultak a kérelmek:
- tervező
- felelős műszaki vezető
- műszaki ellenőr
Összesen:

11 db
18 db
5 db
34 db

A kérelmező személyek állampolgársága és a kérelem jellege (új vagy hosszabbítás) szerinti megoszlás:
Állampolgárság
Spanyol
Szlovák
Cseh
Osztrák
Összesen

Új
5
2
7
1
15

Hosszabbítás
5
2
2
1
10

Összesen
10
4
9
2
25

KÜLFÖLDI DIPLOMA MEGFELELŐSÉG ELISMERÉSE
Diplomát kiállító ország szerinti megoszlás:
Lettország
Anglia
Összesen

1 db
1 db
2 db

Végzettség szerinti megoszlás:
okl. villamosmérnök
távközlési technikus

1 db
1 db

A BPMK kialakította és folyamatosan fejleszti kapcsolatait a szomszédos országok mérnöki kamaráival, illetve, ahol nincs mérnöki kamara, ott a műszaki tudományos és felsőoktatási, tervezési intézetek
képviselőivel, a határontúli mérnökkollégákkal. Ennek keretében szakmai konzultációkat, látogatásokat tartunk, együttműködéseket készítünk elő.
Az elnökség feladatul tűzte ki Budapest és Pest megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági haladásának elősegítését. Ennek érdekében a tagjai által biztosított széleskörű szakmai háttér közreműködését
ajánlja fel mindazon szakmai és civil szervezetnek, kormányzati és önkormányzati szerveknek, döntéshozóknak, amelyek céljaik eléréséhez és feladataik ellátásához igénylik a segítséget. A hatékony
együttműködés érdekében szakterületenként (közlekedés, vízgazdálkodás, energetika, informatika)
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munkacsoportokat hoz/hozott létre, amelynek tagjai aktuális kérdésekben, felvetődő szakmai feladatok
megvitatásában, javaslatok kidolgozásában, fejlesztéseik megalapozásában, működő rendszerek hatékonyságának javításában, stb. igény esetén rendelkezésre állnak. A munkacsoportok állandó tagokból
állnak és az igényeknek, a felvetett kérdéseknek megfelelően további szakemberek bevonásával működnek. Céljuk az adott szakterületéen felmerülő vitás kérdések, problématerületek feltárása, megoldási javaslatok és változatok kidolgozásának alátámasztása, fejlesztések más szakterületekkel való
összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal beszélgetések szervezésével, vitaanyagok
készítésével, érintett szervezetek bevonásával stb.).
•

Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartotta kihelyezett elnökségi ülését 2016.
október 13-án a BPMK elnöksége. A kihelyezett ülés egyik célja az volt, hogy erősítsük a Pest
megyei települések és a mérnöki kamara műszaki szakemberei közötti együttműködést. A
program zárásaként Piliscsaba Önkormányzata, és a BPMK együttműködési megállapodást
kötött. A két szervezet együttműködését rögzítő dokumentumot Farkas András polgármester
és Kassai Ferenc, a megyei kamara elnöke látta el kézjegyével.

•

Együttműködési megállapodást írt alá a BPMK és a Jedlik Ányos Klaszter 2016. november
7-én a Kamara Angyal utcai székhelyén. A JÁK célja a környezetbarát járművek használatára
való ösztönzés, s ennek érdekében az elektromos járműiparban érdekelt társaságok, valamint a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában érdekelt szervezetek, kamarák, gazdasági társaságok együttműködési elveinek kialakítása. A cél eléréséhez nagyban hozzájárul, hogy a tervező és szakértő mérnököket tömörítő hivatásrendi önkormányzat, a BPMK szakmai érdekképviseleti szervként közreműködjön az e-mobilitás támogatásában és hazai terjedésében. Az
együttműködés keretében a két szervezet rendszeresen és kölcsönösen tájékoztatja majd egymást szakmai eredményeiről, közös konferenciákat szerveznek, a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó feladatokban közösen koordinálnak, illetve felkutatják a közös pályázati lehetőségeket közösen részt vesznek pályázatok előkészítésében és megvalósításában.

•

A BPMK megalakulása óta szolgálja a mérnökség közös szakmai ügyét. 2016. november 25én ünnepi ülés formájában ünnepelte meg fennállásának 20 éves évfordulóját a Duna Palota
Dísztermében. A regisztráció során minden résztvevő magához vehette a szépen kivitelezett
jubileumi kiadványt és a kamarai logóval ellátott iránytűt. Megemlékezése alkalmat adott arra,
hogy áttekintsék az elmúlt évtizedeket, felidézzék tagjai fáradhatatlan, kitartó munkáját, kamarai szerepvállalását. Köszönetek hangoztak el mindazoknak, akik időt, fáradtságot és energiát
nem sajnálva tették meg az első lépéseket és azoknak, akik azóta is a mindennapokban munkájukkal támogatják kamaránkat, viszik a mérnöktársadalom jó hírét. A rendezvényt köszöntötték: Kassai Ferenc a BPMK elnöke, Barsiné Pataky Etelka a MMK elnöke, Dauner Márton a
Miniszterelnökség Építésjogi és Hatósági Főosztály főosztályvezetője, Sidó Szabolcs a Budapest Főváros Városigazgatóság főosztályvezetője. A köszöntőket követően megemlékeztek
azokra a mérnökkollégákra, akik az elmúlt 20 esztendő alatt elhunytak. Ilyenformán mindanynyiunknak lehetőségünk volt megidéznünk azoknak a szellemét, akikre barátsággal és szeretettel emlékezünk, akiktől sokat tanulhattunk, akik áldozatos munkájukkal önzetlenül segítették a kamaránk előrehaladását. A jubileumi ülés a kamara megalakulásának évfordulója alkalmából elkészült kisfilmmel ért véget.

•

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a BPMK közreműködésével, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a 2016. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növelésért” címmel. A pályázat alapvető célja – hasonlóan a tavaly is
kiírt pályázathoz – a települések közúti biztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának
egyik legfontosabb „fokmérője” a balesetek, főleg a halálos valamint a súlyos kimenetelű bal-
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esetek és végső soron a halálos áldozatok számának folyamatos csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek
növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos
magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés
erősödése.
Szakmai konferenciáink és további rendezvényeink sorából néhány:

•

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, és a Makadám Mérnök Klub közreműködésével 2017.
január 28-án, 21. alkalommal rendezte meg a mérnöktársadalom ismétlődő, legünnepélyesebb találkozóját, a MÉRNÖKBÁLt. A Mérnökbál hagyományosan lehetőséget teremt arra,
hogy a mérnöktársadalom képviselői, az egyetem vezetői, oktatói, valamint az államigazgatás,
illetve a szakmai szervezetek tisztségviselői és baráti köreik ismét eltöltsenek egy kellemes estét együtt, továbbá elmélyítsék régi, és építsék új baráti, szakmai kapcsolataikat.
• Építők Napja, 2016: A Vasas Szakszervezet Székházának impozáns dísztermében, az Építők
Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyén került sor 2016. június 3-án az építők
köszöntésére. Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai és tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői köszöntötték. A korábbi
évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri elismeréseket és a szakmai szervezetek által alapított díjakat is átadtak. Kitüntetett kamarai tagjaink: Pohl Ákos; Dr. Ondruss
Lajos; Zajovics András; Vitéz Sándor; Frigy Antal, Kardos Andor díj: Wéber István

•

Közös dolgaink rendezvény-sorozat

•

A BPMK az MMK Közlekedési Tagozattal és a KTE Közlekedésépítési Tagozatával közösen
4-5 hetenként beszélgetéseket szervez a közlekedés aktuális kérdéseitől. Az beszámoló időtartamára eső rendezvények közül néhány: Fokozódó vadveszély (Vadátjárók a gyorsforgalmi
utakon); Nagyvasúti villamos vontatás múltja és jövője Magyarországon; Közlekedés: a városfejlesztés lehetősége, avagy akadálya?; Monitoring konferencia; Gyorsutak; Az útügyi műszaki szabályozási rendszer átalakítása stb.
A BPMK 2016. évben a mérnöktársadalmat átfogóan érintő, nagyszabású fejlesztési program
feladatairól, prioritásairól tartott egyeztető ülést az ún. Digitális Nemzeti Fejlesztési Program
koordinációs fórumán – melyen több szaktárca képviselői is jelen voltak – a Szupergyors Internet Projekttel, a térinformatika-alapú elektronikus kormányzati rendszerekkel és a BIMmel (Building Information Modeling) kapcsolatos mérnöki feladatok és kamarai szerepvállalások kerültek terítékre.

•

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara adott helyet a 2017. évi Építőipari Nívódíjasok
bemutatkozó konferenciájának. Az Építőipari Nívódíj alapítóinak célja az építőipari mesterséget magas színvonalon végzők munkáján keresztül növelni lehessen a szakma becsületét,
megbecsülését. Ez egybeesik Kamaránk törekvésével is, mely szerint munkánkkal szeretnénk
elérni a mérnöki tevékenység társadalmi presztízsének növelését.

•

A BPMK és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2016. április 28-án, közösen rendezett konferenciát a Megyeháza dísztermében. A rendezvény fókuszában az Energiahatékonyság, az Innováció, a Vízügy, és a Közlekedésbiztonság állt.

•

Közlekedési Kultúra Napja 2016. május 11. MŰPA. Az ünnepi rendezvényen került kihirdetésre az önkormányzatok számára a BPMK közreműködésével az NFM által kiírt „Önkor-
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mányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című sikeres pályázat eredményhirdetésére.
•

Innovációs ötletbörzékhez kapcsolódva, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2016.
május 24.-én rendezett Innovációs kerekasztal megbeszélést. A BPMK elnöksége a célkitűzéseihez kapcsolódva igyekszik ösztönözni az innovációs gondolkodást, szervezi az ötletek
gyűjtését és megvitatását, ezért folyamatosan szervezünk innovációs ötletbörzéket és innovációs kerekasztal megbeszéléseket, amelyet a jövő évben is folytatni kívánunk.

•

A Miniszterelnökség, valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara képviselői tették
tiszteletüket szeptember 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén, ahol a tanszék
és a laboratóriumok bemutatását követően egy lehetséges együttműködés lehetőségeiről is
egyeztettek.

•

A Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (ZETI) és a BPMK szervezésében 2016.
december 8-án került megrendezésre a zuglói társasházkezelők, lakásszövetkezetek és közös
képviselők mini konferenciája, melynek célja az volt, hogy segítséget és útmutatást nyújtson a
2017-es évre való felkészüléshez.

BPMK KAPCSOLATAI

A kamara kapcsolattartói együttműködések keretében – igény esetén – részt vesz a különböző szervezetek, intézmények, önkormányzatok mérnöki munkát igénylő feladataiban. Az együttműködések
célja, hogy közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, hírközlés, a környezetvédelem és
vízügy, valamint az ipari technológiák, az energiaügyek, közművek és más szakterületek településrendezése, tervezése, tervpályázatai, közbeszerzési feladatainak megoldásában a fenntartható fejlődés
érdekében. Az együttműködésünk kiemelhető egy-egy önkormányzati terület fejlesztésének műszaki
kérdéseire azért, hogy a helyi fejlesztési igényeket és elképzeléseket behatóan ismerő mérnökök közvetlenül is segítsék a tervezési, szervezési és kivitelezési munkákat. Az együttműködéseket minden
esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon.
Stratégiai partnerséget kezdeményezünk az Önkormányzatokkal, hogy helyi szinten is elérjük a lakosságot. E cél elérése érdekében Kamaránk a településekkel és a kerületi önkormányzatokkal közösen
regionális Tanácsadó irodák felállítását határozta el, hogy szakmaiságával segíthesse a kerületek/ települések épületállományának energetikai fejlesztését, lakossággal való közvetlenebb kapcsolatát. (Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb energiafelhasználás, ezáltal kevesebb CO2 kibocsájtás). A Tanácsadó Irodák céljai: A kerület / település épületállományának energetikai fejlesztése,
lakossággal való közvetlenebb kapcsolat. Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb
energiafelhasználás, ezáltal kevesebb szennyezőanyag kibocsátás. A közös cél a helyi környezeti állapotok javítása, a helyi vállalkozók munkához juttatása, a lakosság energia tudatos életmódjának fejlesztése.
A BPMK kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a Magyar Országgyűlés szakbizottságaival, a minisztériumokkal, a Budapest Főváros Önkormányzatával, a kerületi és a Pest megyei polgármesteri hivatalokkal, a szabályozó hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel, a társadalmi és
civil szervezetekkel és a Közép-magyarországi oktatási intézményekkel, sajtó és média képviselőivel.
Részt vállal a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok,
építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – az előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl – jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés stb.) kérdéseket is vizsgál. A
BPMK programjairól, eseményeiről naprakész tájékoztatást nyújtunk a www.bpmk.hu weboldalon és
BPMK facebookján. Tagjainkat havonta Hírlevelében értesítjük az aktuális eseményekről.
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BPMK SZAKCSOPORTJAI

Kamaránk területén működő szakcsoportok:
- Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó szakcsoport (elnök: Némethy Zoltán),
-

Egészségügyi-műszaki szakcsoport (elnök: Lőrinczi Ferenc),

-

Energiahatékonysági szakcsoport (elnök: Bocsák István),

-

Épületgépészeti szakcsoport (elnök: Csanád Bálint),

-

Gépészeti szakcsoport (elnök: Dr. Bánó Imre),

-

Munkabiztonsági szakcsoport (elnöke: Donka Tibor),

-

Tartószerkezeti szakcsoport (elnök: Dr. Hortobágyi Zsolt),

-

Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport (elnök: Dénes Miklós).
BPMK KITÜNTETETTEK

A BPMK évek óta Hollán Ernő mérnök díjat és Örökös tagságot adományoz kiemelkedő mérnöki,
valamint a mérnöki tevékenység elismertségének érdekében kifejtett tevékenységükért.
2017. évi Hollán Ernő Mérnökdíjas: Bite Pálné Dr. Pálffy Mária okl. villamosmérnök, Schulek János
okl. építőmérnök
2017. évi Örökös Tag: Barsiné Pataky Etelka okl. építőmérnök
BPMK ETIKAI - FEGYELMI ÜGYEI

A JÖVŐ KAMARAI MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES:

•

A működés és szervezettség szempontjából legfontosabb a kamarai belső kapcsolatok erősítése a területi kamarákkal és a szakmai tagozatokkal.

•

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a jövőben a felsőoktatási intézményekkel, más köztestületekkel és civil szervezetekkel ápolt kapcsolatokra.

•

Az ország, a mérnökség és a Kamara érdekeit szolgálva a parlamenti és a kormányzati (minisztériumi) szakmai kapcsolatok további kiépítésére, erősítésére szükség van.

•

A mérnökséget és a szakterületeket érintő jogszabályok kidolgozásában aktív kamarai részvétel.
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•

A szakmai konferenciák számának növelése kívánatos, annak érdekében, hogy a kutatási, fejlesztési eredményeket és a máshol alkalmazott, már jól bevált mérnöki módszereket kamarai
tagjainkkal széles körben megismertessük.

•

Különös figyelmet kell fordítanunk a továbbképzések minőségére.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) 2016. évi tevékenységéről
Beszámoló
A BPMK vezetősége felelőséget érez Magyarország sorsáért, műszaki haladásáért, az innovációért, környezetünk megóvásáért, az emberek biztonságáért.
A kamarai tagsághoz, ill. nyilvántartáshoz kötött mérnöki tevékenységet a kamara tagjai az
ország egész területén végezhetik. A kötelező tagság lehetővé teszi azt, hogy a kamara a hivatás etikai és szakmai normáit megállapítsa, és azoknak érvényt szerezzen. A BPMK tevékenységének célja az adott szakmai terület mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi,
szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.
A BPMK tagjainak megoszlása:
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Kötelező szakmai továbbképzés
A mérnökök tudásának naprakészségét a BPMK a saját maga által végzett továbbképzések révén biztosítja. A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, kamaránk több
szakmai továbbképzést is szervezett, különböző szakterületeken. A továbbképzések szervezését a BPMK a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. segítségével valósítja meg.

Továbbképzéseink sorából kiemelhető:
• Közlekedésfejlesztés Magyarországon - Balatonföldvári konferencia: A közel két év-

•

•

tizedes múltra visszatekintő „Közlekedésfejlesztés Magyarországon” című balatonföldvári konferencia
a közlekedési szakma hagyományos konferenciája, egyben szakmai továbbképzés. A háromnapos rendezvényen minden évben a közlekedés alakulását befolyásoló szakterületek, valamint a közlekedési
alágazatok aktuális kérdései, feladatai kerülnek megbeszélésre. 2016-ban 30 előadó foglalta össze a témájába vágó évtizednyi fejlődést, változást és eredményeket. A konferenciát az MMK Közlekedési tagozata és a BPMK közösen szervezték. Az elhangzott előadásokból kiadványkönyv is készült, amelyet
minden résztvevő megkapott.

Épületgépész Tervezői Konferencia: Az Épületgépészeti rendszerek hatékonysági kérdéseiről szólt a nagy érdeklődést kiváltott Épületgépész Tervezői Konferencia 2016., melyet a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara az MMK Épületgépészeti Tagozat bevonásával rendezett 2016. szeptember 16.-án a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. 2016. évben
első alkalommal rendeztük meg az Épületgépészeti Tervezői Konferenciát, amellyel a tervezői
szakterületen tevékenykedők szakmai továbbképzését is elősegítettük. A kiállítással egybekötött rendezvény előadói a szakterület elismert és kiváló képviselői, akiktől első kézből kaphattunk hiteles tájékoztatást, a napjainkat és jövőnket közvetlenül befolyásoló szakterületről.

E- MOBILITÁS MÁSKÉPPEN II.” címmel nagysikerű konferenciát és kiállítást rendezett a
Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, a Hungexpóval, a Jedlik Ányos Klaszterrel és az MTA
Természettudományi Kutatóközponttal közösen az Automotive Hungary szakkiállítás nyitónapján 2016.
október 19.-én. „A konferencia és kísérő kiállítása az e-mobilitás bevezetését eredményező globális átalakítások problémaköre mellett körüljárta a technológiai lehetőségeket, megfogalmazta érveit és ellenérveit a pillanatnyi és távlati megoldási lehetőségek figyelembevételével, szigorúan a műszaki megoldások tükrében.

•

„Az ötlettől a megvalósításig” – nemzetközi innovációs konferencia, kiállítás és ötletbörze: A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a
Vállalkozók Országos Szövetsége és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 2016.
november 22-23-án nagyszabású Nemzetközi Innovációs Konferenciát, Kiállítást és Ötletbörzét rendezett az Európa Congress Centerben. A konferencia célja volt az innovációs törekvések segítése, a gazdaság további élénkítése, a nemzetközi együttműködés által a hatékonyság
és a munkahelyek számának növelése, ezáltal a piaci versenyhelyzetben a hazai vállalkozások
esélyének növelése. Kiemelt cél volt, annak bemutatása, hogy az önkormányzatok, vállalkozá-
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•

sok és a magyar lakosság körülményei javításának egyik jövőbeli útja lehet az innováció
eredményeinek alkalmazása a minden napokban.
Épületgépészek Napja konferencia: 2016. december 1-2.-án került megrendezésre a nagy
múltra visszatekintő két napos rendezvénysorozat, kiállítással egybekötött, Magyar Épületgépészek Napja a Budapesti Műszaki Egyetemen. Hatvanöt éve diplomázott az első épületgépész évfolyam a BME-n, melynek alkalmából, az első napon ünnepi jubileumi ülésen és konferencián vehettek részt az érdeklődők. A második napon, szakmai kiállítás és egyéb – égéstermék elvezetés, klímatechnika és napenergia hasznosítás – témakörben szervezett előadások
tették teljessé a rendezvényt. A konferencia rendkívül gazdag programját nézve is; valóban
elmondhatjuk, hogy az épületgépészet korunk egyik legmeghatározóbb mérnöki szakterülete.

A BPMK TÖRVÉNYI FELHATALMAZÁS ALAPJÁN KIEMELT ORSZÁGOS FELADATOK

Az atomenergiai minősített független szakértők jogosítását, az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzését, továbbá külföldi diplomák megfelelőség-vizsgálatát és nyilvántartását,
valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálását.
ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSÁNAK MINŐSÉGELLENŐRZÉSE

A BPMK 2013. január 1 óta végzi jogszabályban előírt feladatát az épületek energetikai tanúsítványainak ellenőrzésére.

Összesen
db
13 057
2414
2921
3603
4119
100%
121%
149%
171%
A BPMK elkészítette az épületek energia tanúsításának ellenőrzésével kapcsolatos bírságolási
szabályzatot, amelyet a Miniszterelnökség elfogadott (megtekinthető a BPMK weboldalán).
2013

2014

2015

2016

ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011.
(XI. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a
jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen eltérő feltételekkel. A jogosultságok
elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az egyes területi
mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően.
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Év

2012

Kérelmet benyújtók száma:
Ebből BPMK:
Jogosultságot szerzett:
Ebből BPMK:
Jogosultságot nem szerzett:
Ebből BPMK:
Elutasítás (szakterület)
Ebből BPMK:
Egyéb(felfüggesztés,minősítés
folyamatban):
Ebből BPMK:

172
136
165
129
7
7
6
6
0

2013

2014

39

17
25

33

15

21

2

0

16

2

6

0

9

0

196
19

9

3

209
265

2

13

0

13

15

0

284

24

4

11

0

20

15

4
3

23

26

0

Összesen

2016

33

17

6

0

2015

13
42

5
0

3

28
0

0

0

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÉRELMEK

2016. évben összesen 25 db kérelem érkezett, 19 főtől (öt spanyol és egy osztrák mérnök
adott be az év folyamán kétszer, külön projektre kérelmet). Egyes kérelmezők több területre is
kérték az engedély megadását.
Az alábbi három területre irányultak a kérelmek:
- tervező
11 db
- felelős műszaki vezető
18 db
- műszaki ellenőr
5 db
Összesen:
34 db
A kérelmező személyek állampolgársága és a kérelem jellege (új vagy hosszabbítás) szerinti
megoszlás:
Állampolgárság
Új
Hosszabbítás
Összesen
Spanyol
5
5
10
Szlovák
2
2
4
Cseh
7
2
9
Osztrák
1
1
2
Összesen
15
10
25
KÜLFÖLDI DIPLOMA MEGFELELŐSÉG ELISMERÉSE

Diplomát kiállító ország szerinti megoszlás:
Lettország
Anglia
Összesen

1 db
1 db
2 db

Végzettség szerinti megoszlás:
okl. villamosmérnök
távközlési technikus

1 db
1 db

A BPMK kialakította és folyamatosan fejleszti kapcsolatait a szomszédos országok mérnöki
kamaráival, illetve, ahol nincs mérnöki kamara, ott a műszaki tudományos és felsőoktatási,
tervezési intézetek képviselőivel, a határontúli mérnökkollégákkal. Ennek keretében szakmai
konzultációkat, látogatásokat tartunk, együttműködéseket készítünk elő.
Az elnökség feladatul tűzte ki Budapest és Pest megye fejlődésének, társadalmi, gazdasági
haladásának elősegítését. Ennek érdekében a tagjai által biztosított széleskörű szakmai háttér
közreműködését ajánlja fel mindazon szakmai és civil szervezetnek, kormányzati és önkor29

mányzati szerveknek, döntéshozóknak, amelyek céljaik eléréséhez és feladataik ellátásához
igénylik a segítséget. A hatékony együttműködés érdekében szakterületenként (közlekedés,
vízgazdálkodás, energetika, informatika) munkacsoportokat hoz/hozott létre, amelynek tagjai
aktuális kérdésekben, felvetődő szakmai feladatok megvitatásában, javaslatok kidolgozásában, fejlesztéseik megalapozásában, működő rendszerek hatékonyságának javításában, stb.
igény esetén rendelkezésre állnak. A munkacsoportok állandó tagokból állnak és az igényeknek, a felvetett kérdéseknek megfelelően további szakemberek bevonásával működnek. Céljuk az adott szakterületéen felmerülő vitás kérdések, problématerületek feltárása, megoldási
javaslatok és változatok kidolgozásának alátámasztása, fejlesztések más szakterületekkel való
összefüggéseinek vizsgálata, azok áttekintése (kerekasztal beszélgetések szervezésével, vitaanyagok készítésével, érintett szervezetek bevonásával stb.).
• Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tartotta kihelyezett elnökségi ülését 2016. október 13-án a BPMK elnöksége. A kihelyezett ülés egyik célja az volt,
hogy erősítsük a Pest megyei települések és a mérnöki kamara műszaki szakemberei
közötti együttműködést. A program zárásaként Piliscsaba Önkormányzata, és a BPMK
együttműködési megállapodást kötött. A két szervezet együttműködését rögzítő dokumentumot Farkas András polgármester és Kassai Ferenc, a megyei kamara elnöke
látta el kézjegyével.
• Együttműködési megállapodást írt alá a BPMK és a Jedlik Ányos Klaszter 2016.
november 7-én a Kamara Angyal utcai székhelyén. A JÁK célja a környezetbarát járművek használatára való ösztönzés, s ennek érdekében az elektromos járműiparban
érdekelt társaságok, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában érdekelt
szervezetek, kamarák, gazdasági társaságok együttműködési elveinek kialakítása. A
cél eléréséhez nagyban hozzájárul, hogy a tervező és szakértő mérnököket tömörítő
hivatásrendi önkormányzat, a BPMK szakmai érdekképviseleti szervként közreműködjön az e-mobilitás támogatásában és hazai terjedésében. Az együttműködés keretében a két szervezet rendszeresen és kölcsönösen tájékoztatja majd egymást szakmai
eredményeiről, közös konferenciákat szerveznek, a kutatás-fejlesztési infrastruktúra
fejlesztésére vonatkozó feladatokban közösen koordinálnak, illetve felkutatják a közös
pályázati lehetőségeket közösen részt vesznek pályázatok előkészítésében és megvalósításában.
• A BPMK megalakulása óta szolgálja a mérnökség közös szakmai ügyét. 2016. november 25-én ünnepi ülés formájában ünnepelte meg fennállásának 20 éves évfordulóját a Duna Palota Dísztermében. A regisztráció során minden résztvevő magához vehette a szépen kivitelezett jubileumi kiadványt és a kamarai logóval ellátott iránytűt.
Megemlékezése alkalmat adott arra, hogy áttekintsék az elmúlt évtizedeket, felidézzék
tagjai fáradhatatlan, kitartó munkáját, kamarai szerepvállalását. Köszönetek hangoztak
el mindazoknak, akik időt, fáradtságot és energiát nem sajnálva tették meg az első lépéseket és azoknak, akik azóta is a mindennapokban munkájukkal támogatják kamaránkat, viszik a mérnöktársadalom jó hírét. A rendezvényt köszöntötték: Kassai Ferenc
a BPMK elnöke, Barsiné Pataky Etelka a MMK elnöke, Dauner Márton a Miniszterelnökség Építésjogi és Hatósági Főosztály főosztályvezetője, Sidó Szabolcs a Budapest
Főváros Városigazgatóság főosztályvezetője. A köszöntőket követően megemlékeztek azokra a mérnökkollégákra, akik az elmúlt 20 esztendő alatt elhunytak. Ilyenformán mindannyiunknak lehetőségünk volt megidéznünk azoknak a szellemét, akikre
barátsággal és szeretettel emlékezünk, akiktől sokat tanulhattunk, akik áldozatos munkájukkal önzetlenül segítették a kamaránk előrehaladását. A jubileumi ülés a kamara
megalakulásának évfordulója alkalmából elkészült kisfilmmel ért véget.
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• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közlekedéstudományi Intézet és a BPMK közreműködésével, a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és a 2016. évi Közúti
Közlekedésbiztonsági Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növelésért” címmel. A pályázat alapvető célja – hasonlóan a tavaly is kiírt pályázathoz – a települések közúti biztonsági
helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb „fokmérője” a balesetek, főleg a halálos valamint a súlyos kimenetelű balesetek és végső soron a halálos
áldozatok számának folyamatos csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az
önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi
közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés
erősödése.
Szakmai konferenciáink és további rendezvényeink sorából néhány:

•

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Mérnöki Kamara, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, és a Makadám Mérnök Klub közreműködésével 2017.
január 28-án, 21. alkalommal rendezte meg a mérnöktársadalom ismétlődő, legünnepélyesebb találkozóját, a MÉRNÖKBÁLt. A Mérnökbál hagyományosan lehetőséget teremt arra,
hogy a mérnöktársadalom képviselői, az egyetem vezetői, oktatói, valamint az államigazgatás,
illetve a szakmai szervezetek tisztségviselői és baráti köreik ismét eltöltsenek egy kellemes estét együtt, továbbá elmélyítsék régi, és építsék új baráti, szakmai kapcsolataikat.

• Építők Napja, 2016: A Vasas Szakszervezet Székházának impozáns dísztermében, az
Építők Napja központi ünnepségének hagyományos színhelyén került sor 2016. június
3-án az építők köszöntésére. Az építőiparban dolgozókat a kormányzat és a szakmai és
tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara, a szakszervezet tisztségviselői
köszöntötték. A korábbi évekhez hasonlóan az ünnepi megemlékezéseken miniszteri
elismeréseket és a szakmai szervezetek által alapított díjakat is átadtak. Kitüntetett
kamarai tagjaink: Pohl Ákos; Dr. Ondruss Lajos; Zajovics András; Vitéz Sándor;
Frigy Antal, Kardos Andor díj: Wéber István
• Közös dolgaink rendezvény-sorozat
A BPMK az MMK Közlekedési Tagozattal és a KTE Közlekedésépítési Tagozatával
közösen 4-5 hetenként beszélgetéseket szervez a közlekedés aktuális kérdéseitől. Az
beszámoló időtartamára eső rendezvények közül néhány: Fokozódó vadveszély
(Vadátjárók a gyorsforgalmi utakon); Nagyvasúti villamos vontatás múltja és jövője
Magyarországon; Közlekedés: a városfejlesztés lehetősége, avagy akadálya?; Monitoring konferencia; Gyorsutak; Az útügyi műszaki szabályozási rendszer átalakítása stb.
• A BPMK 2016. évben a mérnöktársadalmat átfogóan érintő, nagyszabású fejlesztési
program feladatairól, prioritásairól tartott egyeztető ülést az ún. Digitális Nemzeti Fejlesztési Program koordinációs fórumán – melyen több szaktárca képviselői is jelen
voltak – a Szupergyors Internet Projekttel, a térinformatika-alapú elektronikus kormányzati rendszerekkel és a BIM-mel (Building Information Modeling) kapcsolatos
mérnöki feladatok és kamarai szerepvállalások kerültek terítékre.
•

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara adott helyet a 2017. évi Építőipari Nívódíjasok
bemutatkozó konferenciájának. Az Építőipari Nívódíj alapítóinak célja az építőipari mesterséget magas színvonalon végzők munkáján keresztül növelni lehessen a szakma becsületét,
megbecsülését. Ez egybeesik Kamaránk törekvésével is, mely szerint munkánkkal szeretnénk
elérni a mérnöki tevékenység társadalmi presztízsének növelését.

• A BPMK és Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 2016. április 28-án, közösen
rendezett konferenciát a Megyeháza dísztermében. A rendezvény fókuszában az Energiahatékonyság, az Innováció, a Vízügy, és a Közlekedésbiztonság állt.

31

• Közlekedési Kultúra Napja 2016. május 11. MŰPA. Az ünnepi rendezvényen került
kihirdetésre az önkormányzatok számára a BPMK közreműködésével az NFM által kiírt „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című sikeres pályázat eredményhirdetésére.
• Innovációs ötletbörzékhez kapcsolódva, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
2016. május 24.-én rendezett Innovációs kerekasztal megbeszélést. A BPMK elnöksége a célkitűzéseihez kapcsolódva igyekszik ösztönözni az innovációs gondolkodást,
szervezi az ötletek gyűjtését és megvitatását, ezért folyamatosan szervezünk innovációs ötletbörzéket és innovációs kerekasztal megbeszéléseket, amelyet a jövő évben is
folytatni kívánunk.
•

•

A Miniszterelnökség, valamint a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara képviselői tették
tiszteletüket szeptember 23-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékén, ahol a tanszék
és a laboratóriumok bemutatását követően egy lehetséges együttműködés lehetőségeiről is
egyeztettek.
A Zuglói Energiahatékonysági Tanácsadó Iroda (ZETI) és a BPMK szervezésében 2016.
december 8-án került megrendezésre a zuglói társasházkezelők, lakásszövetkezetek és közös
képviselők mini konferenciája, melynek célja az volt, hogy segítséget és útmutatást nyújtson a
2017-es évre való felkészüléshez.
BPMK KAPCSOLATAI

A kamara kapcsolattartói együttműködések keretében – igény esetén – részt vesz a különböző
szervezetek, intézmények, önkormányzatok mérnöki munkát igénylő feladataiban. Az
együttműködések célja, hogy közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés, a közlekedés, hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák, az energiaügyek, közművek és más szakterületek településrendezése, tervezése, tervpályázatai, közbeszerzési feladatainak megoldásában a fenntartható fejlődés érdekében. Az együttműködésünk kiemelhető
egy-egy önkormányzati terület fejlesztésének műszaki kérdéseire azért, hogy a helyi fejlesztési igényeket és elképzeléseket behatóan ismerő mérnökök közvetlenül is segítsék a tervezési,
szervezési és kivitelezési munkákat. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon.
Stratégiai partnerséget kezdeményezünk az Önkormányzatokkal, hogy helyi szinten is elérjük a lakosságot. E cél elérése érdekében Kamaránk a településekkel és a kerületi önkormányzatokkal közösen
regionális Tanácsadó irodák felállítását határozta el, hogy szakmaiságával segíthesse a kerületek/ települések épületállományának energetikai fejlesztését, lakossággal való közvetlenebb kapcsolatát. (Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb energiafelhasználás, ezáltal kevesebb CO2 kibocsájtás). A Tanácsadó Irodák céljai: A kerület / település épületállományának energetikai fejlesztése,
lakossággal való közvetlenebb kapcsolat. Források aktivizálása a kerületben, településen. Kisebb
energiafelhasználás, ezáltal kevesebb szennyezőanyag kibocsátás. A közös cél a helyi környezeti állapotok javítása, a helyi vállalkozók munkához juttatása, a lakosság energia tudatos életmódjának fejlesztése.

A BPMK kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki a Magyar Országgyűlés szakbizottságaival, a minisztériumokkal, a Budapest Főváros Önkormányzatával, a kerületi és a
Pest megyei polgármesteri hivatalokkal, a szabályozó hatóságokkal, a társkamarák területi
szerveivel, a társadalmi és civil szervezetekkel és a Közép-magyarországi oktatási intézményekkel, sajtó és média képviselőivel. Részt vállal a települések engedélyezési és építésellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – az előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl – jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés stb.) kérdéseket is vizsgál. A BPMK programjairól, eseményeiről naprakész tájékoztatást nyújtunk a www.bpmk.hu weboldalon és BPMK facebookján.
Tagjainkat havonta Hírlevelében értesítjük az aktuális eseményekről.
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BPMK SZAKCSOPORTJAI

Kamaránk területén működő szakcsoportok:
- Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó szakcsoport (elnök: Némethy Zoltán),
- Egészségügyi-műszaki szakcsoport (elnök: Lőrinczi Ferenc),
- Energiahatékonysági szakcsoport (elnök: Bocsák István),
- Épületgépészeti szakcsoport (elnök: Csanád Bálint),
- Gépészeti szakcsoport (elnök: Dr. Bánó Imre),
- Munkabiztonsági szakcsoport (elnöke: Donka Tibor),
- Tartószerkezeti szakcsoport (elnök: Dr. Hortobágyi Zsolt),
- Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport (elnök: Dénes Miklós).
BPMK KITÜNTETETTEK

A BPMK évek óta Hollán Ernő mérnök díjat és Örökös tagságot adományoz kiemelkedő
mérnöki, valamint a mérnöki tevékenység elismertségének érdekében kifejtett tevékenységükért.
2017. évi Hollán Ernő Mérnökdíjas: Bite Pálné Dr. Pálffy Mária okl. villamosmérnök, Schulek János okl. építőmérnök
2017. évi Örökös Tag: Barsiné Pataky Etelka okl. építőmérnök
BPMK ETIKAI - FEGYELMI ÜGYEI

A JÖVŐ KAMARAI MUNKÁJÁHOZ SZÜKSÉGES:

• A működés és szervezettség szempontjából legfontosabb a kamarai belső kapcsolatok
erősítése a területi kamarákkal és a szakmai tagozatokkal.
• Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a jövőben a felsőoktatási intézményekkel,
más köztestületekkel és civil szervezetekkel ápolt kapcsolatokra.
• Az ország, a mérnökség és a Kamara érdekeit szolgálva a parlamenti és a kormányzati
(minisztériumi) szakmai kapcsolatok további kiépítésére, erősítésére szükség van.
• A mérnökséget és a szakterületeket érintő jogszabályok kidolgozásában aktív kamarai
részvétel.
• A szakmai konferenciák számának növelése kívánatos, annak érdekében, hogy a kutatási, fejlesztési eredményeket és a máshol alkalmazott, már jól bevált mérnöki módszereket kamarai tagjainkkal széles körben megismertessük.
• Különös figyelmet kell fordítanunk a továbbképzések minőségére.
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Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi tevékenységének beszámolója
A Kamarai adatok:
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamarában az aktív kamarai tagok létszáma 706 fő, ezen felül technikus 9 fő.
Nyilvántartott felelős műszaki vezetői-, és műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezők száma 413
fő.
A CSMMK hatáskörébe tartozó minősítések, jogosultságok megadása, illetve hatósági bizonyítvány kiállítása 2016. évben az alábbiak szerint alakult – összehasonlítva a 2015. évvel:

Tervezői
Szakértői
FMV, MÜE (összesen)
Épületenergetikai

Minősítések, jogosultságok
megadása

Hatósági bizonyítvány kiállítása
továbbképzések igazolása mellett

2015. év
15
13
99
4

2015. év
4
-------38
------

2016. év
17
18
86
2

2016. év
6
2
36
------

Tagjaink, nyilvántartottaink mindennapi munkájának segítésére a hét első 4 munkanapján 8-12 óra
között ügyfélszolgálatot tartottunk, a titkár minden héten, szerdán 10 és 13 óra között tartott fogadóórát.
Az ügyfeleink szakmai felvételi, jogosultsági feltételi, meghosszabbítási, számlázási, továbbképzési
stb. kérdésekben keresik a munkatársakat személyesen vagy telefonon.
2016. évben az évi rendes taggyűlés május 9-én volt, melynek keretén belül Csermely Gábor, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv helyettes vezetője a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésé-

nek gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást. A kamara tevékenységének beszámolóját-,
illetve a költségvetés elfogadását követően - az elnökség döntése alapján – a CSMMK Alkotói
Díját Inokai Zsolt okleveles építőmérnök, Szalai László gépészmérnök és Vass Ferenc okleveles
építőmérnök, míg a CSMMK Örökös Tagja címet Hopka János okleveles építőmérnök, Kádár Ferenc okleveles építőmérnök, Nagy Gáspár okleveles építészmérnök, Sebők Ferenc okleveles villamosmérnök és Varga László okleveles építőmérnök kapta meg.
Tisztújító taggyűlést pedig az év második felében, 2016. november 7-én tartottunk. Leköszönt a
korábbi elnökség, megköszönve mindenki munkáját, aki segítette a Kamarát. Külön megköszönve Dr.
Körmöczi Ernőnek, aki a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara alapító elnökeként 27 éven keresztül
dolgozott a megyei Kamara érdekében, aki sokat tett a magyar és különösen a területi mérnökök
képviselete érdekében. Munkájára, mint Tiszteletbeli Elnök továbbra is számít a Kamara elnöksége.
Az elnökön, alelnökön, elnökségi tagokon túl bizottsági tagokat, valamint MMK Küldötteket is
választottak. Megyei elnöknek újraválasztották Bodor Dezsőt. Az alelnöki tisztséget Dr. Bálint Ákos
nyerte el. A Felügyelő Bizottság elnöke Babos Tamás, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke Csorba
Teréz, a Tagfelvételi Bizottság elnöke pedig Bombolya Erzsébet lett. Az újonnan választott elnökség
tagjai: Andó Mihály, Dr. Csenke Zoltánné, Dr. Dobi László, Engedi Antal, Dr. Kozák Péter,
Mészárosné Szollár Klára, Zala Izabella.
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A tisztújítás egyben ünnepi taggyűlés is volt, hiszen 20 éve alakult köztestületté a Csongrád Megyei
Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvénynek köszönhetően, mely a tervező-, és szakértő
mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szól. Az ünnepség keretében előadást tartott MÚLT
– JELEN – JÖVŐ címmel Dr. Körmöczi Ernő - Dr. Kováts Gábor – Medgyesi Pál - Bodor Dezső. A
taggyűlésen kitüntetettek: Dr. Körmöczi Ernő okleveles építőmérnök Tiszteletbeli Elnöki cím
kitüntetésben, Temesvári Mihály okleveles gépészmérnök, Somogyi János okleveles villamosmérnök
Alkotói díj kitüntetésben, továbbá a CSMMK Örökös tag cím kitüntetésben Mészáros Gábor
okleveles építőmérnök részesült. A rendezvény keretén belül a Hírközlési Tagozat 2016. évi
feladatairól, továbbá a SZIP projektben vállalt feladatokról tartott előadást Kálmán Miklós, az MMK
Hírközlési és Informatikai Tagozat alelnöke.
Az év folyamán az elnökség augusztus kivételével havonta tartott ülést, ahol az illetékesek beszámoltak az elmúlt hónapban történtekről, megvitatták a tagfelvételekkel, a szüneteltetéssel, a jogosultság
megadással, a szolidaritási alapot érintő tagdíjmérsékléssel kapcsolatos kérelmeket, és meghatározásra
kerültek az ügyintéző szervezet és a titkár egyéb feladatai is.
Az 1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzat előírásainak megfelelően 16 db szakmagyakorlási ellenőrzést tartottunk a szakterületeknek
megfelelő hatóságokkal együtt, melyből 3 db az általános, 13 db pedig sajátos építmények ellenőrzése
volt. A sajátos építmények ellenőrzése során a kezdeményező a hatóságok felé a Csongrád Megyei
Mérnöki Kamara volt.
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara tevékenységének bemutatása:
1. Együttműködések:
Immár hagyományos együttműködést folytatunk a Szegedi Tudományegyetemmel.
Folyamatos kapcsolatban állunk a területi érdekképviseleti és egyéb társadalmi szervekkel, a műszaki tudományos egyesületekkel, a megyei építész- és kereskedelmi kamarával.
Csongrád megye településeinek polgármestereivel, a megyei önkormányzat elnökével, a területi
közigazgatás képviselőivel évente tartunk találkozókat, illetve egyeztetünk programokat.
Határon átnyúló kapcsolataink vannak a szerb-, a romániai-, és a szlovák mérnöki kamarai szervezetekkel. Szakmai látogatást tettünk a szabadkai kamaránál 2016. május 6-án. A CSMMK küldöttségét
Dr. Körmöczi Ernő alelnök vezette, a házigazdák részéről pedig Krakovszki Nagy Anna a nemzetközi
kapcsolatokért felelős vezető volt a szabadkai küldöttség élén. Az idei év „munka megbeszélésének”
két fontos témája volt: hogyan tudják segíteni a kamarák a mérnökök pályázatokon való részvételét,
valamint az EUROVELO 11 Helsinki-Athén kerékpárút megvalósulásának helyzete, és a további lehetőségek. Ez utóbbi témához kapcsolódóan a CSMMK küldöttségének tagja, Bombolya Erzsébet közlekedés építőmérnök aktív résztvevője e projektnek, ismertette a magyarországi terveket és beszámolt
a megvalósult szakaszokról. Szabadkai Régiós csoport részéről Kerekes Imre közlekedésmérnök ismertette PANNON projekt tanulmányterveit.
2. Szakmai rendezvények:
Évnyitó protokoll rendezvényünk januárban volt, ahol együttműködő partnereinkkel megbeszéltük a
tervezett feladatokat.
Január 23-án, szombaton a hagyományos Mérnök bálra került sor a Tisza Szállóban, immár 27. alkalommal, ezúttal a Csongrád Megyei Építész Kamarával közös szervezésben. Megtisztelte jelenlétével
a bálunkat Nagy Sándor SZMJV alpolgármestere, Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke,
Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, valamint szabadkai, vajdasági és
erdélyi vendégek emelték az est fényét.
2016-ban folytatódott az SZTE Természettudományi- és Informatikai Karán a CSMMK előadóinak
ismeretterjesztő sorozata a Mérnöki Kar oktatói, hallgatói részére, ahol a mérnöki alkotásokról szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.
Május 13-án szakmai látogatást szerveztünk kamarai tagjainknak az épülő ELI-nél.
Június első péntekén Nemzetközi Építésügyi konferenciát szerveztünk a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, és a Csongrád Megyei Építész Kamarával. A rendezvényen sok hasznos
szakmai előadás hangzott el. Szombaton az Építők napi ünnepségre került sor, ahol a megye szakma-
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gyakorlói, a kivitelező cégek, hatóságok részvételével sportversenyekre, főzőversenyre és egyéb kapcsolatépítésre alkalmas szabadidő eltöltésre került sor.
Október 6-án szakmai előadást tartottunk „Az e-építési naplót érintő szabályváltozások és aktualitások” témában, Wolford Ágnes építészmérnök, építésjogi szakokleveles mérnök előadásában.
A halottak napján került sor a mérnöki emlékhelyek, sírok meglátogatására, a megemlékezés virágainak elhelyezésére.
December 5-i kibővített elnökségi ülésen az éves munkát értékeltük.
3. Működő szakcsoportjaink:
Szakcsoportjaink a kitűzött munkatervüknek megfelelően végzik feladatukat.
Tartószerkezeti Szakcsoport tevékenysége:
A tartószerkezeti tervezéssel, szakértéssel foglalkozó Csongrád megyei mérnökök 2003. december 5én alakították meg a Tartószerkezeti Szakcsoportot. Az induló létszám 72, a jelenlegi létszám, némi
ingadozással, 80-90 fő körüli.
A szakcsoport vezetősége a taggyűlés által elfogadott ügyrendnek megfelelően, az éves munkaterv
alapján tevékenykedik. Az elnökség az eddigiek során, így 2016. évben is, havi rendszerességgel ülésezett. Ezek legfőbb témája a kamarai feladatok áttekintése, kapcsolódás a Tartószerkezeti Tagozat
szakmai- illetve a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara területi munkájához. A szakcsoporti elnökségi
üléseket rendre a CSMMK elnökségi ülése előtti időpontra vannak ütemezve, annak érdekében, hogy a
szakcsoport tagjait érintő kérdésekben a szakmai véleményt kialakíthassa a szakcsoport vezetősége,
vitás kérdésekben a helyi vagy a tagozati döntést elősegíthesse. A jelenlegi elnökségi tagok aktivitását,
hozzáállását jól mutatja, hogy az elnökségi üléseken rendre részt vesznek, többségében teljes létszámmal.
A Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés keretében a Csongrád Megyei Mérnöki
Kamara mérnökei az egyetemi képzés tavaszi félévében előadássorozatot tartottak. Az előadássorozatban a Tartószerkezeti Szakcsoport mérnökei kivették a részüket: Kocsis András Balázs, Szolga András, Szerencsés Gyula, Körmöczi Ernő vállalta egy-egy szakmai téma előadását.
A szakcsoport minden évben részt vesz az Építők Napi nemzetközi konferencia szervezésében
és előadások vállalásában. 2016. június 3-án, a IX. nemzetközi konferencián, melyen szakcsoportunk
mérnökei, Kocsis András Balázs és Lódry Csaba a budapesti úszó világbajnokság színhelyéül szolgáló
Dagály úszócentrum tervezési és kivitelezési kérdéseiről tartott nagysikerű előadást. A konferencián
adták át a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, az Építész Kamara és az Urbanisztikai Egyesület által
alapított Vedres István Díjat, melyet munkássága elismeréseként Dr. Körmöczi Ernő építőmérnök és
Nagy Imre építészmérnök vehetett át.
A 2016. évi szakmai továbbképzés a tisztújító taggyűlés napján, 2016. június 7-én került megrendezésre. A témát ez alkalommal a különleges anyagú szerkezetek tervezése és kivitelezése képezte:
Dr. Vigh lászló Gergely az alumínium szerkezetekről, Dr. Massányi Tibor az üvegszerkezetekről, Dr.
Galaskó Gyula a ponyvaszerkezetekről tartott nagyon sok ismerettel és tanulsággal szolgáló előadást.
A továbbképzésen közel 60 fő vett részt.
A fentieken kívül is volt szakmai továbbképzés: 2016. június 14-én a falazott szerkezetek tűzvédelmi igazolásáról Orbán Imre Wienerberger osztályvezető mérnök tartott előadást, majd június 23án a vízépítő mérnökök szervezésében került megtartásra a betonokról szóló szakmai továbbképzés,
melyen Dr. Orbán József professzor emeritus volt az előadó.
A továbbképzéseken nemcsak szervezőként, hanem előadóként is vállalt feladatot a szakcsoport. A Régi és műemléki épületek témakörben szakcsoport belüli előadói részvétellel immár három
nagysikerű továbbképzés zajlott le Budapesten, alkalmanként 250 fős hallgatósággal, valamint egy
alkalommal Tatabányán, mintegy 50 fős részvétellel.
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara és a Szerb Kamara szabadkai szervezete közötti
együttműködésben rendszeresen közreműködik a szakcsoport vezetősége, mind a kapcsolat ápolásában, mind szakmai előadások megtartásában. E területen különösen Tornai László és Körmöczi Ernő
vállalt feladatokat.
Térségünk talán legnagyobb beruházására, a lézerkutató építkezésére, ez évben is két turnusban épületlátogatás került megszervezésre. Ennek előkészítését Szerencsés Gyula tagtárs vállalta.

36

A szakcsoport vezetősége továbbra is nagy hangsúlyt fektet a statikus szakmát igen érzékenyen érintő szabványváltozásra, az EC szabványok megismertetésére.
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. május 9-én tartotta évi rendes taggyűlését, melyen a szakcsoport tagjai, kiemelkedő munkásságukért, kitüntetésben részesültek: Inokai Zsolt, Szalai
László, Vass Ferenc Alkotói Díjat, Kádár Ferenc és Nagy Gáspár Örökös Tag címet vehetett át. A
kamara 2016. november 7-én megtartott tisztújító taggyűlésén Tornai Lászlót az Etikai és Fegyelmi
Bizottság, Kocsis Andrást és Gáspár Balázst a Tagfelvételi Bizottság tagjává választották.
A Tartószerkezeti Tagozat küldöttgyűlésén a küldöttek rendszeresen részt vesznek, a Tagozati
vezetőség munkájában Kocsis András és Körmöczi Ernő vállal rendszeres közreműködést.
Vízimérnöki Szakcsoport tevékenysége:
A szakcsoportnak 77 fő tagja van. A tagság többségét továbbra is az ATIVIZIG-nél, illetve a Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságnál dolgozó mérnök kollégák adják. Mint az előző években is, a rendezvények alapvetően a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Területi Szervezetével közösen kerültek megrendezésre. A Víz Világnapja rendezvényei évek óta közös feladatot jelentenek.
A szakcsoport részt vállal az Alsó – Tisza vidéki Vízgazdálkodási Tanács munkájában. A szakcsoport
egy tagja a tanács elnöke, míg két másik tag a tanács Csongrád megyei szakbizottságában dolgozik. A
tanács titkári teendőit az újjáalakulást követően az ATIVIZIG látja el. Ebben az évben két ülésre került
sor. Természetesen a tanács munkájában a Vízimérnöki Szakcsoport más tagjai is tevékenyen részt
vesznek.
A tanács és a szakbizottság megtárgyalja és véleményezi az ATIVIZIG működési területén jelentkező
vízgazdálkodási problémákat, fejlesztési koncepciókat, terveket, elemzi azok előkészítettségét és megvalósíthatóságát, majd a fejlesztések befejezését követően, azok eredményeit.
A megyénkénti szakbizottságok elnöki funkcióit a szakcsoport egyik tagja látja el lelkiismeretesen. A
szakmai bizottságok véleményezték a beadott TOP pályázatokat, ami rendkívül sok feladatot jelentett.
Továbbá az év során megtárgyalásra kerültek: a belvízhelyzet az ATIVIZIG működési területén, a
KEOP és KEHOP ivóvízminőség-javító, szennyvíz csatornázási projektek az ATIVIZIG működési
területén, állami főművek korszerűsítési, fejlesztési lehetőségei a 2014-20 eu. tervezési időszakban, a
vízi közlekedés helyzete az ATIVIZIG működési területén.
A szakcsoport tagjai jelentős számban tevékenykednek a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara elnökségében és különböző bizottságaiban, illetve egy tagja a Magyar Mérnöki Kamara Vízimérnöki Tagozat
elnökségében is képviseli a Csongrád megyei vízimérnököket és egy tagja részt vesz a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának a munkájában.
A tagozati feladatok közül legjelentősebb a beruházási kódex kidolgozása, valamint a német HOAI
tervezői díjszabás rendszeren alapuló hazai tervezői díjszabás rendszer az EMTSZR kidolgozásában
való részvétel.
Az év során, 2016. június 20-án nagy sikerrel került megrendezésre beton és vasbetonépítés témában a
vízimérnökök szakmai továbbképzése.
Környezetvédelmi Szakcsoport tevékenysége:
A szakcsoport magalakulásakor kitűzött céljainak megfelelően működik. Meghatározó feladata a megyei kamara népszerűsítése és munkájának segítése. A szakcsoport taglétszáma tovább növekedett az
országos tendenciával ellentétben. A szakmai gyakorlat szakirányúságát megállapító testület, Vakulyáné Papp Klára vezetésével 2016-ban is folyamatosan működött. Az év folyamán egy alkalommal
került sor szakmai rendezvény megszervezésére, a társmegyék környezetvédelmi szakembereinek
bevonásával. Tagjai révén részt vállaltak az SZTE TTIK és Mérnöki Kara hallgatóinak képzésében, a
Mérnöki alkotások című kurzuson előadás megtartásával. Fontos területe munkájuknak a környezetvédelmet érintő jogszabályalkotásban való részvétel, illetve a műszaki szabályozásban való részvétel,
mely az MSZT Műszaki Bizottságaiban való munkálkodásával valósul meg. A 2016. évben a szakcsoport vezetősége bekapcsolódott az ÉMTSZR szakterületi részének kidolgozásában, ez a munka jelenleg is folyik.
Hírközlési és Mérnökinformatikai Szakcsoport tevékenysége:
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A Hírközlési Tudományos Egyesülettel közösen 2016. május 21-én a Távközlési Világnap alkalmából
konferencia került megszervezésre. Előadások hangzottak el a távközlés jelenéről és a várható feladatokról.
A szakcsoport kötelező szakmai továbbképzésére 2016. június 10-én volt, mely egyben az elektrotechnikai szakmai továbbképzésként is elfogadásra került. Az előadások témái a két szakterület közös
érdeklődési körének megfelelően került kiválasztásra.
A szakcsoport vezetősége több alkalommal tartott elnökségi ülést, részt vett a CSMMK rendezvényein. A vezetőségből Csicsvári István vett részt a Tagozat kibővített elnökségi ülésein, Budapesten. A
szakcsoport tovább erősítette kapcsolatát a Szegedi Tudományegyetemmel, többek között előadások
megtartásával a „Mérnöki alkotások” témakörben az aktuális „Szélessávú Internet program Magyarországon” projektről.
Engedi Antal jelentős feladatot vállal a szakmai gyakorlat szakirányúságát megállapító Szakértői Testületben.
Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport tevékenysége:
A 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján, a kamarai jogosultságok átvezetése 2016 elejére teljes
egészében megtörtént.
A rendelet szerint a jogosultságok megtartásához 5 év alatt 20, évente 4 pontot kell a kamara által
szervezett továbbképzéseken gyűjteni. A továbbképzési tematika 2016 harmadik negyedévében kidolgozásra és elfogadásra került.
2016. december 8-án került megrendezésre a Csongrád megyei továbbképzés, melynek témái a következők voltak:
- "Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok alapját képező korábbi analóg térképekre vonatkozó különböző felmérési utasítások, szabályzatok, pontossági előadások” – előadó Dr. Vincze László
- „Korszerű technológiák alkalmazása tervezési térképek létrehozására (lézer szkennelés, drón), megbízhatósági mérnökszámok, alkalmazási tapasztalatok.” – előadó Csörgits Péter.
A továbbképzés sikeresnek bizonyult, több mint 40 résztvevő hallgatta végig az igen érdekes előadásokat.
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi szakmai továbbképzései:
• április 13.
– Közlekedési Szakmai nap
• április 27.
– Környezetvédelmi Szakmai nap
• május 30.
– Épületgépészeti/Gáz- és olajipari szakmai továbbképzés
• június 7.
– Tartószerkezeti szakmai továbbképzés
• június 10.
– Hírközlési/Elektrotechnikai szakmai továbbképzés
• június 23.
– Vízgazdálkodási/Építési/Tartószerkezeti szakmai
továbbképzés
• október 13.
– Energetikai szakmai továbbképzés
• december 8.
– Geodéziai szakmai továbbképzés
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 2017. évi tervezett programjai és szakmai rendezvényei:
 Évnyitó protokoll rendezvény
– XXVIII. Mérnök Bál
– Egyetemi előadássorozat
– Évi rendes taggyűlés
– Víz Világnapja
– Diploma Díj átadás (SZTE TTIK, Mérnöki Karokon végzettek számára)
– Nemzetközi Építésügyi Konferencia és Építők Napja – közös rendezvény a
társszervezetekkel
– Csongrád megyei mérnöki alkotások kiállítás
– Mérnöki emlékhelyek és emléktáblák avatása, látogatása
– Mérnöksírok ápolása
– Szakmai továbbképzések szervezése
– Szakmagyakorlási ellenőrzések
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A Miniszterelnökség által kiírt pályázatnak köszönhetően továbbra is öt millió forintot tudtunk fordítani működési költségeink támogatására.
A Csongrád Megyei Mérnöki Kamara eddigi tevékenységét kívánja tovább folytatni, az érdekvédelmi
tevékenység és a mérnöki munka minél szélesebb körben történő bemutatásával, rendezvények szervezésével, mely lehetővé teszi a mérnökök elismertségének növelését.
Az újraválasztott elnök legfontosabb törekvései a mérnöki munka minél szélesebb körben történő
bemutatása, az érdekvédelmi tevékenységgel a mérnökök elismertségének fokozása, valamint a
kamara eddigi tevékenységének évről-évre jobb színvonalon történő folytatása.
A mérnöki munkát szolgálatnak tekinti, Márai Sándor szavaival „Az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Egy kissé szigorúan és általánosan hangzik, de ez az
egyetlen igazság… Ennyi az élet értéke."

Szeged, 2017. április 10.

Bodor Dezső sk.
elnök
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Területi Kamarai adatok
Létszámunk alakulása igen hektikus. Az új év elején általában a belépés, a fejlődés a jellemző,
majd a tagdíj/nyilvántartási díj befizetési határidejének lejártakor merül fel mindig a törlések
lehetősége. Az idei évet 696 taggal kezdtük, márciusban már 705 főnél tartunk.
Igen nagy hangsúlyt fektetünk már évek óta az informatikai fejlesztésekre. Ebben komoly
eredménynek számít, hogy jelenleg már csak 4 kamarai tagnak és 1 (!) nyilvántartott kollégának nincs nyilvántartott e-mail elérése. Ez tette lehetővé, hogy már csak elektronikus kapcsolattartást alkalmazunk a területen. Ennek legfőbb területe a Hírlevél, mely így eljut szinte
minden érintetthez. Ráadásul e téren az új szolgáltatónk révén már reszponzív (mobilbarát)
leveleket tudunk küldeni, hisz a kollégák nagy része már okos telefonon nézi azokat. Röviden
honlapunkat ebbe az irányba változtatjuk meg.
Mindenféle azonosítható digitális anyagot be tudunk fogadni, így a kollégák kisebb időráfordítással oldhatják meg hivatalos feladataikat. Ezzel együtt megoldottuk a tértivevényes levelek kiváltását azzal, hogy csatlakoztunk a magyarorszag.hu un. hivatali kapujához. Ezen keresztül ugyanolyan igazoló erejűek a küldeményeink, mint a tértivevényes leveleké. Ezzel ez
utóbbiakat mintegy 90%-ban ki tudtuk váltani, ami költségben és munkában is megtakarítást
jelent.
Alapszabályunkat szükség szerint módosítottuk nem csak a jogszabályok változása miatt, hanem fokozatosan kiterjesztettük a törvény adta kereteken beül az elektronikus szavazások
irányába is. Így a szakcsoporti választások után küldöttek jelölését és választását is így bonyolítottuk le, és ugyanezzel gyűjtöttük be a tisztújításhoz szükséges jelöléseket. Ezt szeretnénk a
továbbiakban még hatékonyabbá tenni egy szoftveres alkalmazás fejlesztésével.
Gazdálkodásunk eredménye volt az új irodánk megvásárlása, felszerelése. További komoly
fejlesztéseket oldottunk meg az utóbbi két évben a Miniszterelnökség támogatása révén. Ezt a
munkabérek mellett fejlesztésekre és a továbbképzésre fordítottuk, emiatt a kollégáinknak
teljes mértékben támogatott volt az azokon való megjelenés. A lehetőséggel élve többen vettek részt az éven belül is többféle képzésen, illetve megjelentek ezeken a nyilvántartott kollégák is.
2016-ban elindítottuk a szalmai kirándulások szervezését is, mellyel eddig 4 szakcsoport élt is
már. Úgy látjuk, erre hosszabb távon is lesz lehetőségünk.
Elnökségi üléseket hagyományosan minden hónap első hétfőjén tartjuk, ami a döntések és
véleményezések szűk határideje miatt szükséges is. Ezeken a megjelenés átlagosan 80% körüli. Az ülések mindegyikére a szakcsoportvezetők is meghívást kapnak, mellyel szerencsére
élnek is. Mi ezt tartjuk az információ átadás leghatékonyabb módjának.
Az ülések előkészítő anyagait időben kiküldjük, igen ritka a szóbeli előterjesztés a döntések
előtt. Az ülésekről mindig jegyzőkönyv készül, melyek kamarai honlapunkon folyamatosan
visszakereshetőek.
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A működésünk legfontosabb része a Küldöttgyűlés, melyet minden évben megszervezünk. Az
ezekre előkészített anyagok időben felkerülnek honlapunkra, és erre a tényre elektronikus
levélben hívjuk fel az összes kolléga figyelmét. Ennél nagyobb nyilvánosságot már nem tudunk teremteni. Ugyanakkor az is igaz, hogy sajnos ezekre visszajelzés igen ritkán érkezik.
A szakcsoportok köre még korántsem teljes:
•
•
•
•
•
•
•

elektrotechnikai, félhivatalosan összevonva az energetikaival,
épületgépészeti,
geodéziai,
környezetvédelmi,
közlekedési,
tartószerkezeti és
vízgazdálkodási szakterületek.

A szakcsoportok száma nem kevés, de működésükben már korántsem ilyen szép a helyzet.
Valódi szakcsoporti életről csak 1-2 esetben beszélhetünk, és inkább csak a továbbképzések
jelentik a találkozási pontokat. Sajnos nem tudtuk elérni, hogy az egyes tagozatok hassanak a
csoportjaikra, miszerint rendszeres időközönként tartsanak tisztújítást. Mi az általánosan szokásos 4 éves ciklusokat szeretnénk viszontlátni e téren is, de van olyan csoport, ahol már 10
éve nem volt frissítés.
Szakmai tevékenység bemutatása:
o

Programok terén kiemelkedett az elmúlt évben a fennállásunk 20 éves évfordulójára
szervezett rendezvényünk, melyet még egy egész oldalas újság-megjelenés, valamint
egy középiskolásoknak szó kiadvány megjelentetése kísért. Igen jó visszhangot értünk
el mindkét kiadvánnyal. Az ünnepség a megjelenés közepesnek volt mondható, bár
önkormányzati és kormányhivatali oldalról inkább kiemelkedőnek mondhattuk ugyanezt.
Ráadásul sikerült egy párhuzamos rendezvénnyel bővíteni is az ünnepség értékét,
mely kiállítás a nagy magyar tudósokat mutatta be, köztük kiemelten a Nobeldíjasokat. Mivel ez egy hosszabb kiállítás volt, igen komoly látogatottságot ért el.

o

o

o

Önkormányzati kapcsolataink felemásak. Míg székhelyünkön kifejezetten élő kapcsolataink vannak, Dunaújvárosban már igen régóta nem sikerült leülni a város vezetésével tárgyalni. Ugyanez a Kormányhivatallal kapcsolatban sokkal pozitívabb, sőt a Járási Hivatalokkal kifejezetten élőnek is nevezhető. Már két nagy továbbképzést bonyolítottunk le velük közösen, melyeken az építési jogszabályok és az ellenőrzések
kérdései szerepeltek.
A műszaki felsőoktatásnak az átalakulások (összevonások) után már csak két intézménye működik megyénkben melyekkel, évekkel korábban együttműködést kötöttünk. E
szerződés tartalommal való megtöltését a sok átszervezés akadályozta, de ezen mindenképpen változtatnunk kell.
A továbbképzés szervezése minden évben központi téma megyénkben. Minden olyan
szakterületen igyekszünk szakmai napokat szervezni, ahol ezt a várható létszám indokolttá teszi. Nyilván, a 2-3 fős közösségekre ezt nem tudjuk kiterjeszteni. Rendezvényeinken igen jó a megjelenési arány, emiatt várhatóan nem lesz akadálya ez a kollégák jogosultságainak hosszabbításakor. A szakcsoportok jól megválasztott tematikája
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o

és a már említett támogatás igen vonzóvá is tette képzéseinket. Továbbra is javasoljuk,
hogy minél több esetben engedélyezhető legyen olyan kérdés, melyet nem a tagozatok, hanem a szakcsoportok állítanak össze. Ebbe jobban be tudjuk kapcsolni a helyi
szakembereke akár előadóként is, és így tulajdonképpen megyei műhelyt tudnánk létrehozni.
Az elmúlt időszakban kivételesen novemberben az évfordulós ünnepségen adtuk át a
Bory Jenő Mérnökdíjat Sótér Árpád kollégánknak, aki a Felügyelő Bizottság elnöke,
és igen sokat tett az e-napló bevezetése, illetve annak oktatás terén is. A Küldöttgyűlésünkön ismertük el Gergely Edit szakcsoportvezető munkáját a Fejér Megyei Mérnöki
Kamaráért díjjal.
Előterjesztéssel éltünk két MMK által adományozható kitüntetésre, melyet remélhetőleg idén meg is kapnak a kollégáink.

o

Kamarai etikai ügyek igen kis számban fordulnak elő, bár pont az elmúlt időszakban
váratlanul 3 is elindult megyénkben. Az elmúlt időszakban nem zárult határozattal etikai eljárás.
Egyre gyakrabban merül fel két kérdés. Egyrészt, hogy alaposabban meg kellene ismerni azokat a kollégákat, akik új kérelmekkel fordulnak kamaránkhoz. Nemcsak a
száraz szakmai eredmények, hanem az emberi kvalitások is legyenek bent a minősítés
elveiben.
A másik az évek óta felmerülő probléma a versenyeztetett árak, pontosabban az a még
mindig megjelenő egymás alá történő ígérgetések okoznak komoly anyagi és erkölcsi
károkat a szakmai munkák során. Ezt azonban nem területi, hanem országos feladatnak érezzük.
Folyamatosan kapjuk a panaszokat az un. kamarai hozzájárulás témájában (Kereskedelmi és Iparkamara felé). Ezt a kollégák sarcként élik meg, állandóan kérik ennek megszűntetését. Ismét fel kell vetni MMK szinten ezt a kérdést, és meg
kell próbálni tenni ennek érdekében.

o

o

Területi kamaránk teljes vezetése megújult az idei Küldöttgyűlésünk során, mivel ez
volt a korábbi ciklus zárása. Az új vezetés teljes névsora kamaránk honlapján található
(www.fmmk.hu).
A 2017. év legfőbb feladatait a továbbképzést és a szakcsoporti munka köré tervezzük.
Mint a korábbi években is, idén az őszi félévet szánjuk erre, és már készülünk a nyilvántartottak bekapcsolódásának megoldására is. Ez igen újszerű feladatot fog jelenteni
már csak a létszámuk miatt is.
A szakcsoporti munka terén szeretnénk a tagozatokkal szorosabb kapcsolatot kialakítani, melyben az eddigieknél több segítséget várunk tőlük.

Székesfehérvár, 2017. 03. 27.
Dr. Szepes András elnök
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Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Továbbképzési rendszer
2016-ban is félévente az öt legnagyobb mérnöki csoportosulásnak megszerveztük a továbbképzést. A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet évvégi változása miatt 2017-ben a műszaki
ellenőröknek és a felelős műszaki vezetőknek is évente kell továbbképzéseken részt venniük.
Miniszterelnökségi pályázat
A Miniszterelnökség 2016-ban is kiírta a pályázatot a területi kamarák számára feladataik
ellátásának finanszírozására, maximum 5 millió Ft értékben. Ezt kamaránk is megpályázta, és
nyert. Az elnyert összeg egy részét a Fórum-rendszer kiépítésére és üzemeltetésére, illetve
szakcsoporti támogatásra fordítottuk.
Titkárság
Az ügymenetek és az ügyiratok kezelése a titkárság jó munkáját jellemzi.

Szakcsoportok
A hét szakcsoport közül az Energetikai, a Geodéziai nem működik, bár több szakcsoport működése is kis aktivitású. 2016-ban megalakult az Építési Szakcsoport.
Területi kamarai adatok
A 2016. évet 793 fő nyilvántartott taggal kezdtük. Az év folyamán tagfelvételét kérte 23 fő,
felfüggesztett tagsági viszonyának helyreállítását kérte 2 fő, tagsági viszonyának megszüntetését kérte 4 fő, tagsági viszonyának felfüggesztését kérte 1 fő, lakcímváltozás miatt más megyébe került 1 fő, lakcímváltozás miatt más megyéből hozzánk került 3 fő, meghalt 4 fő. Így a
létszámunk év végére 811 főre emelkedett.
(A 2015. évet 782 fő taggal kezdtük és 793 fővel zártuk.)
A tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal névjegyzékben szereplők száma: 479 fő (2015ben: 483 fő).
A Megyei Kamara névjegyzékében kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal 854 fő szerepel (2015-ben: 1043), ebből kamarai tag 287 fő.
Szakmai tevékenység bemutatása
Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása
Megyei Mérnöki Kamaránk nem készít éves munkatervet, feladatainkat a havi rendszerességgel tartott elnökségi üléseken, az aktuális kamarai feladatokhoz aktualizálva állapítjuk és oldjuk meg. Ezek mellett az elnökségben van kezdeményezés a kamarai élet aktivitásának növelésére, de eddig nem igazán érte el a várt eredményt.
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Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
A Megyei Mérnök Műhely tovább folytatta szakmai koncepcionális véleményezési tevékenységét Győr Polgármesteri Hivatala részére. Az év végén pályázaton sikerült megnyerni a Győr
város Általános Rendezési Tervének közlekedési megalapozó tanulmányának elkészítését.
A korábbi években kialakított együttműködéseinket ez évben is folytattuk, meghívott tagjai
vagyunk a Megyei Területfejlesztési Tanács üléseinek, Győr Városstratégiai Bizottságának, a
Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak és Sopron Városfejlesztési Bizottságának.
A Megyei Mérnöki Kamara Érdekérvényesítő Bizottsága az előre meghatározott terve szerint
kívánta végezni a megye területén történő beruházások és tervezések ellenőrzését, a tervezési
jogosultságok, a kiviteli tervek meglétének vizsgálatát. Az építési hatósági rendszer átszervezése okán az új rendszer még nem állt fel, így az ellenőrzések csak az év vége felé indultak
meg. Együttműködésünk mind az első, mind a másodfokú építési hatóságokkal kiváló.
Fórum
A korábbi kérdőív eredményeként elindított Fórum rovat regisztrált használóinak száma az év
során nem igazán bővült, egy-két új téma vetődött fel.
Továbbképzés
2016-ban 10 szakmai továbbképzést szerveztünk, amiből egy, a közlekedési továbbképzés, az
alacsony jelentkező szám miatt, nem került megrendezésre. A közlekedési (29 fő), tartószerkezeti (114 fő), vízgazdálkodási (41 fő), energetikai (55 fő) és épületgépészeti (64 fő) kollégáknak megszervezett szakmai továbbképzésen a részvétel mintegy 86%-os volt. A továbbképzéseket folyamatosan értékeltetjük a résztvevőkkel, amikről az előadóknak is visszajelzést
küldünk.
Területi kamarai honlap
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara honlapját folyamatosan működtettük, bár
kevés olyan megyei hír jut el az Elnökséghez, amivel színesíteni lehetne a honlapot. Ez úton
is várjuk a szakcsoporti híreket. A hírlevél szolgáltatásban áttértünk az IIR használatára.
Kamarai etikai ügyek
2016-ban egy etikai panasz került benyújtásra, az ügyben az Etikai-fegyelmi Bizottság az eljárás lefolytatását elutasította.

Bartal György
elnök
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Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara
Kamara működése:
A HBM Mérnöki Kamara 2016. évi gazdálkodása eredményes volt.
A HBM Mérnöki Kamarának 2016. január 1-én 645 fő aktív kamarai tagja volt. Létszámunk
2016. december 31-re 655 főre gyarapodott.
A HBM MK éves rendes taggyűlése 2016. április 28-án került megtartásra. Az elnökség 2016.
évben 14 elnökségi ülést tartott, melyeken 77 elnökségi határozat került elfogadásra.
Szakcsoportok működése
A Kamarának évek óta 9 területi szakcsoportja működik:
Épületgépészeti
Környezetvédelmi
Gáz- és Olajipari
Közlekedési
Gépészeti
Tartószerkezeti
Geodéziai és Geotechnikai
Vízgazdálkodási és Vízépítési
Hírközlési és Informatikai
Programok bemutatása
2016. február 6-án tartottuk a jubileumi XXV. Mérnökbált. Nagy sikerrel került megrendezésre
2016. május 28-án a VI. Családi Mérnöknap.
Polónyi Isvtán Németországban élő okl. építőmérnök munkásságának bemutatására nagyszabású
kiállítást szerveztünk „Teherhordó vonalak - Teherhordó felületek” címmel Hamburg, Cottbus,
Dortmund, Berlin München után Debrecenben. A megnyitó 2016. június 16-án volt a MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központban. A kiállításhoz csatlakozott a Polónyizmus hazai és
külföldi követőinek munkásságát bemutató Tartószerkezetek Művészete című kiállítás és az Európa szintű nemzetközi konferencia „Építéstudomány-Építőművészet” címmel. Neves előadóink
voltak: Polónyi István (Németország), Klaus Bollinger (Németország), Mathias Kutterer (Franciaország) Kiss Zoltán (Románia) Finta József, Orosz Árpád, Polgár László, Dezső Zsigmond,
Bordás Péter (Magyarország).
Debrecenben tartotta 2016. évi vándorgyűlését a Magyar Hidrológiai Társaság több száz mérnök
részvételével.
Kiemelkedő területi kamarai eredmények:
Szakmai kapcsolatok oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, közigazgatási intézményekkel:
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) és a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki
Kamara 2012. június 9-én együttműködési megállapodást írt alá, melynek keretében a Kolozsvári
Egyetemen diplomát szerző építőmérnökök részére – arra érdemes pályamunka esetén - 300 eurós
diploma ösztöndíjat adunk ki, mint a Debreceni Egyetemen.
A HBM Mérnöki Kamara a Magyar Szabványügyi Testület tagja, ahol öt műszaki bizottságban,
valamint az MMK Etikai-fegyelmi Bizottságában vagyunk jelen. A Tagozatok elnökségeiben és
szakértői testületeiben konstruktívan részt veszünk.
A Budapesti Műszaki Egyetem és a Debreceni Egyetem Műszaki Karának diplomamunka tervezőit felkért külső konzulensként tagjaink is segítik.
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A Debreceni Egyetemmel és azon belül a Műszaki Kar vezetésével korrekt építő jellegű és gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk.
Az elmúlt évben is együttműködtünk a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi érdekképviseleti és egyéb egyesületekkel, ezen belül a műszaki tudományos egyesületekkel, valamint más köztestületekkel. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet, Atommagkutató Intézet. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal együttműködési megállapodást írtunk alá. Részt
vettünk a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának ülésein
infrastrukturális beruházást érintő kérdésekben.
Szakmai rendezvények, továbbképzések:
Ismét hozzájárultunk a HEXVAVE Egyesület nagyszabású Vasútmodell kiállítás rendezési költségeihez.
2016 évben az alábbi szakterületeken szerveztünk kötelező szakmai továbbképzést:
hírközlési és informatikai szakterületen 2016. február 5-én, gáz és olajipari szakterületen 2016.
március 18-án, elektrotechnikai szakterületen 2016. május 13-án, tartószerkezeti szakterületen
2016. június 17-én, vízgazdálkodási és vízépítési szakterületen 2016. július 6-7-én, épületgépészeti szakterületen 2016. október 7-én, közlekedési szakterületen 2016. november 24-én, geotechnikai szakterületen régiós szinten 2016. november 28-án.
A szakmai továbbképzéseket átlagosan 5000,- Ft/fő áfa mentes összeggel országos szinten is a
legkedvezőbb áron biztosítottuk a kamarai tagjainknak.
A Gépészeti Szakcsoport tagjai részére anyagmozgató és felvonó témában is rendeztünk
szakmai továbbképzést 2016. november 17-én rendkívül kedvezményesen.
Kiemelkedően sikerült a Hírközlési és Informatikai Szakcsoport továbbképzése, ahol a továbbképzésre kötelezettek ötszöröse jelent meg, - messze földről érkezve- és a Tartószerkezeti Szakcsoport, ahol a továbbképzésnek számító nemzetközi konferencián a továbbképzésre kötelezettek hatszorosa vett részt.
Díjak, kitüntetések:
A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2016 évi Diplomadíját Mihók-Bogdán Barnabás a Kolozsvári Egyetem végzett hallgatója vehette át 2016. július 15-én „Jégcsarnok Csíkszeredában”
című szakdolgozatáért a 300 eurós diploma ösztöndíjat.
A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2000 évben Pekár Imre alkotó mérnöki és mérnöki életmű díjat alapított, hogy ezzel ismerje el a megyében dolgozó mérnökök kiemelkedő teljesítményét. A díjat eddig 18 mérnök kolléga kapta meg, számuk 2016. évben 19-re emelkedett. Az
Életmű Díjat Dr. Polónyi István okl. építőmérnök kapta, mivel mérnöki tevékenysége magas színvonalat képvisel, munkáját mérnöki hivatásnak tekinti, tervezői szakértői tevékenységén túlmenően magas szintű tudását és sokrétű szakmai tapasztalatát átadva tevékenyen részt vett a fiatal leendő mérnökök képzésében, hozzájárulva ezzel a műszaki területen tevékenykedők szakmai elismeréséhez.
Kamarai etikai ügyek: 2016. évben etikai ügyben panasz nem érkezett.
Tervek és programok 2017 évre: 2017 évben tervezett programjaink a kamarai bál, mely 2017.
február 4-én lezajlott, az éves taggyűlés 2017. április 6-án került megtartásra, a családi mérnöknap
pedig 2017. május 27-én kerül megrendezésre. Ebben az évben tervezzük székházcserénk megvalósulását.
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Egyéb: MSZT online Szabványkönyvtárunk, kamarai honlapunk és hírlevél rendszerünk segíti a
tagokat és a nyilvántartottakat abban, hogy a megfelelő nyomtatványokhoz, jogszabályokhoz és
információkhoz hozzájussanak.
Az aktuális továbbképzéseket, konferenciákat, az aktuális híreket, információkat közzé tesszük, a
fontosabb információkat tagjaink felé körlevél vagy hírlevél formájában is megküldjük.
Debrecen, 2017. április 12.
Dr. Liska András sk.
HBM MK elnök
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Heves Megyei Mérnöki Kamara
Heves Megyei Mérnöki Kamara - beszámoló a 2016. évről
Szervezeti adatok
A kamara titkárságán továbbra is 2 ügyintéző dolgozik, akik a Heves Megyei Építész Kamara
ügyeit is intézik. A titkárt, Mályinkó Zoltánt megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk. Az Elnökségi üléseket szükség szerint, de minimum negyedévente tartottuk.
A kamara aktív taglétszáma, 2016.12.31-én 339 fő. Új tagfelvétel 2016-ban 15 fő, saját kérésre megszűnt a kamarai tagsága 3 főnek, elhunyt 1 fő. 2016.12.31-én a kamarai tagsággal nem
rendelkező nyilvántartottak létszáma (TÉ, ME, MV): 240 fő.
Három működő szakcsoportunk van, a Geodéziai és Geoinformatikai, a Közlekedési és a
2016-ban megalakult Vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport.
A Közlekedési Szakcsoportunk által működtetett Közlekedési Klub 2016-ban tíz alkalommal tartott összejövetelt, ahol a megyei közlekedési mérnökök közlekedéssel kapcsolatos előadásokat – amelyek a közlekedés szinte minden szegmensét érintették - hallgathattak, ill. vitára, hozzászólásra, vélemény cserére is lehetőségük volt.
Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportunk éves továbbképzésére október 7-én került
sor a Mátrai Erőmű Zrt-nél, és Feldebrőn. Az Erőműben a külszíni bányamérés térbeli adatgyűjtésének múltjáról és jelenéről kaptak tájékoztatást a résztvevők, bejárták a Visontai külszíni bányateret és testközelből nézték meg a fejtőgépeket valamint a méréshez használt módszereket. Feldebrőn szakmai előadásokat hallgattak a drónok földmérésben való használatáról,
az adatgyűjtési módszerekről, a keletkezett pontfelhők kiértékeléséről, a 3D-s geodéziai térbeli adatgyűjtésekről, technológiai és technikai követelményrendszeréről, valamint a szakmai
jogszabályokról.
Vízgazdálkodási Szakcsoportunk első szakmai tanulmányútja a Felső Tisza-vidék víztározóihoz vezetett.
Szakmai tevékenység bemutatása:
Szakmai továbbképzéseket az alábbi szakterületek részére szerveztünk:
Elektrotechnikai és épületvillamossági
Energetikai
Épületgépészeti
Geodéziai és Geoinformatikai
Közlekedési
Tartószerkezeti
Vízgazdálkodási
Szakmai tanulmányút
Ez évben már 10 alkalommal voltunk szakmai tanulmányúton Lengyelországban. A wrocławi
bazisú és onnan csillagtúrákat folytató tanulmányút sikeres és nagyon jó hangulatú volt, az
utazáson részt vevőket összekovácsolta a sok közös élmény. Minden – a szakmai programban
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előre megtervezett - építészeti, mérnöki létesítményt megnéztünk: az Unesco örökség listáján
szereplő Százéves Csarnokot, a Hydropolist (a víz jelentőségének szentelt oktató és bemutató
központot), a hidakat, a város csodálatos főterét és egyáltalán Wrocławot, mint Európa 2016.
évi kulturális fővárosát
Ünnepi ülés
A Heves Megyei Mérnöki Kamara 1996-ban alakult meg, 2016-ban ünnepeltük a megalakulás
20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a megyei társkamaránkkal, a Heves Megyei Építész
Kamarával szerveztünk közös ünnepi ülést. A köszöntők után a résztvevők két szakmai előadást hallgattak meg, majd az előadások után kötetlen beszélgetésen elevenítették fel az eltelt
20 év eseményeit.
Képviselet
Az illetékes hatóságokkal, helyi önkormányzati szervekkel való együttműködés keretében
2016-ban is az Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanácsban és az Északmagyarországi Regionális Monitoring Albizottságban volt képviseletünk. Mind két szerv kéthavi gyakorisággal ülésezik.
Érdekképviselet
Ezen a területen nem adtuk fel azt a törekvésünket, hogy segítünk a tervezőinknek a „behajtási feladatokban”. Ez évben azonban ilyenre csak előkészületek voltak, mert végül is megoldódtak a kifizetési gondok kollégáink felé…
Kamarai etikai ügyek
Az elmúlt évben két etikai-fegyelmi ügyben folytatott vizsgálatot az EFB. Az egyik ügy még
az előző évben indult, a másik 2016. évben. Mindkét ügy határozattal lezárásra került.
Tervek és programok
Érdekképviselet erősítése
Szakmai tanulmányút Lengyelországba
Szakmai továbbképzések szervezése
Szakcsoportok számának növelése
Jelentősebb mérnöki munkák, alkotások megtekintése
HMMK Diploma Dolgozat Pályázat
Eger, 2017. április 11.

Rittenbacher Ödön
elnök
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara
BESZÁMOLÓ
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi tevékenységéről
Létszámadatok
Az aktív kamarai tagok száma 2016. január 1-jén 473 fő volt, ez a létszám az év során 10 fővel nőtt. A tervező-szakértő technikusok száma lakcímváltozás miatt szintén nőtt, 4 főről 5
főre. A kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak száma viszont tárgyévben 21 fővel
csökkent, 2016. december 31-én 184 fő volt.
Az elnökség munkája
Az elnökség 2016. évben 12 alkalommal, havonta tartott ülést. Az üléseken állandó
napirendként tárgyalta az új tagfelvételi, valamint a tagsági viszony változásával összefüggő
kérelmeket. Az ülések során a titkár rendszeresen tájékoztatást adott az új
engedélykérelmekről, valamint a továbbképzési kötelezettségüket teljesítő tagokról és
nyilvántartottakról. Az elnökség minden új, kamarai tagsághoz kötött jogosultság kérelem
esetén véleményt alkotott a kérelmező szakmai gyakorlat szakirányúságára vonatkozóan.
2016. december 08-án az elnökség zárt ülést tartott, melyen döntött az Aranygyűrűs Mérnök
és az Év mérnöke kitüntetésekről. A kitüntetések 2017. január 28-án, a 26. Mérnökbálon kerültek átadásra. Az „Aranygyűrűs Mérnök” kitüntetést Guba Béla és Kanizsa Lajos mérnök
urak, az „Év Mérnöke” kitüntetést pedig Décse Sándor mérnök úr vette át.
A kamara közigazgatási munkája
A titkár 2016-ban 232 eljárást folytatott le, melynek keretében 66 esetben engedélyezte a
szakmagyakorló által kért tevékenység folytatását. A névjegyzékbe vett új engedélyek 34%-a
felelős műszaki vezetői, 28 %-a szakértői, 25 %-a építési műszaki ellenőri és 10 %-a tervezői
engedély volt. Ezeken túl engedélyezésre került energetikai tanúsítvány és közlekedési auditori tevékenység is.
A titkár 120 eljárásban vizsgálta a továbbképzési kötelezettség teljesítését. Ebből 83 esetben
kérelemre hatósági bizonyítványt állított ki a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, 10
szakmagyakorló esetében került sor a szakmagyakorlási tevékenység tiltására a továbbképzési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének
hiánya miatt pedig 4 fő esetén került sor névjegyzéki törlésre.
A tevékenység tiltásával jár a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés teljesítésének
elmulasztása is. 2016-ban 38 esetben vizsgálta a titkár a beszámoló teljesítését, ebből 23 esetben a beszámoló teljesítése sikeres volt, 9 esetben viszont a beszámoló hiánya miatt a tevékenység tiltására és 6 esetben az engedélyezett tevékenység névjegyzékből való törlésére került sor.
Szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének elutasítására 7 eljárás keretében került sor
10 szakterületen. Az elutasítással érintett 5 szakértői, 3 tervezői és 1-1 felelős műszaki vezetői, építési műszaki ellenőri tevékenységek eljárása során egyik esetben sem került sor másodfokú eljárásra.
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Együttműködés a térségi szervezetekkel
2016-ban 3 alkalommal véleményeztük Szolnok Megyei Jogú Város településrendezési és
fejlesztési tervét, valamint egy alkalommal a Település Fejlesztési Koncepció kiegészítését.
A Magyar Mérnöki Kamara felhívására véleményt adtunk az Építészeti Mérnöki Tervezési és
Szolgáltatási Rendszer (ÉMTSZR) tervezetéhez.
Képviselőink részt vettek a Közép-Tisza vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács munkájában,
valamint a TVT Szakmai Bizottságában. Két TVT ülés volt és hat alkalommal ülésezett a
Szakmai Bizottság.
A Szolnoki Főiskolával, ill. a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Karával való együttműködés továbbra is jól működött, ennek keretében képviselőink folyamatosan részt vettek a
Főiskola nagyobb rendezvényein.
2016-ban a kamara képviselője két esetben vett részt építésfelügyeleti ellenőrzésen. Az építésfelügyeleti ellenőrzést végző hatóság mindkét esetben a JNKSz Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklós Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya volt.
Szakmai Tagozatok Területi Szakcsoportjai
2016-ban 5 szakcsoport működött a megyében 7 szakterületet felölelve. Három további szakterületen szakmai referens látja el a feladatokat, amíg a szakcsoport megtartja tisztújító taggyűlését.
Az elmúlt évben valamennyi szakcsoport elnöke és a referensek rendszeresen meghívást kaptak az elnökség üléseire és észrevételeikkel, javaslataikkal, szakmai minősítő, véleményező
munkájukkal folyamatosan segítették az elnökség, valamint a titkár munkáját.
A szakcsoportok a kamara honlapján lehetőséget kapnak a megjelenésre, sok esetben azon
keresztül tájékoztatják tagjaikat az aktuális szakmai programokról, eseményekről.
1. Az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat JNKSz Megyei Szakcsoportja
A szakcsoport elnöke Hajdú György. A szakcsoport létszáma 40 fő, az évek óta tartó lassú
csökkenés megállt. A szakcsoport 2016. március 8-án taggyűlést tartott, melyen a tagok 20%a jelent meg.
A régi jogosultságok átsorolása 2015 decemberében megtörtént, az aktív tagok közül 16 fő
rendelkezik geodéziai tervezői (GD-T), és 4 fő szakértői (GD-Sz) minősítéssel. 2016. évben a
megyében 1 új szakértői minősítés került kiadásra. A szakcsoport elnöke, egyben a Geodéziai
Tagozat elnökhelyettese is, a tagozat szakmai anyagainak véleményezésében folyamatosan és
aktívan részt vesz.
A szakcsoport a Továbbképzési Szabályzat elfogadását és a törzsanyag témák kidolgozását
követően november 16-án a titkársággal együttműködve továbbképzést szervezett. A 26 fő
résztvevőből 12 fő a megyéből érkezett, de nagy érdeklődés volt a képzés után a szomszédos
megyékből is.
2. Az MMK Épületgépészeti Tagozat JNKSz Megyei Szakcsoportja
A szakcsoport elnöke Székelyhidi István. A szakcsoport létszáma 80 fő. A szakcsoport a tagsággal szoros kapcsolatot tartott, rendszeresen küldött véleményezésre a kamara működésére
vonatkozó szakmai anyagot és jogszabály tervezetet. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tagok
körében nagy az érdektelenség, a megkeresésekre válasz nem érkezett. A szakcsoport a titkársággal együttműködve 2016. május 10-én szakmai továbbképzést tartott az égéstermékelvezetés a kéményáramkörben témában. A továbbképzésen 73 fő vett részt, nem csak épületgépész, de gáz- és olajipari szakterületen dolgozó kollégák is.
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3. Az MMK Gépészeti, Munkabiztonsági, valamint Anyagmozgatógépek, Építőgépek és
Felvonó Tagozatok JNK Szolnok Megyei Szakcsoportja
A szakcsoport elnöke Tóth Ottó.
A Gépészeti Tagozat tagjai (49 fő) többnyire az épületgépészeti és a vízgazdálkodási szakterületeken szervezett szakmai rendezvényeken vettek részt. A szakcsoport képviselője részt
vett a Gépészeti tagozat elnökségi ülésein, melyen sikerült tisztázni a szakmai továbbképzéssel és a tanúsítással kapcsolatos problémákat.
A munkabiztonsági szakterülethez tartozó tagok (19 fő) részt vettek a Munkavédelmi Felügyelet által szervezett szakmai napokon, ahol az elmúlt időszak tanulságait ismertették a
felügyelők.
Az Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonó Tagozatnál (szakcsoporti tagok száma 37 fő)
kamarai hatáskörben rendeződött a G-D-36 emelőgép szakértői és az F-T felvonó jogosultságok, tanúsítványok elbírálása és nyilvántartása. Újdonság, hogy az emelőgép szakértői tevékenység csak konkrét részterületekre engedélyezhető, gépcsoportoknak megfelelően.
4. Az MMK Környezetvédelmi Tagozatának JNK Szolnok Megyei Szakcsoportja
A szakcsoport létszáma 80 fő, elnöke Szendrey Csaba. A szakcsoport képviselői rendszeresen
rész vesznek a Környezetvédelmi Tagozat havonta megtartott vezetőségi ülésein. A szakcsoport környezetvédelmi államigazgatás átszervezésével és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendezvénye 2017 márciusában került megrendezésre, mert a változások 2017. január 1vel léptek életbe.
5. Az MMK Közlekedési Tagozatának JNKSZ Megyei Szakcsoportja
A szakcsoport létszáma 63 fő, elnöke Kovács Ferenc. A szakcsoport 2016. május 12-én tartott
taggyűlést, melyen a tagok elfogadták az elnökség beszámolóját. A szakcsoport május 12-én
a titkársággal együttműködve szakmai továbbképzést szervezett 24 fő részvételével. A továbbképzés témája az aszfaltburkolatú pályaszerkezetek méretezése volt, a képzésen bemutatott méretező program tovább fejlesztésével kapcsolatban a szakcsoport megtette szakmai
javaslatait. A szakcsoport vezetősége véleményezte az MMK Közlekedési Tagozata által
megküldött anyagokat, ill. a Kormány által meghirdetett igazgatási szolgáltatási díjak csökkentésére, ill. eltörlésére is tett javaslatot, különös tekintettel a Környezetvédelmi Főosztályok
által kért 133.000 Ft-os szakhatósági igazgatási díj eltörlésére az útépítési engedélyeztetései
eljárásokban.

Az MMK országos szervezeteiben való képviselet
Az elnök minden esetben részt vett a Magyar Mérnöki Kamara Választmányi ülésén, a területi
küldöttek pedig részt vettek a Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlésén.
A titkár rendszeresen részt vett a főtitkári értekezleten és az ott elhangzottakról minden
esetben beszámolt az elnökségnek. A MMK Etikai-fegyelmi Bizottságának tagja Czakó
László, az MMK Történeti Bizottságának területi referense Dr. Nagy Sándor. Az MMK
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat elnökhelyettese Hajdú György, az MMK
Környezetvédelmi Tagozat elnökségi tagja Szendrey Csaba, az MMK Energetikai Tagozat
elnökségi tagja Nagy Vince.
2016 évben a kamara továbbra is 3 fővel (Miskolczi Sándor és Szabó Attila Jász-Nagykun
Szolnok megyében és Daku Tivadar Pest megyében) vett részt a BPMK által koordinált energetikai tanúsítványok utóellenőrzésében. A megyei ellenőrök tavaly a 2015 II. félévben és a
2016 I. félévben a Jász-Nagykun-Szolnok megyében készült tanúsítványok véletlenszerűen
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kisorsolt 2,50 %-át ellenőrizték. A 2016-os évben összesen 130 db tanúsítvány került ellenőrzésre Jász-Nagykun Szolnok megyéből, ebből a jogszabályi előírásoknak megfelelően 26 db
helyszíni szemlével egybekötve. Összeférhetetlenség miatt Békés megyéből 20 db tanúsítvány
ellenőrzésére került sor. Az ellenőrök részt vettek továbbá 10 db (első körben már elbukott)
tanúsítvány helyszíni utóellenőrzésében is Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből.
Továbbképzések szervezése:
A megyei kamara 2016-ban hat szakmai továbbképzést szervezett kilenc szakterületen:
1. vízgazdálkodási,
2. épületgépészeti és gáz- és olajipari,
3. közlekedési,
4. építési és tartószerkezeti,
5. elektrotechnikai, energetikai
6. geodéziai.
A 2016. évben lebonyolított szakmai továbbképzések keretében összesen 279 szakmagyakorló tárgyévi továbbképzését tette lehetővé a megyei kamara. A képzések helyszíne egy kivételével a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kara volt, a résztvevők 80 %-a a megyéből,
20%-a pedig más megyei kamaráktól érkezett. A képzéseket követően végzett felmérés alapján a résztvevők a szakmai továbbképzések témájával, színvonalával, az előadókkal és az ellátással elégedettek voltak.

Jelentősebb események Kamaránk életében
A 2016. április 14-i taggyűlésen négy kamarai tag részére adtuk át a Magyar Mérnöki Kamara
Örökös Tagja kitüntetést. Ezúton is gratulálunk Kovács Gyuláné dr., dr. Barcsik József, Szívós János és Bikfalvi György Örökös kamarai tagoknak.
2016 júliusában támogatási kérelmet nyújtottunk be a Miniszterelnökséghez a névjegyzék
vezetése, továbbképzések szervezése, jubileumi rendezvény lebonyolítása, valamint a kamara
irodahelyiségének felújítása tárgyában. Szeptember 07-én került sor a támogatási szerződés
aláírására, melyet követően szeptember 13-án a Miniszterelnökség átutalta a támogatást.
A pályázaton elnyert összegből megtörtént a titkárság számítástechnikai fejlesztése, a kamara
két új asztali számítógépet és egy nyomtatót vásárolt, mellyel szakszerű technikai hátteret
biztosít a feladatok szabályszerű ellátásához. Megújult a kamara irodája, új faburkolatot kaptak a fűtőtestek, két új irodaszék, kávéfőző és mikrohullámú sütő is beszerzésre került.
2016-ban ünnepelte a megyei kamara megalakulásának 20 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból 2016. november 24-én 82 fő részvételével jubileumi rendezvényt szervezett, melyen
megköszönte az elmúlt évtizedek során a kamara mellett kitartó alapító tagok, tisztségviselők,
bizottsági tagok, ill. a kamarát támogatók munkáját. A jubileum alkalmából a kamara megjelentetett egy kiadványt, mellyel az elmúlt évtizedek eseményeit kívánta megörökíteni, ill. célja volt bemutatni a köztestület érdekképviseleti tevékenységét, megemlékezni a kitüntetett
mérnökeiről, valamint a hagyománnyá vált rendezvényekről.
2016. szeptember 17-én immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a kamara elnöksége a
Mérnöknapot. A borongós időjárás ellenére közel 100 fő látogatott ki a Millérre. A főzőversenyre 4 csapat nevezett és a sportversenyeken is nagy volt az érdeklődés.
A kamara titkárságán működő szakmai kiskönyvtár tartalma az elmúlt évben tovább bővült. A
kiadványok minden kamarai tag számára hozzáférhetők és kikölcsönözhetők.
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Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi tevékenységéről
Mozgalmas éve volt 2016-ban a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamarának, ugyanis
a „hagyományosnak tekinthető” ún. szolgáltató kamaraként való működés mellett tisztújítás
volt és 2016. novemberében ünnepelhettük a kamara megalakulásának a 20. évfordulóját. Így
a köztestületi-, közigazgatási-, oktatási- és egyéb szolgáltatási feladatok mellett kiemelt szerepet kapott a jelentős médiaérdeklődés mellett megtartott ünnepi rendezvény, amely a mérnöki munka társadalmi elismeréséhez is hozzájárult.
1) Testületek működése
A tavaszi taggyűlés a hagyományos napirendi pontok, valamint a tisztújítás mellett egy
érdekes tanulságos előadással is gazdagodott, ugyanis Molnár László Árpád, „Közlekedésünk a XXI. században Tradíciók és új elvárások, integráció , rendszerelmélet, szolgáltatási és környezetminőség” címmel tartott egy előadást, ami rendkívül szemléletesen mutatta
be, hogy nemcsak a mérnöki szakterületek szoros együttműködésére van szükség, hanem
ezen túl az építészet, a turizmus, a kereskedelem, a vendéglátás stb. közös gondolkodásának a harmóniájára is, hogy városaink élhetők legyenek, ahol az emberek jól érzik magukat.
Ugyanezen a taggyűlésen a tisztújítás keretében a tagság ismét elnökké választotta Komjáthy Lászlót, alelnöknek pedig Szabóné Csernai Évát. Az elnökség is egy kivétellel változatlan összetételű lett (Fortághné Csipke Katalin, Barabás Zsolt, Lengyelfi László, Dr.
Kovács György Zoltán, Csóka Gyula, Magyar Ákos és új tagként Bukovics László). A Felügyelő Bizottság tagjai kivétel nélkül újraválasztásra kerültek (elnök: Németh László, tagok: Csanádi József, Jakabházy Miklós, Aczél István, Viczena József), míg az Etikaifegyelmi Bizottságban egy személy vonatkozásában volt csere (elnök: Besey László, tagok: Benedek Károly, Szabó Pál, Tarjáni Antal, Musicz László).
November 18-án Ünnepi Taggyűlést szerveztünk a KEM MK alakulásának 20. évfordulója tiszteletére. A helyszín az Edutus Főiskola volt, ahol a résztvevők megtekinthették a
laborokat és a „passzívházat”. A program része volt a „20 év 20 mérnöki alkotás” című
kiadvány bemutatója is, amelyet azzal a céllal készítettünk, hogy bemutassuk a mérnöki
munka sokszínűségét és nélkülözhetetlenségét. A résztvevők kipróbálhatták a Főiskola
pneumatikus autóját is a rendezvény végén, sőt megcsodálhatták a paradicsomszedő robotot és más LEGO robotokat.
Az ünnepi közgyűlésen Komjáthy László KEM MK elnök mellett Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Dr. Veres Zoltán megyei főjegyző köszöntötte a Kamara tagjait, majd
Komjáthy László számolt be az elmúlt 20 év eredményeiről, illetve Dr. Hajtó Ödön az
MMK alapító elnöke és Barsiné Pataky Etelka a Magyar Mérnöki Kamara elnöke mondott
ünnepi beszédet.
A Kamara elnöksége 7 ülést tartott 2016-ban, melyeken tagfelvételi és jogosultsági
ügyek mellett a testület megtárgyalta a Kamarát érintő eseményeket, feladatokat. Az ülésekre meghívást kaptak a bizottságok és a szakcsoportok elnökei is.
A Felügyelő Bizottság éves munkaterv szerint ülésezett és ellenőrizte a határozatok végrehajtását, valamint a Kamara működésének és gazdálkodásának jogszerűségét.
2016-ban mindössze egy etikai ügyet kellett megtárgyalni az Etikai-fegyelmi Bizottságnak amelyet a KEM Építész Kamara illetékességből tett át a KEM Mérnöki Kamarához.
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A Tagfelvételi és Minősítő Szakértői Testület 2016-ban összesen 20 tagfelvételi, 8 tervezői engedély, 12 szakértői jogosultság, 35 felelős műszaki vezetői, 32 építési műszaki
ellenőri jogosultsági kérelmet vizsgált meg és véleményezett.
A KEM Mérnöki Kamaránál működő szakcsoportok száma 8, melyek működéséhez
anyagi támogatást is és a szervezési, adminisztrációs feladtok ellátásához személyi segítséget is biztosít a titkárság.
2) Szakmai tevékenység bemutatása
a) A közös építésfelügyeleti ellenőrzések 2016-ban is az előző évek gyakorlata
szerinti folytak – összesen 14 épület helyszíni vizsgálatán vettek részt a Kamara delegáltjai, jellemzően a nagyobb beruházásoknál.
b) 2016-ban 11 alkalommal küldtünk tájékoztató levelet a szakmagyakorlóknak a
jogszabályi változásokról
c) Két alkalommal tájékoztató fórumot szerveztünk a KEM Kormányhivatal
munkatársainak a közreműködésével az aktuális jogszabályi változásokról.
d) 12 szakmai képzést szerveztünk 2016-ban, 11 szakterületen, melyen összesen
578 fő vett részt.
A képzéseket úgy időzítettük, hogy a tavaszi képzéseken lehetőséget kapjanak
a tagjaink a 2015. évi lemaradások pótlására, illetve minden szakterületen biztosítsunk évente legalább egy továbbképzést a tervezőknek és szakértőknek.
3) Kamarai szolgáltatások
• szakmagyakorlási jogosultságok érvényességének figyelése (2016-ban 201 főt értesítettünk lejáró jogosultságról)
• továbbképzések regisztrálása, figyelése, értesítés a képzésekről
• közvetítő szerep a hatóság és a szakmagyakorlók között, kérdések, válaszok továbbítása
• pályázatok, szakmai programok felhívásainak kiküldése
• állást keres-kínál szolgáltatás
• adózási és jogszabályi tanácsadás – lakossági megkeresések esetében is.
4) Szakmai kapcsolatok
a) Szakmai szervezetekkel
- A legszorosabb együttműködés a KEM Építész Kamarával van, amit a közös titkárság is nagyban segít. Az együttműködés a közös építésfelügyeleti
ellenőrzések mellett közös rendezvények szervezésében, jogszabályok véleményezésében is megnyilvánul.
- A KEM Kereskedelmi és Iparkamarával is egyre aktívabb a kapcsolat, amit
több közös rendezvény szervezése is fémjelez.
- Kamaránk tagja az Által-ér Szövetségnek, képviselőnk rendszeresen részt
vesz az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács KomáromEsztergom Megyei Területi Szakmai Bizottságának munkájában
b) Oktatási intézményekkel
- A Tatabányai Edutus Főiskolával van a Kamarának többirányú szakmai
kapcsolata, melynek főbb megnyilvánulásai
o közös egyeztetések, műhelybeszélgetések az oktatás, a gazdaságfejlesztés jövőbeli irányairól
o közös rendezvények, bemutatók szervezése (Mérnökbál, Kamara ünnepi közgyűlése, Passzívház bemutató, stb.)
o államvizsgabizottságban való részvétel
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o kamarai tagok közül többen óraadók a Főiskolán
c) Önkormányzatokkal
- Megyei Önkormányzat szakbizottságaiban való kamarai részvétel
- Önkormányzatok rendezési terveinek véleményezése
d) KEM Kormányhivatallal
o közös építésfelügyeleti ellenőrzések
o közös rendezvények jogszabályi változásokról
5) Díjak, kitüntetések
a) Az Év Mérnöke Díjat 2016-ban Bíró József kapta, mely a 2017. évi Mérnökbálon került átadásra.
b) Mikovínyi Sámuel Díj
2016 évi Díjat az Elnökség döntése alapján Bariczáné Szabó Szilvia és Németh
László kapja, amely a 2017. évi Taggyűlésen kerül átadásra.
6) Tervek és programok 2017-re
- A tagok és nyilvántartott szakmagyakorlók folyamatos tájékoztatása a változó
jogszabályi előírásokról és segítésük a jogkövető magatartás elérésében.
- A mérnöki munka presztizsének növelése, a mérnöki munkával kapcsolatos
híradások, tájékoztatások, eredmények folyamatos kommunikálása a társadalom különböző szereplői felé.
- A fiatal mérnökök hatékonyabb bevonása a kamarai munkába.
- A szakmai továbbképzések szervezésének kiterjesztése a felelős műszaki vezetőkre és műszaki ellenőrökre.
- A kamarai szolgáltatások körének bővítése.
Tatabánya, 2017. április 5.
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Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
Beszámoló
A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi tevékenységéről
Szervezeti adatok
A NMMK irodája és a titkársága közös a Nógrád Megyei Építész Kamarával. A közös titkárságon 2 fő látja el a feladatokat ( titkár, ügyintéző). Az ügyintézés két kis bérelt irodahelységben
folyik, év közben lehetőségünk adódott még egy helység bérlésére, így az elnökségi üléseket már
helyben meg tudjuk tartani, nem kell erre a célra külön bérelnünk helyiséget.
A NMMK tisztújító taggyűlését 2016. május 19-én tartotta.
A NMMK elnöke újra Bózvári József, alelnöke: dr. Gastanek Nándor, az elnökségnek 5 állandó
és 2 póttagja van.
A NMMK feladatait a többször módosított Alapszabály és Szabályzatai alapján végzi.
A Taggyűlés jóváhagyta a 2015. évi tevékenységről, a gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2016. évi
költségvetést és a pénzügyi tervet.
Sajnálatos, hogy a taggyűléseken a tagság kevesebb, mint 40%-a vesz részt.
Az elnökség havonta ülésezett, (kivéve a szabadságolási időt) az elnökségi ülések száma 11, a hozott
határozatok száma 33 volt. Az elnökség tagjai mindig határozatképes számban vettek részt az
üléseken.
Az üléseken meghívottként részt vesznek a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság
elnökei. A napirendtől függően meghívót kaptak a szakcsoportok vezetői is.
Az ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, a határozatokról nyilvántartást vezetünk.
Szakcsoportok:
A kamaránknál hét szakcsoport működik
1. Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport / 25fő /
2. Épületgépészeti szakcsoport / 42 fő/
3. Közlekedési szakcsoport / 26 fő/
4. Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport / 28 fő/
5. Szilárdásvány-bányászati szakcsoport / 9 fő/
6. Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport / 29 fő/
7.Tartószerkezeti és Építészeti szakcsoport / 23 fő/

A szakcsoportok működésének támogatására minden évben betervezett a kamara 250.000,- Ft-ot, ezt
az összeget 2016-ban 300.000,- Ft-ra megemeltük. A szakcsoportok létszámarányosan, szabadon
rendelkeznek a keretükkel.
A szakmai programok szervezésében ismételten a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport
jeleskedett, kiemelkedő színvonalon megszervezte a VIII. Tavaszi Mérnöknapot, a „Földmérő napot”.
A rendezvényen 6 megyéből 160 fő képviseltette magát, a szakmai lapok is megjelentették az
összefoglalót a rendezvényünkről. A Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport a Nyári Mérnöknap
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szervezését vállalta. A Közlekedési szakcsoport a 21. számú főút pásztói szakasza négynyomúsítása
kivitelezési munkáinak megtekintését bonyolította.
A szakcsoportok képviselői aktívan részt vesznek a megyei önkormányzat területfejlesztési szakértői
munkájában. Képviseltetik magukat a szakmai tagozatok rendezvényein. Ellátják a szakmagyakorlás
engedélyezése előtti minősítő bizottsági feladataikat.
Kamarai adatok
A NMMK taglétszáma 2017. január 1-én: 233 fő, ebből aktív tag 209 fő, felfüggesztett 16 fő.
Nem kamarai tag, technikusok száma 14 fő (ebből ingatlanrendező 6 fő, akik ez évben lekerültek a
névjegyzékből).
2016-ben elhunyt 4 fő, tagsága megszűnt 10 főnek (ebből saját kérelemre 5 főnek, 1 fő átjegyzés miatt
és 1 főnek tagdíjtartozása miatt megszüntettük a tagságát).
2016-ban új tagfelvételünk: 12 fő.
Nyilvántartottak száma: 205 fő (ebből 91 fő kamarai tag is).

2016-ben az iktatott ügyek száma: 133 db volt, ezen felül az e-mailon történt intézkedések száma
meghaladta a százat.
A határozatok száma: 107 db ( új engedélyek, megújítások, elutasítások…), végzések száma: 1 db,
ezen kívül az IR-ben 610 jogosultság került meghosszabbításra. A hatósági bizonyítványok száma: 25
db volt. A jogosultságok meghosszabbításánál nem kérik a hatósági bizonyítványt. Új tervezői
jogosultság engedélyezése 12 db, elutasítás 3 db. Felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri
jogosultságot 34 fő kapott.
A Kamara a korábbi években 8-9 millió Ft-ból gazdálkodott, ezt az összeget emelte meg a
Miniszterelnökség közel 5 m.Ft-os támogatása. A tényleges bevétel (tartalék és támogatás nélkül) az
igen takarékos gazdálkodás ellenére sem fedezné a tényleges kiadást, a működési költségeinket.
Működésünkhöz nagy segítséget jelent a Magyar Mérnöki Kamara Szolidaritási alapjából a szakmai
rendezvényeink megszervezésére biztosított támogatás is. Végül is az évet pozitív eredménnyel zártuk,
köszönhetően a támogatásoknak.
A Miniszterelnökségi támogatás lehetővé tette kamaránk részére, hogy a szakmai tevékenység,
a mérnököknek nyújtott szolgáltatás terén meg tudjuk tartani eddig elért eredményeinket. A
kialakított hagyományok szerint biztosítani tudtuk a kiemelkedő szakmai rendezvények megtartását. Lehetőségünk adódott a kamara megalakulása 20. évfordulója alkalmából készült kiadvány elkészítésére.
A tagdíjak a tervezettnek megfelelően alakultak, többszöri felhívásra a tartozók nagy része befizette az
elmaradását.
Szakmai tevékenység bemutatása:
A NMMK az elnökség által elfogadott munkaterv alapján dolgozik, témafelelősök megjelölésével.
Kiemelkedő szakmai rendezvények :
1. A „Tavaszi Mérnöknap” a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság
Nógrád megyei csoportjával és a Kormányhivatal Földhivatallal közösen tartott, immár hagyományt teremtő „Földmérő nap,”országos kiterjedésű részvétellel, magas szintű, aktualitásokat
tartalmazó szakmai előadásokkal és konzultációkkal, egész napos időtartammal.
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2. A „Nyári Mérnöknap” ez évben szeptember elején került megrendezésre a Maconkai víztározónál, szakmai előadásokkal, közvetlen konzultációkkal, egész napos folyamatos történésekkel
a tagok közötti kapcsolatok ápolása céljából.
3. Az „Őszi Mérnöknap” a kamarában a „Mérnöknek lenni kell !” című rendezvény már
nyolcadik alkalommal került megrendezésre. A nagy érdeklődést kiváltó toborzó célja, hogy
bemutassa a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a különböző mérnöki pályák szépségeit az azokat gyakorló megyei mérnökök által. A rendezvényen közel tíz egyetem és főiskola is bemutatkozik, illetve konzultációval segíti a végzős középiskolásokat. A rendezvényt évek óta a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával közösen szervezzük meg, a pályaválasztási
hét keretében.
4. „Téli Mérnöknapnak” nevezzük a Mérnökbált, amely Nógrád Megyében, ebben az évben
26. alkalommal került megrendezésre. Hagyományosan ezen a rendezvényen kerülnek átadásra
az „Év mérnöke”, az „Év mérnöki létesítménye - NÓGRÁD” díjak és szakmai elismerések. A
rendezvény biztosítja a gazdasági és állami szervek vezetőivel történő személyes, kötetlen konzultációt is. A rendezvény jótékonysági célként adománygyűjtést is jelent a Palóc Mentőalapítvány támogatására.
A NMMK fennállása óta évente szervez 1-2 napos szakmai tanulmányi kirándulást tagjai számára valamely kiemelkedő, új mérnöki létesítmény megtekintésére, a tervező, vagy megvalósító
mérnökök szakmai idegenvezetésével.
2016-ban négy kirándulást szerveztünk átlagban 15-20 fő kamarai tag részvételével:
2016 áprilisában megtekintettük a felújított Kossuth teret, a Parlamentet és a Várbazárt.
2016 szeptemberében Budapesten az épülő Dagály úszóarénát mutatta be a tervező.
2016 októberében a Közlekedési szakcsoport szervezésében a 21-es számú főút négynyomúsításának pásztói szakasza kivitelezési munkáit nézhettük meg.
2016 októberében az Építész Kamarával közösen Losonc és Gács építészeti nevezetességeit, felújított építményeit mutatta be a helyi szakmai idegenvezető.
Szakmai továbbképzések szervezésére a megyénkben nem került sor, a Heves megyei szervezésű
továbbképzésekhez csatlakozott kamaránk.
Szakmagyakorlóinknak segítséget nyújtottunk a kötelező jogi továbbképzés online teljesítéséhez. Kibéreltük a Szakképzési Centrum számítógépekkel ellátott tantermét, ahol a gépekhez értő
szakember segítségét is biztosítottuk. Három alkalommal 40 fő teljesítette így határidőre a kötelező továbbképzést.
A Miniszterelnökségtől kapott támogatás maradéktalanul elérte azt a célt, hogy a kamaránk továbbra is
jó színvonalon szervezhesse meg a helyi mérnökök érdekképviseletét.
A támogatásból újítottuk meg a kamarai irodai gépparkot. Naprakészen működik a NMMK
honlapja, ennek sikerét a nézettségi szám igazolja ( napi átlagban 120-140 látogató ).
A kamaránk megalakulása 20. évfordulója alkalmából, az építész kamarával közösen elkészítettük a
jubileumi kiadványt, melyben a megye szakembereinek kiemelkedő alkotásait is tartalmazzák.
2016. évben is sor került a megyében a kamarai tagok közül a kiemelt tevékenységet folytató
mérnökök elismerésére, díjazására. A díj átadására a 2017. januári Mérnökbálon került sor.
2016-ben az „Év mérnöke” díjat Deák László Tamás szerkezetépítő mérnök kapta a
tartószerkezeti tervezésterén végzett kiemelkedő munkájáért.
Az „ Év mérnöki létesítménye” címet a Mitsuba Kft. Salgótarjánban megvalósuló gyárépülete
nyerte el 2016-ban. A létesítmény létrehozói ( mérnök kollégáink ) elismerő oklevélben részesültek.
Ronkay Ferenc díjat kapott: Vágvölgyi Ferenc József villamosmérnök tagunk.
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Kamarai etikai ügyek: 2016-ban új etikai-fegyelmi panasz nem érkezett a Kamaránkhoz. A korábbi ügyek előző évben lezárásra kerültek.
Bizottságunk elnöke mint, a MMK Etikai-Fegyelmi Bizottságának tagja, részt vesz az országos bizottság munkájában.
2017. évi tervek:
2017. évben is biztosítani kívánjuk tagjaink részére a színvonalas rendezvényeinket, a „mérnöknapokat”, a szakmai kirándulásainkat, a szakcsoportjaink aktív tevékenységét. Célunk a kamara szolgáltatási színvonalának folyamatos emelése, a mérnöki tevékenység és mérnökeink megyén belüli elismertségének szélesítése, a mérnök-társadalom megbecsültségének helyreállításáért való aktív kamarai tevékenység.
Minden kitűzött célunk a mérnökeink és a mérnök-társadalom érdekét hivatott szolgálni

Salgótarján, 2017. április 07.

Bózvári József
elnök
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Somogy Megyei Mérnöki Kamara
Beszámoló
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara
2016 évi munkájáról
Szervezeti adatok:
Területi Kamara címe: Kaposvár, Rákóczi tér 12/A., telefon, és fax-szám: 82/410-657, e-mail
címünk: smmk@t-online.hu, weblapunk: www.smernok.hu.
Létszám adatok:
2016 évben a taglétszám 465 fő, a nyilvántartottak száma 320 fő volt. Következő évben is
várható létszámcsökkenés, mert az elhalálozások, önként kilépők, tagdíjfizetés elmulasztása
miatt kizártak száma meghaladhatja az újonnan belépők számát. Kizártak, önként kilépők
indoka a munkaellátottság hiánya, a megemelt tagdíjfizetési kötelezettség.
A 2015 - 2016 évi díjfizetés elmaradás miatt:
- 15 fő nyilvántartott jogosultsága felfüggesztésre kerül, közülük várhatóan 5-6 fő rendezi a nyilvántartási díj elmaradását, ezt követően a jogosultságukat helyreállítjuk.
- 15 fő kamarai tagnak a 2 éves tagdíjelmaradása miatt a törlésük folyamatban van.
Kamara működése
Elnökségi ülések:
Elnökségünk alapszabály szerinti 9 tagú. Elnökségi üléseinket a feladatok ismeretében minden hónap harmadik szerdáján tartjuk. Amennyiben nem szükséges a személyes jelenlét, akkor élünk az Alapszabály által biztosított lehetőséggel, az elektronikus elnökségi ülés lebonyolításával. Az ülésekre hivatalos a FEB, az EB vezetője, illetve a Kamara titkára.
2016-ban a SMMK elnöksége 11 alkalommal ülésezett, melyből 2 alkalom elektronikus úton,
1 alkalom pedig regionális jelleggel, Szekszárdra kihelyezetten zajlott le. Az elektronikus
módon lezajlott elnökségi ülésen az elnökségi tagok aktívan közreműködtek, döntéseikkel
elősegítve a kamarai munkát. 2016. évben minden ülésünk határozatképes volt. Az üléseken
résztvevő elnökségi tagok, illetve a bizottságokat vezető kollegák tiszteletdíjban részesülnek.
Titkárság működése:
Kamaránknál a titkári teendőket dr Tóth György látja el, könyvelési, pénzügyi munkánkat
szakirányú jogosítvánnyal rendelkező mérlegképes könyvelő: Mórocz Zoltán végzi továbbra
is. Titkárságunk adminisztrációs munkakörét Bükiné Matusa Judit látja el.
2016 év folyamán a közigazgatási hatósági jogkörünkben eljárva az alábbi jogosultsági
engedélyek kerültek kiadásra:
- új tervezői-szakértői engedély:
30
db
- új FVM és ME engedély:
91
db
- kiadott igazolások:
33
db
- kiadott hatósági Bizonyítványok
49
db
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara Titkársága hétfőn-szerdán-pénteken 10-12 óra között tart
ügyfélfogadást, de a kapcsolattartás munkaidő alatt folyamatos, és ezen felül elérhetők
vagyunk az smmk@t-online.hu e-mail címen is.
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A szóbeli tájékoztatáson túl működtetjük a www.smernok.hu honlapunkat is, melyen a kamarai
tagságot éritő tudnivalók folyamatosan aktualizálva megtekinthetők.
Gazdasági- pénzügy: tervünk teljesítése 2016 évben:
Bevételi oldal: a tervezetthez képest: 102,7% - ra teljesült. a 498 eFt -os többlet bevétel lehetőséget biztosított, hogy a tervezett: 1.500 eFt-os működési hiány: -1.092 eFt-ra mérséklődjön.
Kamaránk 2016 évben újra lehetőséget kapott a Miniszterelnökség pályázati pénzügyi támogatására, melynek összege ismét 5.000.000 Ft volt.
A támogatás oka, hogy a területi kamarák mérnöki, illetve építészeti tevékenysége
jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében - az
érdekképviseleti munka mellett - közfeladatokat látnak el. Ezen közfeladatok a tervező és
szakértői mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.
törvényben megfogalmazottak szerint területi összesítésben vezeti a tervezői, szakértői
névjegyzéket, a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzéket, valamint az
energetikai tanúsítói, és a 266/2013. (VII. 11.) Kormány számú rendeleten kívüli szakmák
tanúsítási névjegyzékét.
A területi kamara szakmagyakorlási felügyelők delegálásával részt vesz az építésfelügyelet
hatósági ellenőrzési munkájában, a kiadott utasítás értelmében együttműködik az ellenőrző
hatóságokkal, illetve a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekkel.
A fentiekben ismertetett feladatok maradéktalan ellátását a szakmagyakorlók által fizetett
nyilvántartási díj azonban nem fedezi. A Miniszterelnökség elismerve a többletfeladatok
végrehajtását, adott lehetőséget a területi kamaráknak 5.000.000 Ft támogatás pályázati úton
történő elnyerésére.
Benyújtott, és elfogadott pályázatunkban a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet területi
kamarákra osztott és vállalt többletfeladatok végrehajtása érdekében dologi és személyi
fejlesztések végrehajtását, valamint a vállalt szakmai programokat teljesítettünk.
Dologi kiadások – beruházások:
- Készletbeszerzési kiadások: a továbbképzések lebonyolításához, az előadások anyagának kiadásához – sokszorosításához irodaszereket vásároltunk.
- Szolgáltatás jellegű költségként jelentkezett: az előadások megtartásához szükséges
termek bérleti – közüzemi költségei. Ugyancsak szolgáltatás jellegű költségként jelent
meg a meglévő számítástechnikai berendezések javítása -karbantartása.
Felhalmozási beruházási költség: új számítógépeket, szoftvereket szereztünk be az előadások
anyagainak vetítéséhez, a regisztrációhoz, az adminisztrációhoz és az online jogi
továbbképzés internet segítségével történő végrehajtásához a Kamara irodájából.
Személyi juttatások:
A névjegyzéki és tanúsítási nyílvántartások naprakész végrehajtása, a megnövekedett
számú továbbképzések szervezésében - lebonyolításában, segítségnyújtás irodánkban
az online továbbképzések elindításában. Ezen feladatok végrehajtásában közreműködő
kollégáink bérének, és járulékainak egy részét tudtuk finanszírozni támogatási
forrásból.
A vállalt szakmai programok végrehajtására, melynek ismertetése a szakmai tevékenység
fejezetben található közel 1.000.000, Ft-ot fordítottunk.
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Pályázati forrás dologi és személyi célú felhasználásával azt kívántuk elérni, hogy a szakmai
továbbképzés valódi értéket adó, és a mérnököket napi munkájában segítő, korszerű tudást
adjon. A mérnök szakterületének megfelelő továbbképzéseket ne csak elfogadható áron,
hanem megfelelően magas színvonalon, évente a lehető legkevesebb idő ráfordítással, és
lakóhelyéhez minél közelebb tudja teljesíteni. A továbbképzés során a megfelelő konzultáció
biztosítása szintén hozzájárul a tervező és szakértő mérnökök piacképesebb szaktudásához.
Gazdasági – pénzügyi tervezet 2017 évre:
Költségvetési tervünk: negatív egyenleget irányoz elő, melynek oka, hogy az igazgatási díjak
várható elmaradása jelentősen csökkenti a bevételi oldalt. A kiadási oldalon továbbra is a
költségtakarékos gazdálkodás megtartása a cél.
Szakmai tevékenység:
Alakulásunk óta fő célkitűzésünk volt és lesz a mérnöki munka elősegítése, támogatása, Ez a
célkitűzés a gyors adminisztrációs munkán túl szakmai tanácsadás, regionális továbbképzési
rendezvények és szakmai napok lebonyolításában valósultak meg. A továbbképzés regionális
szervezése révén tagjaink lehetőséget kaptak a számunkra mind időben, mind a hely szempontjából legkedvezőbb kiválasztására.
Kamaránkhoz tartozik a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők nyilvántartása. Korábbi
célkitűzésünk eredményeként 2017 évben Ők is bekerültek a rendkívül fontos éves szakmai
továbbképzés rendszerébe.
Továbbképzés tekintetében továbbra is igénybe vehető a 2015-ben a regionális továbbképzést
szervező Baranya Megyei Mérnöki Kamarával kötött azon megállapodás, hogy azok a kollégák, akik az adott évi kötelező szakmai oktatást teljesítették, és az oktatási témák közül tevékenységükhöz fontos – érdekes előadásokat akarnak meghallgatni, azt számukra ingyenessé
tettük, regisztráció kötelezettsége mellett.
A kötelező jogi továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara online módon írta elő, melyet öt
éven belül egyszer valamennyi jogosultnak teljesíteni kell.
Kamaránk továbbra is segíti azon kollégákat, akik a számítógépek világában nehezebben tájékozódnak, ezért előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után a Titkárság munkatársai az
erre a célra vásárolt és telepített számítógépen útmutatást biztosítanak az online képzés teljesítéséhez.
Megyénkben megalakult szakcsoportok: Gáz- és Olajipari, Elektrotechnikai és Épületvillamossági, Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport, melyeknek működéséhez éves költségvetésünkben pénzügyi keretet biztosítottunk. Sajnos a szakcsoportok, tagsági érdeklődés hiányában eléggé passzívan működnek, kivéve a Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoportot.
Követve az MMK célkitűzését, a szakcsoportok működtetése esetében támogatjuk a regionális szakcsoportok létrejöttét, mely esetünkben a régiós továbbképzést is elősegíti.
A 266/ 2013 (VII.11.) Kormányrendelet alapján a tervezői, valamint a felelős műszaki vezetői
és a műszaki ellenőri jogosultságok megállapítását első fokon kamaránk saját hatáskörében
látja el, míg a szakértői és a tanúsítási jogosultságok véleményezése az illetékes tagozatokhoz
került.
Kamaránk éves munkaterv és az ehhez rendelt költségvetés szerint dolgozik.
2016 –ben megvalósult – végrehajtott főbb programok:
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MMK Rendkívüli Küldöttgyűlése az MMK 2017 évi tisztújítással kapcsolatban módosította az alapszabályát, az ezzel kapcsolatos feladataink végrehajtása érdekében, valamint a több évi SMMK Taggyűlési tapasztalatok alapján SMMK Rendkívüli Taggyűlés keretében módosította az alapszabályát. Az alapszabály módosítása során Kamaránk átállt a Küldöttgyűlési, közvetett képviseleti formára. Az MMK 2017 évi
tisztújító jelöltállítását már ennek megfelelően hajtottuk végre. Természetesen ennek a
képviseleti formának is ki kell forrnia, és nagyobb fegyelmet kell tanúsítaniuk a küldötteinknek.
Rendkívüli Taggyűlésünk keretében emlékeztünk meg Kamaránk megalakításának 20
éves évfordulójáról. A 20 éves évforduló kapcsán, a Rendkívüli Taggyűlést megelőző
nap elnökségünk megkoszorúzta alapító elnökünk, Papcsik Jenő sírját.
Működtetjük Kamaránk honlapját, melyet szeretnénk, ha kollégáink intenzívebben látogatnának.
Baranya – Tolna Megyei Mérnöki Kamarákkal közösen tartjuk a regionális továbbképzés rendszerét, BMMK adminisztrációs központtal.
Szakmagyakorlási felügyelő kollégáink révén részt vettünk mindhárom Járási Kormányhivatal Építésügyi Hatóság (Siófok, Kaposvár, Marcali) épületfelügyeleti ellenőrzéseiben. Az ellenőrzésen tapasztaltak alapján szakági tervezői segédletet jelentettünk meg honlapunkon.
Kollégáink közreműködtek a 300 m2 alatti lakóépületek egyszerű bejelentési eljárások
módosításával kapcsolatos jogszabályi tervezetek észrevételezésében.
SMMK elnöksége Tolna és Baranya megyei elnökségi tagokkal, az MMK alelnökének
előadásában megtárgyalta - megvitatta a készülő ÉMTSZR tervezetet, szekszárdi kihelyezett ülésén.
Kollégáink észrevételezték az ÉMTSZR írásos koncepció tervezetét.
Szakmai rendezvény keretében meglátogattuk a Pécsi Hőerőművet és a Napelem Parkot.
Kaposváron tartotta kihelyezett, kibővített elnökségi ülését az SMMK meghívására a
MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési tagozata, mely egyben a Víz Világtalálkozó elő-rendezvénye volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével, és előadást
tartott Barsiné Pataky Etelka az MMK elnöke, valamint Körösi Csaba az államelnök környezetvédelmi főtanácsadója is. A rendezvény megnyitó előadását Kaposvár Város országgyűlési képviselője Gelencsér Attila, volt megyei
közgyűlési elnök tartotta.

Elnökségünk az elkövetkező időszakban is kiemelten támogatja a szakmai rendezvényeket.
Kéri tagjait, kezdeményezzék tagozataik kihelyezett elnökségi üléseit, ezzel is élőbbé tehetik
kapcsolatukat a tagozatokkal.
Somogy Mérnöke Díjat 2006-ban hoztuk létre. A díjat minden évben az éves taggyűlés alkalmából adtuk át, illetve ezt követően majd a Küldöttértekezleten. A díjat eddig kiérdemlő
kollégák kiemelkedő mérnöki életpályát tudnak maguk mögött és aktívan részt vesznek a kamarai munkában.
2016-ban a beérkezett javaslat alapján elnökségünk 1 db „Somogy Mérnöke Díj” kiadásáról
döntött. Díjazott: Fonód Ferenc okl. gépészmérnök volt.
SMMK elnöksége javaslata alapján Lakics László a „MMK Tiszteleti Tag” címet kapott.
Kollégáink 2016 évben kapott elismerései:
Zanatyné Uitz Zsuzsanna okl. gépészmérnök, Kamaránk elnökségi tagja: 2016 év Energetikai
menedzser címet kapott.
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Sebestény Gyula okl. villamosmérnöknek, Kamaránk alelnökének: Magyar Elektronikai
Egyesület: Életpálya – elismerés Díjat adományozott.
Terveink: Tagságunk minden fórumon történő képviselete, szakcsoporti munka valós létrehozása, érdeklődésre számottartó szakmai programok szervezése, bonyolítása.
Fiatal, végzős – Somogy megyéhez kötődő – egyetemisták diplomatervének elkészítésében
konzulensi részvétel. Diploma-védés után szakmai elhelyezkedésben támogatás, segítségadás.
Megyei, városi önkormányzatokkal az eddiginél jobb kapcsolatkialakítás műszaki kérdésekben, szakértésekben, pályázati ügyekben közreműködés felajánlása.
Kaposvár, 2017. április 5.
Üdvözlettel:
Lucz Géza
elnök
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Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara

a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi beszámolója
Megyei kamaránk tevékenysége
Kamaránk az alapszabálynak, a kamarai törvénynek és vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Cselekvési Programtervének figyelembevételével végezte tevékenységét. Fokozott figyelmet fordított tevékenysége szolgáltatási jellegének, és a szakmagyakorlás körülményeinek javítására, az etikus mérnöki munka képviseletére.
A Megyei Kamara elnöksége 2016. évben 10 alkalommal tartott elnökségi ülést. Döntés született a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, és az aktuálisan előterjesztett ügyekben. Gondoskodott a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
A Megyei Kamara elnöke képviselte a kamarát választmányi üléseken. A Magyar Mérnöki
Kamara küldöttgyűlésén az elnök, az alelnök, és 3 elnökségi tag vett részt.
2016. évben 6 kötelező szakmai továbbképzés szervezésére került sor 260 kamarai tag részvételével az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően:
Ss
Azonosító
z

Képzés neve

Szakterület típus neve
építési,
tartószerkezeti,
vízgazdálkodási- és
vízépítési
vízgazdálkodási- és
vízépítési

1

15/02/201
6-001

Építési, tartószerkezeti
szakmai továbbképzés

1

15/06/201
6-002

1

15/03/201
6-003

1

15/04/201
6-004

1

15/13/201
6-005

1

15/19/201
6-006

Vízgazdálkodási- és Vízépítési szakmai képzés
Épületgépészéti, Energetienergetikai,
kai szakmai képzés Nyírépületgépészeti
egyháza
Közlekedési szakmai toközlekedési
vábbképzés
elektrotechnikai és
Elektrotechnikai, Energeépületvillamossági,
tikai Szakmai Képzés
energetikai
Geodéziai és Geoinformageodéziai és geointikai Szakmai Továbbképformatikai
zés

Képzés
ideje

Résztvevők
száma

2016.02.23

43

2016.03.22

61

2016.05.24

55

2016.10.13

37

2016.10.20

25

2016.12.14

39

A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara éves ellenőrzési programja szerint Kisvárdán és Vásárosnaményban az elsőfokú építésügyi hatóságánál ellenőrizte a mérnöki szakági tervek szabályszerűségét, a közreműködő tervezők jogosultságát.
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A Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Osztályainak felkérésére építésfelügyeleti ellenőrzéseken vettünk részt: Nyíregyházán, Kisvárdán, Nagykállóban, Nyírbogáton (2 alkalommal), Mátészalkán. Az építésfelügyeleti hatóságok az éves ellenőrzési tervük
összeállításához a Kamara véleményét is kikérték, melyre a javaslatunkat megtettük.
A Partnerségi Egyeztetés keretében 14 alkalommal véleményeztük Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Rendezési tervének módosítását.
A titkárság közigazgatási hatáskörébe tartozó ügyekben hozta meg döntéseit a benyújtott kérelmek alapján, szükség esetén az MMK Bizottságok, Tagozatok, Szakcsoportok véleményének figyelembevételével.
Szakmagyakorlási jogosultság megállapítására irányuló kérelemmel kapcsolatban 115 határozat került kiadásra. A kérelem elutasítására 17 esetben került sor. Fellebbezés benyújtásra
nem történt. Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről 134 esetben adtunk ki hatósági bizonyítványt. 20 új kamarai tag felvételére, és 2 tag lakcímváltozás miatti átvételére került sor. 5
fő tagsági jogviszonya került megszüntetésre. 6 fő lakcímváltozás miatt került áthelyezésre
más területi kamarához.
A titkárság folyamatosan e-mailben tájékoztatja a szakmagyakorlókat a jogosultságuk lejáratának esedékességéről. A fontosabb információk Hírlevélben vagy kör e-mail-ben jutnak el az
érintettekhez (pl. előadások, rendezvények, MMK és Tagozati állásfoglalások, továbbképzések, MMK közlemények).
Jelenleg 8 szakcsoport működik a megyében: Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport,
Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport, Közlekedési Szakcsoport, Építési Szakcsoport,
Tartószerkezeti Szakcsoport, Épületgépészeti Szakcsoport, Környezetvédelmi Szakcsoport,
Hírközlési és Informatikai Szakcsoport.

Szolgáltatói tevékenységünk
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara működteti saját honlapját. A honlap
címe: www.szszbmmk.hu.
A kezdő mérnökök munkájának segítése érdekében, szolgáltatási célú eszközbeszerzések történtek. Az eszközök bérbeadását szabályzat szabályozza.
A bérbe vehető eszközök:
• Hőkamera,
• Vastagságmérő.

Kapcsolatok
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Építésügyi Hivatalai felkérték kamaránkat, hogy tegyünk javaslatot az éves építésfelügyeleti ellenőrzésekre, különös
tekintettel a tervezői jogosultságokra és a szakági tervek építési helyszínen történő ellenőrzésére. 6 közös helyszíni ellenőrzésre került sor.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyíregyháza településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat) módosításához az Önkormányzat több alkalommal véleményezési lehetőséget biztosított a Partnerségi Egyeztetés
keretében.
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Területi Építész Kamara
Minden évben közösen kerül megrendezésre az „Építész-Mérnök Bál”, valamint az „Építők
Napja” melyet anyagilag is támogatunk.
Az elnöki egyeztetések rendszeresek, évente néhány alkalommal kölcsönösen részt veszünk
az elnökségi üléseken.
Tipographic Kft.
A korábbi együttműködési megállapodás keretében a Tipographip Kft. konferenciatermében
került megrendezésre 4 alkalommal a kötelező szakmai képzés.

Díjak, kitüntetések
A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Menyhárd István díjban részesítette
Scholtz Béla statikus tervezőt.
Az Országos Kamara Móricz Istvánnak Tiszteletbeli tag címet adományozott.

Etikai–fegyelmi bizottság tevékenysége
Kamaránk Etikai–Fegyelmi Bizottsága 2016. évben etikai–fegyelmi ügyet nem tárgyalt.

Tervek és programok a 2017. évre
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2017. március 2. -án tartotta jubileumi
taggyűlését megalakulásának 20 évfordulója alkalmából.
Kiadni tervezzük dr. Hajtó Ödön által írt „A mérnöki kamaráért A kezdeti évek: 1988-1996”
című 3. számú kamarai füzetét.
Továbbra is megszervezésre kerülnek a szakmai képzések minden szakterületen legalább egy
alkalommal.
Kamaránk négyoldalú együttműködési megállapodást készül kötni a Szabolcs–Szatmár–
Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Területi
Építész Kamarával és a Nyíregyházi Építőipari Ipartestülettel.
Tisztújításra készül a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport.
Nyíregyháza, 2017. április 11.

Bezzeg János
elnök
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Tolna Megyei Mérnöki Kamara
Elnökségi beszámoló
a Tolna Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi tevékenységéről
Kamaránk a 2016-os év éves tervét a tagság létszámának immár tartós stagnálása, illetve csak
egészen kismértékű növekedése miatt továbbra is visszafogottan, a korábbi évek szintjén tervezte. A 2016. évi tagdíjak és nyilvántartási díjak az előző évhez képest nem változtak.
Működés, létszám és jogosultsági adatok
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara Titkársága 3 fővel működik, 1 titkár és 2 rész-munkaidős
adminisztrátor személyével.
Taglétszámunk 2016. év végén 407 fő. Kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak
száma: 281 fő, aktív tagok tagsághoz kötött engedéllyel rendelkezők: 239 fő, Nukleáris szakértő jogosultsággal rendelkezők: 45 fő, Épületenergetikai tanúsító: 40 fő.
Új jogosultságot összesen 130 fő kapott, ebből tagsághoz kötött engedélyek száma: 40 db,
kamarai tagsághoz nem kötött engedély (Fmv, Me, Nsz.,Té.): 90 db.
Névjegyzéki igazolást 65 főnek adtunk ki, hatósági bizonyítványt 36-an kértek.
Kamarai tagnak 20 főt vettünk fel.
Egy évet meghaladó tagdíjtartozás miatt 10 fő tagunk kamarai tagsági viszonyát kellett megszüntetnünk.
A Tolna Megyei Mérnöki Kamara a 2016-os évben a taggyűlés által elfogadott költségvetés
keretét jól megközelítve gazdálkodott, a kapott támogatást is beleszámítva, 23.293 e Ft bevétellel és 23.892 e Ft kiadással. Ezt az egyensúlyt az MMK 600 e Ft-os szolidaritási alap támogatása, valamint a Miniszterelnökségtől immár második alkalommal, pályázat útján elnyert 5
millió Ft biztosította.
Elnökségi üléseinket szükség szerint - a nyári szabadságolásokat leszámítva - általában havi
rendszerességgel tartottuk, összesen 9 alkalommal, melyeken a részvétel egy-két igazolt akadályoztatás mellett mindenkor határozatképes volt. Az elnökségi ülések állandó meghívottja
az FB. és az E-FB. elnöke volt. Az E-FB elnök rendszeres jelenlétével támogatta munkánkat.
Év végén – szakcsoportvezetőkkel és a Jelölő Bizottsággal – kibővített évértékelő elnökségi
ülést tartottunk, ahol javaslatot tettünk az MMK 2017. évi tisztújítására megyénk jelöltjeként
javasolt 1 elnökségi tag és 1 E-FB tag személyére, és továbbra is fenntartjuk a régión belüli
kölcsönös támogatásainkat egymás jelöltjeire vonatkozóan.
A 2017. febr. 28-ig leadandó országos választási jelöltállítási listánkat taggyűlési határozatunkkal kell megerősíteni, ezért előrehozott taggyűlést kell tartanunk, melynek időpontját
2017.02.17-ére terveztük.
Kamaránk elmúlt éves taggyűlésére 2016. május 20-én került sor, amelyen a Magyar Mérnöki
Kamara képviseletében Rónay István alelnök és Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés
alelnöke vett részt. Az elnökségi és bizottsági beszámolók mellett elfogadásra került a 2015.
évi költségvetés teljesítése és a 2016. évi pénzügyi terv, valamint a Kitüntetési Szabályzat
módosítása, amely a Bohli Antal Ifjúsági díjra vonatkozó szabályzattal történő kiegészítést
tartalmazza.
Az éves taggyűlésen az alábbi kamarai kitüntetéseket adtuk át:
Kamarai és szakmai munkája elismeréséül „Kőrösi Miklós Díj”- ban részesült Dr. Germán
Endre okl. fizikus, a „Tolna Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díj”- ában részesült Füredi
Ferenc okl. gépészmérnök. A Tolna Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Mérnöki Kamarai
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Tag” címet adományozott Bagdy László villamosmérnöknek, Jóföldi István okl. építőmérnöknek, városépítési és városgazdasági szakmérnöknek, Molnár János okl. építészmérnöknek,
Tóth György okl. villamosmérnök és atomerőművi szakmérnöknek.
Kamaránk híreit és a fontosabb információkat a 2016-ban megújított honlapunkon olvashatják
tagjaink.
A Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlési munkájában a taglétszámunk alapján megszabott
négy küldöttel részt vettünk. Az országos küldöttgyűlések megállapításait és határozatait az
elnökség kiértékelte, és munkájába beépítette. Ugyancsak részt vettünk elnöki és alelnöki
(orsz. elnökségi tagi) minőségben az MMK Választmányi ülésein.
Szakcsoportok működése:
Ebben az évben már 6 Szakcsoportunk működött.
2016.évben tisztújítás volt a Tartószerkezeti, Geodéziai és az Épületgépészeti Szakcsoportunknál, megkezdte működését a Hírközlési és Informatikai régiós Szakcsoport, és megalakult
a hatodik, a Környezetvédelmi Szakcsoportunk. Aktuális már a tisztújítás a Vízgazdálkodási
Szakcsoportnál is.
Szakcsoporti tagjaink rendszeresen részt vesznek a Tagozataik kihelyezett elnökségi ülésein.
Többen közülük tagozataikban elnökségi tagok.
Szakmai fórumok, rendezvények, szakmai szervezetekben végzett munkáink:
2016. évben kamaránk 3 nagyobb szakmai fórumot, illetve kirándulást szervezett.
Első alkalommal május 20-án az éves taggyűlés keretein belül tartottunk szakmai előadásokat, ahol a Kőrösi Miklós díjjal és az Alkotói díjjal kitüntetett kollegáink mutatták be szakmai
munkásságukat.
Második alkalommal október 21-én a hagyományos őszi szakmai fórumot egy budapesti
szakmai kirándulás keretében tartottuk meg, ahol 4 szakági tervező ismertetését meghallgatva,
helyszíni szemlével egybekötve a Dagály úszóaréna építési munkáit tekintettük meg, Szántó
László Tartószerkezeti Tagozati elnök vezetésével. Ezen a rendezvényen 42 fő tagunk vett
részt.
A harmadik, szintén helyszíni bemutatóval egybekötött szakmai fórum megszervezésére
Szekszárdon, december 9-én került sor, ahol a Samsonite szekszárdi telephelybővítés új, 17
ezer m2-es csarnok szerkezetének terveiről és építési munkáiról kaptunk kamarai tagtársainktól tervezői és kivitelezői ismertetést.
Kamaránk tagjai közül többen nem csak tagjai, hanem aktív tevékenykedői is a különböző
szakmai szervezeteknek (MHT, KTE, ÉTE).
Partnerkapcsolataink a Magyar Hidrológiai Társaság, a Közlekedéstudományi Egyesület, az
ÉTE Tolna Megyei Csoportjaival, valamint a Dél-Dunántúli Építész Kamarával továbbra is a
rendezvények szervezésében és tagjaink mozgósításában gyümölcsözőek.
2016-ban 8 alkalommal vettünk részt a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
munkájában, melyben képviselőnk Palotásné Kővári Terézia elnök volt.
Egyéb rendezvényeken való részvételünk:
• 2016.március 22.
• 2016.március.25.
• 2016.június 10.
• 2016.június 16.

Társszervezői voltunk az 56-os jeges árvíz 60.évfordulója tiszteletére megrendezett emlékülésnek, amelyen Áder János köztársasági elnök is részt vett.
Paksi Földmérő nap
Dél-dunántúli Építészeti Fórum – Kaposvár
EON Energetikai Konferencia
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• 2016. 08. 26.
• 2016. 09. 01.
• 2016. október 20.

Vár a Megye-Tolna Megyei Értékek napja
Megyenap
ÉMTSZR MMK alelnök, Kovács István által megtartott ismertetése az elnökség számára, Tolna-Baranya-Somogy megye részvételével
• 2016. november 7. Jubileumi emlékülés a TMMK megalakulása 20. évfordulója
tiszteletére, emléktábla avatással egybekötve
• 2016. szeptember 2. MEDIAWORKS – Vállalkozói Szalon közös szervezésében
megtartott Média hajó sajtófórum
• A Magyar Vállalkozói Szalon rendezvényein is rendszeresen részt vettünk (7 alkalom)
Továbbképzések:
Elnökségünk kiemelt célkitűzése volt továbbra is, hogy megteremtse a szakmagyakorló tagok
és az ún. névjegyzéki nyilvántartott (ME, FMV) kollégák új kötelező továbbképzési feltételeinek lehető legoptimálisabb kialakítását.
Egyik legkisebb létszámú megyei kamara lévén, folytattuk e feladat regionális (Baranya, Somogy, Tolna megyék) szintű megszervezését, amelynek lebonyolítása a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara által kijelölt, és az előző évben már jól bevált továbbképzési referens közreműködésével történt. A továbbképzési referenssel, Feilné Győri Zsuzsannával közvetlen
„napi” kapcsolatban állunk. Megállapodásunk szerint egy-egy szakmai továbbképzési programra 15 fő feletti megyei bejelentkező esetén a továbbképzést helyben, a TMMK székházában vállaltuk megszervezni. A nagyobb létszámú, regionális rendezvényeket a Mészáros Borházban tartottuk.

sorszám

Vízgazdálkodási és vízépítési szakterületen, épületgépészeti és tűzvédelmi, elektrotechnikai
és hírközlési, geodéziai és geotechnikai, közlekedési, tartószerkezeti és építési szakterületeken
tartottuk meg helyben továbbképzéseinket az alábbi táblázatban foglalt részvételekkel.
Képzés
dátuma

Képzés azonosító

Képzés címe

Teljesítettként
rögzített
résztvevő

Érintett tagozatok neve/db

1.

2016.04.14

02/06/2016-008

Vízgazdálkodási és vízépítési szakmai továbbképzés

31

Vízgazdálkodási

2.

2016.04.26

02/03/2016/010

Épületgépész és Tűzvédelmi szakmai továbbképzés

24

Épületgépészeti és Tűzvédelmi

3.

2016.06.03

02/13/2016-14

Elektrotechnika és Hírközlési szakmai továbbképzés

23

Elektrotechnikai és Hírközlési

4.

2016.09.16

02/19/2016-15

Geodéziai és geotechnikai szakmai továbbképzés

82

Geodézia és Geotechnikai

5.

2016.10.12

02/04/2016-016 Közlekedési szakmai továbbképzés

24

Közlekedési

6.

2016.11.09

02/02/2016-022 Tartószerkezeti és Építési szakmai továbbképzés

47

Tartószerkezeti és Építési

A továbbképzéseken résztvevők az elégedettségi kérdőívek kitöltésével a szakmai képzéseket,
az oktatók felkészültségét, a szervezést és a témakörök hasznosságát általában jónak értékelték.
A továbbképzések előkészítése során végzett szervezési, tájékoztatói tevékenységünknek is
köszönhetően a pályázatban is vállalt szakmai képzéseinket teljesítettük.
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Miniszterelnökségi támogatás:
Kamaránk a 2016-os évben is elnyerte a Miniszterelnökség által pályázat útján meghirdetett 5
millió Ft-os támogatást, amelyet a még hiányzó informatikai eszközbeszerzéseinkre, részbeni
iroda felújításokra és karbantartási munkálatokra, valamint a tagság számára megrendezett
jubileumi emlékülésre és a szakmai kirándulásra, szakmai továbbképzésekre fordítottunk.
Építésfelügyeleti ellenőrzések
Titkárunk 2016-ban 4 alkalommal, több helyszínen vett részt az önkormányzatok által meghirdetett (Paks, Dombóvár, Tamási) közös építésfelügyeleti ellenőrzéseken, ahol Kamaránk
képviselője a beruházásokban közreműködő beruházó, tervező, kivitelező, lebonyolító és műszaki ellenőr szervei ill. személyei kamarai jogosultságának meglétét és annak megfelelőségét
hivatott ellenőrizni.
Az Etikai-fegyelmi Bizottsághoz 2014. decemberében etikai fegyelmi panasz érkezett, melyet
a bizottság megtárgyalt és a szükséges lépéseket megtette, 2015. év végén az ügy még folyamatban volt. 2016. április 12-én a panaszos (Paksi Mérnöki Kft.) eljárás lefolytatása iránti
kérelmét visszavonta és kérte megszüntetését.
Kamaránk 2017. február 4-én rendezte meg 21-ik Farsangi Mérnök Bálját, a PTE Illyés Gyula
Főiskolai Kar aulájában. A 180 fős rendezvényen rész vett az MMK alelnöke Rónay István,
és a Megyei Önkormányzat alelnöke Ribányi József is.
Ez alkalommal került első ízben átadásra a 2016-ban meghirdetett Bohli Antal ifjúsági díj,
amelyet Molnár Szabolcs okl. gépészmérnök, energetikai szakmérnök ifjú kollegánk –a
Pöyry-Erőterv tervező főmérnöke - nyert el.

Szekszárd, 2017.02.07.

Palotásné Kővári Terézia
elnök
a TMMK Elnöksége nevében
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Vas Megyei Mérnöki Kamara
BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tagsági adatok
2015 végén 453, míg 2016 végén 451 tagja volt a Vas Megyei Mérnöki Kamarának. Ez azt
jelenti, hogy taglétszámunk stabil, de úgy is fogalmazhatunk az elmúlt évben nem sikerült
növelni tagjaink számát. Sajnos három tagtársunkat elvesztettünk. Bognár László, Horváth
Ferenc, Varga György Zoltán nyugodjanak békében. Tagjaink közül 193 fő rendelkezik tervezői, vagy szakértői jogosultsággal. 2016 végén 589 db felelős műszaki vezetői és műszaki
ellenőri jogosultságot tartottunk nyilván kamaránknál.

Működés
2016. május 30-án megtartottuk a jogszabályok szerint kötelező taggyűlésünket. Ez alkalommal módosítottuk Alapszabályunkat, melyet a Vas megyei Törvényszék jóváhagyott.
Kamaránk 2016-ban a jogszabályi környezet előírásainak megfelelően működött. Az elnökség
az év során hét alkalommal ülésezett, és végezte el a ráháruló aktuális feladatokat (tagfelvételi
és jogosultsági kérelmek elbírálása, aktuális rendezvények, stb.). A 7 tagú elnökség minden
alkalommal határozatképes volt. Az elnökségi üléseinken rendszeresen részt vett az FB és az
Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint tiszteletbeli elnökünk, dr. Németh István is. Az
elnökségi ülésekre állandó meghívottak voltak szakcsoportjaink vezetői, aki változó gyakorisággal vettek részt az üléseken. Az elnökség 2016 évben 66 darab határozatot hozott, melyek
közül az egyik legjelentősebb az SZMSZ módosítása volt.
Kamaránk titkára, dr. Bánhidi Péter folyamatosan és rendkívül szakszerűen végezte a kamara
igazgatási, önigazgatási tevékenységét, s ennek keretében 59 db határozatot hozott a hatáskörébe utalt ügyekben.
2016 végén két szakcsoportunknál is tisztújítás történt. A Közlekedési szakcsoport élén Udvarhelyi András mérnöktársunkat Tóth Tibor mérnöktársunk váltotta, míg a Vízgazdálkodási
és Vízépítési szakcsoport vezetője Szemes Tamás helyett Szimandel Dezső okl. építőmérnök
lett. A leköszönő szakcsoport vezetőknek ezúton is köszönjük munkájukat, az új vezetőknek
pedig sikereket kívánunk.
2016-ban kamaránk kiemelten foglalkozott a mérnökök anyagi megbecsültségének helyzetével. Több médiumban (helyi sajtó, Mérnök Újság), de az országos kamara elnökéhez írt levélben is kifejtettük, elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy az EU-s projektek esetében rendkívül
alacsony arányban (a beruházási költség 5%-ban) limitálták az előkészítési költségeket, melynek a tervezési díjakat is tartalmazni kell. Kifejtettük, hogy ezt már-már megalázóan alacsonynak tartjuk, és ez a beruházási tevékenység hatékonyságra is negatív hatással van. Különösen rossznak ítéljük meg a helyzetet a kisebb volumenű, 100 millió Ft alatti fejlesztéseknél,
márpedig mérnökeink döntő többsége ilyen beruházásokon dolgozik, ezekből kell megélnie.
A szabályozás megváltoztatására konkrét javaslatokat is tettünk, mellyel a Magyar Mérnöki
Kamara elnöksége is egyetértett, és azt eljuttatta a szabályozásért felelős Miniszterelnökségre.
A szakmai körökben teljes konszenzussal fogadott elképzelésre még várjuk a döntéshozók
pozitív válaszát. Reméljük, nem kell sokáig várni…
A Vas Megyei Mérnöki Kamarában változatlanul hét szakcsoport működik.
Szakcsoportjaink működése jelentősen eltérő színvonalú. Van szakcsoportunk (Épületenergetikai tanúsítói szakcsoport), ahol az önszerveződési problémák változatlanul szinte lehetetlenné teszik a működést, de az Épületgépészeti szakcsoport működése is problematikus.
Tagjainkat, és a kamaránknál nyilvántartott felelős műszaki vezetőket, műszaki ellenőröket
rendszeresen tájékoztattuk az aktuális eseményekről, információkról. Ezt a tájékoztatás gyor73

sasága és költségkímélés okán elsősorban elektronikus levelekben és honlapunkon
(www.vasimmk.hu) tettük meg.
2016év elejétől dr. Puskás Tivadar polgármester úr felkérésére kamaránk képviselője állandó
meghívottja a város önkormányzata Gazdasági és Városstratégiai Bizottságának. Így kamaránk első kézből kap információkat a mérnöki tevékenységet alapvetően érintő fejlesztésekről,
fejlesztési elképzelésekről. Ez a fórum megteremtheti a mérnöki véleménynyilvánítás lehetőségét, és a műszaki szempontok beépülését is a döntéshozatali mechanizmusba. Kamaránk
Déri Lajos alelnök urat delegálta a Bizottságba.
A Vas Megyei Mérnöki Kamara képviselete további szervezetek tevékenységéhez delegál
képviselőt, igény szerint részt vesz azok szakmai munkájában:
•
•
•

Szombathely MJV Településrendezési és Építészeti - Műszaki Tervtanácsa
Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács
Vasi Építész és Mérnök Újság szerkesztőbizottsága

Kamaránk külső és belső kommunikáció javítására a tavalyi évben is hangsúlyt helyezett.
Ennek, és kommunikációs tanácsadó megbízásának köszönhetően2016-ban is számos tudósítás jelent meg a Vas Megyei Mérnöki Kamara eseményeiről a helyi nyomtatott sajtóban (Vas
Népe, Savaria Fórum, Szombathely7) és az elektronikus médiában (vaol.hu, nyugat.hu,
alon.hu, friss.hu). A helyi televízióban (Szombathelyi TV) és rádióban (Credo Rádió) több
alkalommal volt stúdióbeszélgetés a Kamara aktuális tevékenységéről.

Szakmai továbbképzés
2016-ban összességében 4 darab szakmai továbbképzésre került sor kamaránknál. A szakmai
továbbképzések tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, vízépítési/vízgazdálkodási szakterületen történtek.
Közlekedési szakterületen, a Közlekedéstudományi Egyesülettel együttműködve, az általa
Bükfürdőn szervezett „Közlekedésfejlesztési és Beruházási Konferencia” keretében biztosítottuk a képzési lehetőséget.
Az általunk szervezett szakmai továbbképzéseken a Vas Megyei Mérnöki Kamara továbbképzésre kötelezett 193 tagja közül közel 110 fő vett részt. Tehát egy szakmai továbbképzésen
átlagosan 25-26 tagunk vett részt. A képzéseink megszervezése mellett Titkárságunk rendszeresen küldött ki figyelem felhívó emailt a képzéssel még elmaradásban lévő tervezőknek,
szakértőknek. Mindezek együttesen rendkívül hatékonynak bizonyultak, hiszen 2016 decemberére mér csak tíz alatti számban volt olyan mérnöktársunk, aki nem teljesítette az aktuális
képzési kötelezettségét.

Kiemelt rendezvények
2016-ban kamaránk történetében első alkalommal önálló MÉRNÖKBÁL-t rendeztünk Szombathelyen, a Weöres Sándor Színházban. A bál sikerében jelentős szerepe volt színházunk
fellépő művészeinek, kiemelten Jordán Tamás, Kossuth-díjas színművészünknek, a színház
igazgatójának, aki földmérő mérnöki diplomájára és munkájára emlékezve adta elő stand-up
műsorát. Az I. Vasi Mérnökbált közel 130 résztvevővel bonyolítottuk le, melyet részvételével
megtisztelt Rónai István MMK alelnök és dr. Kondora Bálint Vas megye alelnöke is.
Szeptember 12-én, a Közlekedéstudományi Egyesülettel közösen,a Megyeházán rendezett
szakmai előadáson Andráskay Ede okl. építőmérnök mutatta be a 2016-ban átadott Gotthard
vasúti bázisalagutat. A szombathelyi születésű, de 1956 óta Svájcban élő magyar mérnök aktívan részt vett a világ leghosszabb vasúti alagútjának tervezésében. Mérnöktársaink között
nagy volt az érdeklődés az egyedülálló létesítmény kialakításáról, és építéséről szóló szakmai
előadás iránt.
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Május 4., a Magyar Műszaki Értelmiség Napja. Ennek megünneplésével, a mérnöki munka
fontosságára, eredményeire, szépségére kívántuk felhívni a Fő téri Art Cafeban tartott rendezvényünkön. „Legyen a mérnökök vendége egy zserbóra!”, volt az esemény mottója, hiszen az
eseményre mérnöktársaink mellett a nagyközönséget is invitáltuk. A résztvevők két szakmai
előadást is meghallgathattak: Tóthné Temesi Kinga a szombathelyi közlekedési Szent Márton
Tervről, Déri Lajos pedig a Perint patak revitalizációs elképzeléseiről beszélt.
A Közlekedési Kultúra Napjához (május 11.) kapcsolódó rendezvény volt a KTE és a kamara
Közlekedési szakcsoportja révén a MUSTRA című rendezvény sorozat újabb eleme. A MÁV
Székházban megtartott előadóülésen „Közlekedésbiztonsági helyzetkép Vas megyében”, „Autósként a kerékpárosokról - oktatói tapasztalatok”,„A közösség, vagy a tömeg jellemzi a helyközi vasúti és autóbuszos közlekedést?” címekkel hangzottak el előadások.
A Közlekedéstudományi Egyesület szervezésében Budapesten a Művészetek Palotájában
több szervezet, köztük a Vas Megyei Mérnöki Kamara képviselője, szándéknyilatkozatot írt
alá arról, hogy közösen kívánnak tenni a hazai közlekedési kultúrajavításáért.
Ugyancsak a KTE Vas megyei Szervezetével közös rendezvényünk volt az M86-os gyorsforgalmi út átadás előtti megtekintése, bejárása.

November 30-án a Vas Megyei Mérnöki Kamara székhelyén „60 és 20” címmel emlékülést
tartottunk. Részben a 60 éve zajlott 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk. Kiemelten emlékeztünk a mérnököknek, a műegyetemistáknak a forradalmi eseményekben játszott meghatározó szerepére.
Ezen a napon napra pontosan 20 éves volt a Vas Megyei Mérnöki Kamara. Az elmúlt 20 év
eseményeire, változásaira és eredményeire tekintettünk vissza dr. Németh István tiszteletbeli
elnökünk segítségével.
Az eseményt neves vendégek is megtisztelték jelenlétükkel: dr. Hajtó Ödön, 56-os műegyetemi diák, a Műegyetem 56 Alapítvány elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke;
Harangozó Bertalan Vas megye kormánymegbízottja; dr. Puskás Tivadar Szombathely polgármestere; dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő; dr. Balázsy Péter Vas megye jegyzője.
Örömünkre velünk volt Jordán Tamás okl. földmérő mérnök, Kossuth-díjas színművész, színházunk igazgatója is, aki 56-ot egy Weöres Sándor verssel, a megyei mérnöki kamara születésnapját pedig megjelenés előtti életrajzi könyvéből, a „Hátrametszés”-ből felolvasott mérnöki részletekkel köszöntötte. A Magyar Mérnöki Kamara elnöke Barsiné Pataky Etelka aszszony videoüzenetben köszöntötte az ünneplőket.

Kitüntetések
A 2016. évi kitüntetéseket a 2017. januárjában, a II. VASI MÉRNÖKBÁL-on adtuk át.
BODÁNYI ÖDÖN DÍJ:
Horváth Gyula Vladimir okleveles villamosmérnök
KIEMELKEDŐ MÉRNÖKI MUNKÁÉRT DÍJ:
• Czap Attila okleveles szerkezetépítő mérnök
• Gáspár Ferenc vízépítőmérnök
• Varga Lajos okleveles földmérő mérnök
POSZTUMUSZ KIEMELKEDŐ MÉRNÖKI MUNKÁÉRT DÍJ:
• Bognár László okleveles villamosmérnök
Néhány mérnöktársunk munkáját külső szervezetek ismerték el:
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• Karácsony Imre okleveles építőmérnök Hefele díjat kapott Szombathely városától
• Gaál Róbert okleveles építőmérnök munkáját Gothárd díjjal ismerte el Szombathely városa
• Wagner Balázs okleveles építőmérnök a fejlesztési minisztertől kapott Miniszteri
Elismerő Oklevelet

Gazdálkodás
2016-ban a VMMK a számviteli és egyéb gazdasági jogszabályoknak megfelelően működött,
és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.
2016. évben is sikerült a Miniszterelnökség által kiírt pályázaton kamaránknak 5,0 millió Ft
forrást elnyernie. A pályázati forrásból kizárólag működési költségeket finanszíroztunk.
2016. december 1-vel kamaránk bankot, így természetesen bankszámlát is váltott. A kedvezőbb kondíciók, a „jobb kiszolgálás” érdekében december óta a Budapest Bank helyett az
OTP Banknál intézzük kamaránk pénzügyeit. Az átállás zökkenőmentesen zajlott le.

Fejlesztések
2016-ban csak kisebb volumenű fejlesztéseket végeztünk. Ez elsősorban székhelyünk irodáinak, ill. környezetének dekorálását jelentette. A dekorációk megyénk kiemelkedő mérnöki
létesítményeit, és kiemelkedő mérnök elődeinket mutatják be.
A Vas Megyei Mérnöki Kamara megújított honlapjának (www.vasimmk.hu) látogatottsága
örvendetesen javult az év során.teljesen megújítottuk, arculatában és tartalmában egyaránt. A
korszerű, napjaink elvárásának és technikai színvonalának megfelelő honlap folyamatos frissítésről is gondoskodtunk.

Egyéb
2016-ban a megyei Építész Kamarával közös, TÉR c. újságot kamaránk már kizárólag elektronikus formában jelentette meg, és honlapján megjelenítve juttattuk el tagjainkhoz. Ezzel a
nyomdai és posta költségeketteljes egészében megtakarítottuk (kb.2 millió Ft/év). A szerkesztés költségeiből természetesen továbbra is részt vállalunk.

Kamarai etikai ügyek
2016-ban sem új, sem az előző évről áthúzódó etikai-fegyelmi ügy nem volt.

A 2016.évi munkaterv meg nem valósult elemei
Sajnálatos módon a taglétszám növelésében ismét nem értünk el érdemi eredményt. Ebben
további erőfeszítéseket kell tennünk.
A szombathelyi születésű Hollán Ernő alapító elnöknek köztéri szobrot kívántunk állítani szülővárosában a Magyar Mérnök Egyesület alapításának 150. évfordulóján. Kamaránk 6-8 millió Ft-ot szánt erre, és a kb. 20 millió Ft költségű szobor állításhoz még szükséges anyagi forrásokat közadakozásból, támogatók megnyerésével próbáltuk előteremteni. Tagjaink közül
hárman utaltak át adományt az elkülönített számlánkra, köszönet nekik érte! Rajtuk kívül a
Honvédelmi Minisztérium hozott konkrét támogatási döntést. A többi megkeresett szervezet
részéről vagy választ sem kaptunk, vagy elzárkózást tapasztaltunk. Így sajnos Hollán Ernő
szobrának felállítása érdeklődés hiányában elmarad.
Szombathely, 2017. április 6.
Nádor István
elnök s.k.
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VMMK MUNKATERVE 2017
A Vas megyei Mérnöki Kamara elnöksége a következőkben fogalmazta meg 2017. évi
tevékenységi tervét:
• A Vas megyei Mérnöki Kamara 2017-ben is kiemelt feladatának tekinti a jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtását.
• Törekedni kell a taglétszám növelésére, különösen a fiatal mérnökök körében.
• A kamara gazdálkodásának stabilitását, kiegyensúlyozottságát meg kell őrizni. A működési költségeket tabuk nélkül felülvizsgálatát folytatni kell. A 2016-os évben is ki
kell használni a pályázati lehetőségeket többlet pénzügyi források elnyerésére.
• A kamara jogelődjét megalapító, szombathelyi születésű első elnök HOLLÁN ERNŐ
életéről és tevékenységéről szóló könyv kiadása 2017-re csúszik át. A kamara erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogatja a könyv megjelenését.
• Folytatni kell a szakmai továbbképzések helyi megszervezését. A felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök számára ismét kötelezővé vált a szakmai továbbképzés,
ezért őket is be kell vonni a képzésekbe.
• A társadalom, a közgondolkodás, a döntéshozók figyelmét indokolt lenne még a jelenleginél is nagyobb mértékben a mérnöki tevékenységre irányítani.
Ennek érdekében:
o figyelem felhívó események szervezése,
o a VMMK nyilvánosság (PR) tevékenységét tovább kell erősíteni.
• A kamara rövidfilmet kíván készíttetni a Vas megyét a múltban és a jelenben is gazdagító mérnöki tevékenységekről, alkotásokról. A filmet a megye középiskoláiban a pályaválasztási előtt álló diákoknak kívánjuk bemutatni, javítva ezzel is a mérnök utánpótlás esélyeit. A nagyközönség számára pedig a Savaria Történelmi Karnevál keretében szervezünk bemutató vetítéseket.
• A szombathelyi felsőoktatás az ELTÉ-hez kerül. NyME SEK és a VMMK között a
megyei gépészmérnök képzésben megkezdett együttműködést folytatni kívánjuk.
• A VMMK fokozottan kapcsolódjon be a MMK tevékenységébe, munkájával folyamatosan szorgalmazza a mérnöki érdekképviselet javítását, működjön közre a jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében, szükséges módosításában.
• Továbbra is kiemelten kell kezelni azt a törekvést, hogy a megvalósuló projektekben
emelkedjen az előkészítési költségekre (benne a tervezésre) elszámolható, jelenleg
mindössze 5%-os arányú keret. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor legalább differenciálásra kerüljön sor, azaz alacsonyabb beruházási költségű projektben magasabb
százalékot lehessen az előkészítésre (tervezésre) fordítani, míg a nagyobb fejlesztéseknél ez a százalék csökkenthető lehet.

Szombathely, 2016. május 12.
Vas Megyei Mérnöki Kamara
elnöksége
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Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara beszámolója
az MMK 2017 évi küldöttgyűlésére
1. Szervezeti adatok
a. a területi kamara működése
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara működésének tárgyi feltételei adottak. A Kamara saját
tulajdonú, a szükségleteknek megfelelő nagyságú irodában működik. A kamarai adminisztrációt az elmúlt évben egy főállású és egy alkalmi munkavállalóként alkalmazott nyugdíjas kollégánk látta el.
Fontos változás volt kamaránk életében, hogy az elmúlt évben meg kellett válnunk kamaránk
titkárától aki az alapítás óta ellátta ezt a feladatot. A titkári feladatokat megbízási jogviszony
keretében tudtuk ellátni új nyugdíja kolléganőnk segítségével.
A kamara gazdálkodása az előző évek bizonytalanságai után tervezhetővé vált. A bizonytalansági tényezőket - az igazgatásszolgáltatási díjak kiesését, mint forráshiányt illetve a továbbképzési rendszer megváltozásából adódó kötelezettségeket, az előző évek tapasztalatai alapján
jól becsültük. Jelentős többletet értünk el a nyilvántartási díjak beszedésének megszigorításával is, így az évet 2.115.957 Ft többlettel zártuk - ebben nincs benne a Miniszterelnökség
5.000,- eFt –os, kamarai működésre, a minősítésben közreműködők díjazására, oktatásra,
kommunikációs költségekre fordított pályázati támogatása.
b. elnökségi ülések
A VMMK éveként 10 elnökségi ülést tart, ami a nyári szabadságolási időszaktól eltekintve havi 1 összejövetelt jelent. Az elnökségi ülésnek állandó meghívottjai a szakcsoport vezetők és a
VMMK bizottságainak (FB+EB) vezetői. Az elnökségi ülések a munkaterv feladat ütemezésének megfelelően az aktuális tennivalókkal kiegészített tematikával, előzetesen a napirend és
előterjesztések megküldésével kerülnek meghirdetésre
c. szakcsoportok és adataik
A megyében 11 szakcsoport működik.

Építési: 121 fő;
Tartószerkezeti: 81 fő;
Épületgépészeti: 76 fő;
Geodéziai és Geoinformatikai: 62 fő;
Elektrotechnikai: 69 fő;
Vízgazdálkodási és Vízépítési: 64 fő;
Energetikai: 52 fő;
Környezetvédelmi: 86 fő;
Közlekedési: 51 fő;
Hírközlési: 24 fő
Tűzvédelmi: 14 fő
A szakcsoportok működéséhez a megyei kamara költségvetésében a szakcsoportok által igényelt nagyságú támogatást különít el.
d. minősítések

A szakcsoportok a megyei kamara megalakulása óta részt vesznek a jogosultságok elbírálásában. Egytől hat főig terjedő létszámú szakcsoporti szakértőkkel, Döntést Előkészítő Testületként. Munkájukat a megyei kamara anyagilag
támogatja.
2016. évben minősítések száma 36 db volt.
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e. területi kamarai ügyiratok helyzete
A személyes adatokat is tartalmazó ügyiratok tárolása zárt irattároló szekrényekben, és irattárban történik. Az elektronikus nyilvántartás kezelését közigazgatási/adatkezelési alapvizsgával
rendelkező titkárunk látja el.

2. Területi Kamarai adatok
a. létszámadatok

taglétszám: 528 fő
műszaki ellenőr /felelős műszaki vezető 470 fő
b. jogosultsággal rendelkezők

tervezői jogosultsággal rendelkezők:156 fő
szakértői jogosultsággal rendelkezők: 87 fő
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezők: 322 fő
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezők: 601 fő
energetikai tanúsítvánnyal rendelkezők: 41 fő
3. szakmai tevékenység
a. munkaterv és megvalósítása
A kamara 2016 évi munkaterve a súlypontba a Miniszterelnökségi pályázatban vállalt kötelezettségek – minősítések döntés előkészítő testületei, építési hatósági ellenőrzések, kommunikációs feladatok - teljesítését helyezte, de emellett a korábbi hangsúlyos feladatainkat, a társadalmi és média kapcsolatok kiépítését, az önkormányzatok vezetőivel, társkamarákkal és társ
szervezetekkel történő kapcsolatépítést is szem előtt tartottuk. A másik kiemelt feladatunk a
VMMK alapításának 20 éves évfordulójának megünneplése volt. Az évforduló kapcsán ünnepi
ülést szerveztünk az alapítás színhelyén, kamaratörténeti kiadványt állítottunk össze és alapító
tagjainknak oklevelet és kamarai jelvényt adtunk át, valamint az alapításban közreműködő és a
kamara tevékenységét segítő kollégáink dísz plakettet kaptak
b. kiemelkedő eredmények
Sikerként értékeljük, hogy a Pannon Egyetemmel, a mérnökképző karokkal sikerült olyan
munkakapcsolatot kialakítani, hogy lehetőségünk nyílt a végzős villamos mérnök hallgatóknak
mérnöketika tárgyú előadás sorozatot tartanunk.
Nagy eredménye volt az elmúlt esztendőnek az építési felügyeleti jogkört ellátó hatóságokkal
történt személyes kapcsolatok kiépítése, az ellenőrzésekben való intézményes részvétel formáinak kialakítása.
c. továbbképzés-oktatás
a kamarai szabályozás biztosította keretek között a továbbképzést minden tagunk számára elérhetővé tettük.
d. díjak-kitüntetések
A VMMK Veszprém Megyei Mérnökökért alapítványának diploma díjára nem érkezett be pályázat az elmúlt évben.

Az évfordulós ünnepi ülésen adtuk át az Örökös Tag kitüntető címet igazoló
emléklapot Baráth Zoltán, Doszpoth József, Labudek Tibor és Máthé Attila
mérnök kollégák részére
e. honlap
A VMMK interneten való elérhetőségét önálló vmmernokikamara.hu honlapunk biztosítja,
emellett létrehoztuk Facebook oldalunkat az interaktívabb elérhetőség és napi tartalmak közlése érdekében.
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f. tervek a következő évre
A kamara megyeszékhely központúságán szeretnénk változtatni a megye súlyponti városainak
meglátogatásával, a helyi mérnökök és ipari-önkormányzati partnerek találkozójával.
A 2016-os évben a miniszterelnökségi támogatásból megtakarított pénzből nyelvtanfolyamot
szervezünk a kamarai tagoknak, és szakmai kirándulást szerveztünk a Polonyi kiállítás és konferencia kapcsán Debrecenbe.

4. kamarai etikai ügyek
Az elmúlt évben nem volt etikai bizottsági bejelentés.
Veszprém, 2017. április 12.
Zalavári István
elnök
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Zala Megyei Mérnöki Kamara
Zala Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi tájékoztató
Kamaránk taglétszáma jelenleg 460 fő. Kamarai tagsága 9 főnek szűnt meg, illetve 18 fő tagfelvételéről döntött az elnökség. 30 fő szünetelteti a kamarai tagságát, jogosultságát, illetve 17
fő rendelkezik kettős kamarai tagsággal. Nyilvántartottak száma (kamarai tagság nélkül) 314
fő.23 kérelmező kért szakmagyakorlási jogosultságot, továbbá 63 fő felelős műszaki vezető,
építési műszaki ellenőr nyilvántartott státuszát szüntettük meg. Okai továbbképzési kötelezettség teljesítésének hiánya, nyilvántartási díjhátralék, beszámoló vizsga letételének elmulasztása.
A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi beszámolóját a 2017. május 23. napján tartandó
taggyűlés tárgyalja. Előzetes könyvelői beszámoló szerint a kamara 2016. évi működését némi veszteséggel zárja.
A Miniszterelnökségi pályázatból finanszíroztuk az éves szakmai továbbképzéseken az előadók díjazását, reprezentációs költségeit, továbbá kamara éves működési és dologi költségeinek egy részét. Beruházásokat eszközöltünk, klímaberendezést szereltettünk fel az ügyfélfogadási helyiségekben. Beltéri ajtócsere, illetve javítási karbantartási feladatok finanszírozását
is pályázati támogatásból biztosítottuk. Két internetkapcsolattal ellátott számítógépet hivatalos helyiségünkben a tagság rendelkezésére bocsátottunk. Az előző évben fejlesztett honlap
karbantartását pályázati forrásból finanszíroztuk.
Az év folyamán 17 hírlevelet küldtünk ki, melyben tagságunk számára tájékoztatást adtunk
programjainkról.
A Zala Megyei Mérnöki Kamarán belül jelenleg 9 szakcsoport működik: Gáz-olajipari, Tartószerkezeti, Elektrotechnikai, Energetika, Közlekedési, Vízgazdálkodási, Épületgépészeti,
Geodéziai és Gépészeti szakterületeken. Az elmúlt évben a szakcsoportok számára tartottunk
szakmai továbbképzéseket.
A kamaránk által szervezett továbbképzéseken összesen 256 fő kolléga vett részt.
Az év folyamán 10 elnökségi ülésünk volt. Mindegyike határozatképes. Konzultációs lehetőséggel valamennyin részt vehetett az EFB és FB elnöke, valamint a szakcsoportok elnökei.
2016-ban 50db elnökségi határozat született.
Közigazgatási hatósági döntés, kamarai tagok ügyében 140 db, felelős műszaki vezetők és
építési műszaki ellenőrök ügyében 410 db került kiadásra. Iktatott ügyiratok száma 2016. évben 801 főszám, 1176 alszám, az előző évihez mérten nőtt az ügyiratforgalom. Az évben 3
titkári értekezlet volt, melyen mindegyikén képviseltettük kamaránkat.
Korábbi évben kialakított partneri kapcsolatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építési Osztályával és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával ebben az évben is fenntartottuk.
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2016. évben tartott fő rendezvényeink:
2016. január: Szakmai út (Ausztria, Olaszország, Szlovénia)
http://www.zalammk.hu/hu/hirek/beszamolo-a-zala-mmk-2016-evi-szakmai-utjarol/
Éves taggyűlés 2016. április 6.
Kamaránk 2016. október 17-én, Deák Ferenc születésnapjának évfordulóján, a megyeszékhelyi Deák téren ívókutat adományozott Zala megyének. A megyeszékhelyen lévő díszkút, mint
minden mérnöki alkotás a köz javát szolgálja. Városlakók, ide látogatók használatára és örömére. Ezen az ünnepi rendezvényen került átadásra az Év Aranygyűrűs Mérnöke Díj, melyet
Kormosné Bónus Gyöngyi útépítési-és fenntartási üzemmérnök kapott.
http://www.zalammk.hu/hu/hirek/diszkut-avatas-a-megyeszekhelyen/
A 2017. év eleji szakmai út szervezése BAU 2017 Építőipari Világkiállítás (München),Deutsches Museum München, majd 2017. januári lebonyolítása.
2017. évi terveink:
Tisztújító választások lebonyolítása
A területi kamara előző évekhez hasonló működtetése
Továbbképzések szervezése (várhatóan 9)
Két hazai szakmai út lebonyolítása
Ifjú Mérnök Díj pályázat elbírálása
Aranygyűrűs Mérnök Díj adományozása
Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő című kiállítás (Zalaegerszegen és Nagy-

kanizsán)
További szükséges energetikai irodai felújítások, stb.
Zalaegerszeg, 2017. április 6.

Lékai Gyula Zoltán sk.
elnök
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Akusztikai Tagozat

Beszámoló az MMK Akusztikai Tagozatának 2016. évi tevékenységéről
Az Akusztikai Tagozat megalakulásának 2015. november 6-án alakult meg, így a tagozat fiatal, sok tennivalóval és feladattal.
Az alakuló ülésen megválasztott elnökség azóta változatlan összetétellel működik:
Elnök: Borsiné Arató Éva
Alelnökök:
Dr Koscsó Gábor
Nagy Attila Balázs
Elnökségi tagok:
Dr Augusztinovicz Fülöp
Bite Pálné Dr
Józsa Gusztáv
1. A megalakuláskor megfogalmazott célkitűzések:
1.1. Akusztikai témájú szakmai továbbképzések megszervezése, az ezzel járó feladatok elvégzése. Az akusztikus szakemberek olyan interdiszciplináris szakterületen tevékenykednek, melyek több MMK-n belüli Tagozati munkájához kapcsolódnak. Annyira összetett és speciális a
szakma, hogy a továbbképzésük korábban nem volt megoldva. Többségében a kollégáknak
olyan típusú szakmai továbbképzésen kellett részt venniük, amely nem egyezett meg az
akusztikai szakmagyakorlási tevékenység területével. Ezen a gyakorlaton kívánt változtatni a
Tagozat.
1.2. A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet épületfizikai tervezői és szakértői tevékenység
folytatására vonatkozó követelmény előírásainak felülvizsgálatának kezdeményezése, javaslat
a módosítás előkészítésére.
Problémaként merült még fel, hogy az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm rendelet szakmagyakorlásra vonatkozó előírásai nem
tartalmazzák a villamosmérnök végzettségi követelményt, pedig az ezen a területen dolgozó
akusztikus kollégák többségében villamosmérnök végzettségű szakemberek.
A Tagozat sajnálattal vette tudomásul, hogy a fenti rendelet módosításai - melyek 2017. január 13 -án léptek életbe - nem érintették a G-ÉF és SZÉS4 jogosultság megszerzésének feltételeit. A jogosultság eléréséhez szükséges képzettség továbbra is okleveles építészmérnök,
okleveles szerkezetépítő mérnök, okleveles gépészmérnök. Az Akusztikai Tagozat továbbra is
célul tűzte ki, hogy a fent említett jogosultságot okleveles villamosmérnöki képzettséggel is
meg lehessen szerezni.
2. Elnökségi ülések - 2016
2.1. Elnökségi ülés 2016.03.23.
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről
2. Továbbképzés- az első továbbképzési nap tematikája, meghirdetése- időpont
3. Részvétel a március 30-i MMK ülésre – a fent említett témában
83

4. Jogszabályi figyelő
5. FAP- pályázat
6. Egyéb
2.2. Elnökségi ülés 2016.10.10.
Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
1. Elnökségi beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről
2.Továbbképzés – időpont, tematika - felelős kijelölése
3. ÉMTSZR
4. WEB fejlesztés – felelős
5. Szakértői engedélyek
6. Szabványügyi testületbe delegálás
7. Tagozati Taggyűlés – időpont, feladatok – felelős
8. Egyéb
2.3. Elnökségi ülés 2016.12.15.
1. Elnökségi beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről
2. Szakmai továbbképzés
3. Az elmúlt év tapasztalatai
4. WEB-fejlesztés
5.Szabványügyi testület - tagok delegálás, a delegált személyek újrajelölés illetve új tagok
jelölése
6. Egyéb
3. Szakmai továbbképzések - 2016
2016. első feladata volt a szakmai továbbképzések beindításához szükséges törzsanyagok
kidolgozása. A Tagozat jól képzett, többségében oktatói háttérrel rendelkező szakembereket
kért fel a továbbképzések alapjául szolgáló törzsanyagok elkészítésére. ezek az alábbiak,
melyek 2016 elején elkészültek:
3.1. Kidolgozott továbbképzési témák és előadók
Épületek zaj- és rezgésvédelme
Dr Reis Frigyes: „Épületszerkezetek helyszíni hangszigetelésének méretezése”
Mesterházy Beáta: „Az épületakusztikai minőség biztosításának építészeti lehetőségei”
Teremakusztika
Borsiné Arató Éva: „ A teremakusztikai tervezés korszerű módszerei – szempontok az építészeti tervezéskor”
Dr Huszty Csaba: „ A teremakusztikai tervezés korszerű eszközei – optimalizáló méretezés”
A zaj- és rezgésvédelem numerikus módszerei
Dr Augusztinovicz Fülöp: „Rezgésszigetelések tervezésének módszerei
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Teremakusztika és a numerikus módszerek
Nagy Attila Balázs: „Numerikus módszerek alkalmazása a teremakusztikai tervezésben”
Gépészeti zajvédelem, áramlásakusztika
Dr Koscsó Gábor: „Csatorna hangtompítók a gépészeti zajcsökkentésben”
Elektroakusztika
dr Balogh Géza: „Elektroakusztika korszerű tervezési gyakorlata”
3.2. Megtartott továbbképzések:
3.2.1. Időpont: 2017. 04. 13.
Program:
Épületek zaj- és rezgésvédelme
Az épületakusztikai minőség biztosításának építészeti lehetőségei
Szerelt falszerkezetek gyakorlati alkalmazása
Előadó: Mesterházy Beáta
A zaj- és rezgésvédelem numerikus módszerei
– Rezgésszigetelések tervezésének módszerei
Előadó: Dr Augusztinovicz Fülöp
A teremakusztikai tervezés korszerű eszközei – optimalizáló méretezés
Előadó: Dr Huszty Csaba
3.2.2. Időpont: 2016.11.17.
Program:
Zajárnyékoló falak zajcsökkentő hatása, akusztikai jellemzőinek mérési, minősítési módszerei
Előadó: Bite Pálné dr
Numerikus módszerek alkalmazása a teremakusztikai tervezésben
Előadó: Nagy Attila Balázs
Csatorna hangtompítók a gépészeti zajcsökkentésben
Előadó: Dr. Koscsó Gábor
Akusztikai kamera bemutató
3.2.3. Időpont: 2016.12.15.
Program:
"Az akusztikai előírásoktól az épület tervezés egyes megoldásáiig"
Elődó: Dr. habil. Reis Frigyes
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"Teremakusztika - A teremakusztikai tervezés korszerű módszerei - szempontok az építészeti
tervezéskor"
Előadó: Borsiné Arató Éva
"A beszédérthetőség építészeti, terem- és elektroakusztikai vonatkozásai"
Előadó: Dr. Balogh Géza
4. Részvétel a Szabványügyi testület munkájában
A következő szakértői területeken dolgozó munkabizottságokban vesznek részt az MMK
Akusztikai Tagozat szakértői:
Zaj Műszaki Bizottság – Bite Pálné dr.
Rezgés Műszaki Bizottság – Dr. Augusztinovicz Fülöp
Akusztika Műszaki Bizottság – Szakács György
Ezen felül delegáltunk eseti vagy állandó jellegű szakértőket, akiknek nincs szavazati joguk,
de megtehetik észrevételeiket.
Állandó szakértők:
-

MSZT/MCS 109 Építészeti Akusztika bizottságba: Nagy Attila ésMesterházy Beáta
MSZT/MB 327 Zaj bizottságba: Szakács György
MSZT/MCS 328 Rezgés bizottságba: Szakács György

Szakembereink aktívan részt vesznek a fent nevezett bizottságok munkáiban.
5. Tervezett feladatok - 2017
Az MMK építésügy megújításához kapcsolódó tevékenységben való részvéte: aktív részvétel
az ÉMTSZR végleges kidolgozásában.
Részvétel a 2017. évi FAP –ban.
WEB oldal beindítása
Szakmai programok szervezése az OPAKFI Tudományos Egyesülettel közösen.
Részvétel az EAA (Európai Akusztikusok Egyesülete) által meghirdetett Csend napja (INAD)
megszervezésében és meghirdetésében. 2017. 04.26.
Jó kapcsolat kialakítása az MMK szakmai tagozataival.
Szakmai díj alapítása az akusztika szakterületén kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák számára.
Szakmai konferencia szervezése ipari partnerek közreműködésével.
Folyamatos információ átadás, információ csere a tagozati tagsággal.
Budapest, 2017.április 11.
Borsiné Arató Éva
Akusztikai Tagozat elnöke
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Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat
A Kamara Anyagmozgatógép Építőgép Felvonó Tagozata a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület keretei között, 1968-ban alapított felvonó munkabizottság, valamint a Gépipari
Tudományos Egyesület 1952-es alapításában résztvevő Anyagmozgatógépek Szakosztály
bázisán jött létre. Így Tagozatunk tagjai már a Mérnök Egyesület magalakításában is jelentős
számban vettek részt. Ennek megfelelően taglétszámunk gyorsan felfutott, jelenlegi taglétszám:
1065 fő.
Rendszerszerűen kétévente tartunk tagozati közgyűlést a legutóbbi közgyűlésre október 9én került sor. Tisztújítás négyévenként esedékes, a legközelebbi: 2017. szept.29.
Az elnök felvonós a két alelnök pedig, Kása László dr. anyagmozgatós, és Berta János dr.
építőgépész. Az egyes szakterületek arányos képviseletét az elnökség további tagjainál is
betartottuk. Ez különösen fontos volt a szakmai minősítő testület esetében, ahol sikerült
biztosítani, hogy mindhárom részterületen legyen 3-3 szakértőnk az új jelentkezők és a
hosszabbítások elbírálásához. Véleményünk szerint egyiket sem lehet és nem is szabad csak
adminisztratív módon intézni. Szerencsénkre ebben egyre több Megyei Kamara is egyetértő
partnerünk, akik annak ellenére kikérik szakmai véleményünket, hogy a jogszabály esetenként
lehetővé teszi számukra az önálló döntést.
Elnökségi ülést a 2016 évben munkarendünk szerint hatot, (rendkívülire nem volt
szükség) tartottunk. A tervezettek időpontját az évet megelőző decemberben rögzítjük, napirendjét előre, jegyzőkönyvét pedig utóbb. Azokat az elnökség tagjain kívül a szakcsoportok
vezetői, és az MMK illetékes alelnöke, valamint a főtitkár referense is megkapja, majd a Tagozat honlapjára is felkerülnek.
Sajnálatos, hogy a jegyzőkönyveket a főtitkárság csak gyűjti, de nem dolgozza fel. Ezen
a területen módosításra van szükség!
Elnökségi ülést 2017-re is hatot terveztünk, időpontjukat a főtitkárságnak decemberben
megküldtük.
A Szakmai Minősítő Testület évi tíz alkalommal, mindig a hónap második csütörtökén
tartotta és tartja a jövőben is összejöveteleit. A megszűnt jogosultságok helyett négy éve bevezetett „Tanúsítás” (GD-36) sikeresnek bizonyult. Ebben az évben 95 darab Tanúsítást adtunk ki, az új szabályozás szerint az MMK-val közösen. Javaslatot tettünk a hozzánk tartozó
szakterületeken a jogosultsági és tanúsítási rendszerben kialakított anarchia felszámolására,
továbbá a tanúsítási és jogosítási eljárási rend egységesítésére. Ez sajnos csak részben volt
eredményes, felvonó tervezés területén sem tanúsítást, sem tanúsítást nem tudtunk kiadni,
holott erre egyre égetőbb szükség van, és kiadására évtizedek óta működő Szakmai Minősítési
Testületünk Ügyrendje alkalmas.
Pénzügyi keretünket, társadalmi munka (SzMT) jutalmazására fordítottuk.
Korábban készítettük el ugyan, de a közgyűlés tájékoztatására meg kell ismételnünk,
hogy „Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat [49/1999. (VIII. 4.)]” korszerűsítését, mely az
illetékes minisztériumnál évek óta kiadásra vár.
A Tagozat hármas szakmai tagozódásának megfelelően az egyes részterületek mintegy
szakosztályként működnek, de ehhez külön szervezeti keretet nem hoztunk létre, hanem az ott
működő szakmai egyesületekre támaszkodva, szervezünk közös programokat. Szakcsoportunk viszont működik a BPMK területén, valamint Szolnokon, Miskolcon és Debrecenben
(Ez utóbbi a Gépészettel és Munkabiztonsággal közösen).
Központi programjaink voltak:
Április 6-án Budapesten a CONSTRUM-án rendeztünk szakmai előadásokat 39 fő kapott igazolást. A XXIV. Felvonó Konferencia másfél napos volt Siófokon tartottunk június
9-10-én, 92 fő részvételével. Nagy sikerrel működik az OEME közreműködésével szervezett
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„Emelőgép Modulsorozat” és a néhány további ugyancsak saját, az FMF-el, valamint az
MFSz-el és a felvonó ellenőrzést végző akkreditált szervezetekkel közösen szervezett továbbképzésünk Az MKEH-el közös képzésünkön 193-an tettek sikeres felvonó ellenőri vizsgát.
Miskolcon is tartottunk továbbképzést az emelőgépes kollegáknak a megyei kamarával szervezésében. Új terület volt az egész napos színpadtechnikai képzés, és a résalapozást végző
gépek munka közbeni tanulmányozása.
Ezek jelentik tulajdonképpen a tagság számára az igazi kohéziós kapcsolatot. Tagozatunk tagjai számára a 2016-os naptári évben mindent egybevetve 22 továbbképzést tartottunk,
összességében 20 teljes nap terjedelemben.
Ezek tematikáját a konferenciákhoz hasonlóan minden esetben a tagozat elnöksége előzetesen véleményezte és jegyzőkönyvileg jóváhagyta valamint törzsszámmal ellátta, a szervezők pedig továbbképzési igazolást adtak a résztvevőknek. Az elnökség minden rendezvényre
ellenőrt küld, aki jegyzőkönyvi véleményt ad róla.
A konferenciákon és az egyéb továbbképzéseken is a szakmai anyaghoz csatlakozó
szabvány és jogszabálykivonatok is ismertetésre kerülnek, mindenkor az aktuális mélységben.
Minden rendezvényünk szerves része a szakmai konzultáció.
Ezek sikerességét bizonyítja, hogy nem mindenkinek van tanúsítványa, vagy jogosítványa, ennek ellenére a teljesített továbbképzési napok száma a teljes tagságot alapul véve 1,1
nap/fő, holott sokak számára a továbbképzés legfeljebb csak ajánlott!
A továbbképzéseket saját tagjaink szervezik, ahol lehet a megyei kamarákkal közösen és
több olyan sikeres volt, hogy azokat meg kellett ismételni.
Tagozatunk igen intenzív kapcsolatokat ápol több szakmai-társadalmi szervezettel is,
mindenekelőtt, a Magyar Szabványügyi Tanáccsal, a Nemzeti Akkreditációs Testülettel, a
Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, melynek felvonó munkabizottsága 1968. óta működik,
jelenleg pedig, mint a BPMK Szakcsoportja vesz részt a kamarai életben.
Hasonlóan jó az együttműködésünk a Gépipari Tudományos Egyesülettel és az Építéstudományi Egyesülettel, valamint az Országos Emelőgépes Egyesülettel, és LiftS Egyesülettel
is, de ugyancsak aktív részvételt vállaltunk a Magyar Felvonósok Szövetségében (MFSz),
akkikel közösen adjuk ki a „Sváb János életmű díjat”, amit ebben az évben, felvonó Konferencián állandó előadója, Prof. Dr. Oplatka Gábor kapott.
Tagozatunk tagjai részt vesznek az MMK megyei és országos szervezeteinek vezetésében csak úgy, mint a szakbizottságok munkájában.(elnökségi tagság, szabványosítási szakmai
bizottság, tervek tartalmi követelményei és díjszabása, ágazati szabványok korszerűsítése és
honosítása, diplomák honosítás, továbbképzési bizottság, stb.)
Budapest, 2017. április 12.

Némethy Zoltán tagozati elnök
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Egészségügyi Műszaki Tagozat

BESZÁMOLÓ
az Egészségügyi Műszaki Tagozat 2016. évi munkájáról
Szakmai Tagozati Adatok ismertetése

1.
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

2.

A Tagozat 2016. április 20-án tartotta Taggyűlését. Elfogadásra került a beszámoló és
megfogalmazásra a következő évi tervek – első sorban a Tanúsítás rendszerének megerősítése, a Tanúsítás elfogadtatása, súlyának növelése, mind a tagság, mind a társadalmi
környezet terén. A Taggyűlésen vendégünk volt Barsiné Pataki Etelka, az MMK elnök
asszonya, Csenke Zsóka, a Továbbképzési Bizottság elnöke, Kassai Ferenc a BpMK elnöke, Kun Gábor az Elektrotechnikai Tagozat elnöke, Virág Rudolf főtitkár úr, és Molnár Attila az EGVE elnöke.
A Tagozat Elnökségi üléseinek időpontjai: 2016. január 19., március 21., május 25.,
szeptember 13., november 22.
A tagozat egy vezetőségi tagja (Szilágyi Béla) január folyamán lemondott, a Jogosultság
elvesztése miatt nem bízott a Tagozat fennmaradásában, létjogosultságában. Helyére az
elnökség póttagját, Kanosik Ilonát hívtuk meg.
Minősítések: A Tagozat – legnagyobb fájdalmunkra - jogosultságot nem adhat! Tanúsítás iránti kérelem alig érkezett, nem bízik súlyában a tagság (9 db), kiadásuk részben
már 2017 évben történt meg. Törekvéseink 2016-ban is e téma köré koncentrálódtak, valamint a továbbképzés megszervezésére, de sajnos sikertelenül.
Tagozati ügyiratok helyzete: A Tagozat iratainak iktatását 2015. évben az 1579 orszámmal kezdte, és 1624 sorszámmal zárta. Az iratok a Tagozat elnökénél (1024 Bp.,
Fény u. 10.) találhatóak.
Az Egészségügyi-Műszaki Tagozat kis létszáma miatt továbbra sem működtet Szakosztályt.
Az Egészésgügyi-Műszaki Tagozatnak egy Szakcsoportja van, a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamara hatáskörében. Elnöke: Lőrinczi Ferenc, egyben a Szakmai Gyakorlatot Vizsgáló Szakértői Testület elnöke is.

Szakmai tevékenység bemutatása
Tagozati munkaterv és megvalósítása
▪ A Tagozat éves munkatervében a Taggyűlés, az elnökségi ülések, az esetleges tanúsítási
kérelmek elbírálása és az aktuális ügyek feldolgozása, elintézése volt. Mindezeket és a
Kamara Vezetősége felöl érkező szervezési, ügyintézési, illetve esetenként szakmai véleményezési kéréseket legjobb tudásunk szerint teljesítettük.
▪ Folyamatosan, – évek óta - kiemelt feladat a Tanúsítások elismertetése. Ennek érdekében levelet írtunk az Egészségügyi Államtitkárságnak, Ónodi Szűcs Zoltán úrnak.
Hosszú várakozás után válaszukban az AEEK-t jelölték meg, akivel, mint az Államtitkárság fiók-vállalatával felvettük a kapcsolato. Hosszas tárgyalás kezdődött, de végül az átszerezések miatt - érdemi eredmény nélkül elhallat a kezdeményezés.
▪ Részeredménynek fogható fel, hogy az Elektrotechnikai Tagozattal közösen 2 db továbbképzésünk volt az új ágazati elektromos létesítési szabvány ismertetésével.
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Rendeletek, jogszabályok véleményezése
▪ Minden félévben megkaptuk a kormány jogalkotási programját – és ez alapján jeleztük
érdekeltségeinket az elmúlt évben ilyen alig akadt. Talán a KBT módosítás említendő
meg, ahol a tanúsítványok elismertségének fokozására vonatkozó javaslatunk hal el csírájában.
Szakmai kapcsolatok, rendezvények
▪ Együttműködésünk keretében részt vettünk a MEDING közgyűlésén, majd két rendezvény népszerűsítésével társultunk a szervezésbe.
▪ Előadással aktívan részt vettünk az EMVIO (Egészségügyi Műszaki Vezetők Információs Oldala) Hatvani konferenciáján.
▪ Részt vettünk az MSZT egészségügyi műszaki területet érintő szakmai megbeszélésein.
▪ 2015. évben részt vettünk az EGVE (Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete)
ágazati műszaki szakemberek felmérésére indított adatgyűjtésében. Ugyan alacsony
reprezentativitás mellett, de igen érdekes eredményeket tehettünk közzé 2016 évi Taggyűlésünkön.
Díjak, kitűntetések
▪ 2016 évben Tagozatunk tagjai közül senkit sem terjesztettünk elő és így senki sem kapott díjat.
Pályázatok feladatalapú finanszírozásra:
▪ Az elmúlt évben 2 db pályázatot készítettünk és nyújtottunk be, melyeket a bíráló bizottság el is fogadott. Ezeket határidőre teljesítettük. Számuk és címük:
o FAP 3/2016 – „Szakmai törzsanyag kidolgozása a kötelező továbbképzés számára”, valamint
o FAP 4/2016 – „Az egészségügy technológia fejlődésének hatásai az egészségügyi
létesítmények tervezésére”

Tervek a következő évre:

3.
▪
▪

▪
▪

A 2017. évi munkatervünk a következő:
Tervezett elnökségi ülések, 2017.-ben mindig kedden, 14 órakor, a Szent Margit
Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132. alatt, az „A” ép. 1. emeleti tárgyalóban: január
17., március 21., június 13.., szeptember 19., november 21.
Taggyűlés: 20176 évben két Taggyűlésünk lesz:
o 2017.02.22. 14 órakor az MMK központjában. MMK választásokat támogató „jelölő” taggyűlés,
o 2017.05.17. 14 órakor az MMK központjában. Tagozati „tisztújító” taggyűlés. A
feladatok átadása az új elnökségnek jelentős többlet feladatot jelent.
Részt veszünk a Tervtartalmi követelmények megújításában, jogszabályi szintre
emelésében, megcélozva a kötelező érvényű 1. kötetbe jutást is.
Folytatjuk szélmalomharcunkat a tanúsítás elismertetése érdekében.

Budapest, 2017. március 28.
Udvardy Péter
az Egészségügyi-Műszaki Tagozat elnöke
tel: 06-20-823-0195
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Elektrotechnikai Tagozat

Az Elektrotechnikai Tagozat 2016. évi tevékenységének rövid beszámolója
Szakmai tagozati adatok, a szakmai tagozat működése
Az Elektrotechnikai Tagozat létszáma 2016 év végén 2996 fő volt. Ebből kamarai tag 1970 fő, nyilvántartott
jogosultsággal rendelkezik 1274 fő. A taglétszámban az utóbbi években nem mutatkozott jelentősebb ingadozás.
A Tagozaton belül három szakosztály van: Villamos Tervezői Szakosztály, Elektronikus Vagyonvédelmi
Szakosztály, valamint Épületautomatikai és Irányítástechnikai Szakosztály. Egy további szakosztály szervezése folyamatban van (Villamos Kivitelezési Szakosztály).
Elnökségi ülésekre az előzetesen elfogadott munkatervnek megfelelően a – nyári időszak kivételével - 6 hetente került sor. Ezek az ülések kevés kivétellel un. kibővített elnökségi ülések: az elnökségi tagokon kívül a
minősítő bizottság is képviselve van, ezen kívül alkalmanként az aktuális napirendhez kapcsolódóan meghívottak is részt vesznek az elnökségi üléseken. Az ülésekről emlékeztető készül.
A szakmai tevékenység ismertetése
A 2016. évben, a korábbi évekhez hasonlóan a Kamarának számos megoldandó kérdéssel és feladattal kellett
megküzdenie. A rendszeresen jelentkező feladatokhoz a folyamatosan változó gazdasági-jogi környezet és
beruházási- építési feltételrendszer társul, amely az építési-műszaki és ezen belül az épületvillamossági tervezési, szakértői, műszaki ellenőri, építésvezetői és lebonyolítói tevékenység feltételeinek változásával párosult.
Tagozatunk az eltelt évben is több jelentős téma feladataiban működött tevékenyen. Ezek közé tartozik a
rendszeres közreműködést igénylő kamarai kötelező továbbképzési rendszer működtetése, témáinak
meghatározása, karbantartása, új témák kidolgozása és a továbbképzések értékelése. Jó eredményként értékelhető, hogy a rendszer működtetése során egyre bővülő kapcsolatokat sikerült kiépíteni oktatási intézményekkel, hatóságokkal, piaci szereplőkkel, segítve a náluk megtalálható szakmai tudásnak és tapasztalatnak
az oktatásba való integrálását.
Az év folyamán országszerte zajlottak a kötelező szakmai továbbképzések. Szakterületünk vonatkozásában
hat különálló részterület (villámvédelem, megújuló energiatermelő rendszerek, világítástechnika, épületautomatika, áramellátás és gyengeáramú rendszerek) témáira lehetett jelentkezni. A résztvevők száma alapján a
változatlanul a villámvédelemmel és a világítástechnikával kapcsolatos témák voltak a legnépszerűbbek, de
komoly érdeklődés volt a napelemes rendszerek, az áramellátás és a gyengeáram témái iránt is. A szakmai
továbbképzések megítélése az előadásoknak a Tagozat által történt látogatása és a hallgatóság írásos véleménye alapján pozitív, amelyek visszaigazolják céljainkat és elképzeléseinket.
Folytatódott a HOAI betűkkel jelzett német építészeti és mérnöki díjszabás koncepciójának az új építészeti
és mérnöki szolgáltatási rendszer szakágunkat érintő történő feldolgozása és magyarországi gyakorlatba való
bevezetésének előkészítése. A Tagozat eddig is tevékenyen részt vett ebben a tevékenységben, a német rendszerben használt terminológia és a mögöttes tartalmak adaptálásában, a 9 lépésből álló folyamat alkalmazását
tartalmazó díj átgondolásában.
Az előbbiekben említett tevékenységek a komplex kamarai munka részét képezték. Vannak szép számban
olyan témák, területek, kérdések, amelyek kifejezetten szakmai jellegűek, szorosan kapcsolódnak a Tagozathoz.
Fontos szakmai tevékenység az Országos Tűzvédelmi Szabályzattal együtt kezelendő – általunk korábban kidolgozott - tűzvédelmi ajánlott villamos műszaki megoldások (TvMI) karbantartása, a tapasztalatok begyűjtése és a módosítási javaslatoknak az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal történő egyeztetése. Ez
alapul szolgál a bevezetés utáni egy év leteltével esedékes új kiadás megjelentetéséhez.
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Jelentős szerepet vállaltunk és vállalunk folyamatosan az MMK részvételével folyó jogszabályalkotási folyamatokban, a hatályba lépő új jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatok begyűjtésében.
Folyamatosan bővítjük a Kamara által részünkre lehetővé tett eszközökkel honlapunknak és hírlevelünknek a
nálunk regisztrált szakmagyakorlókhoz történő eljuttatásának körét és igyekszünk e médiumok használatát
interaktívvá tenni, az azokon elérhető információkhoz történő hozzájutást megkönnyíteni.
Tevékenységünk eredményessége érdekében tovább erősítettük együttműködésünket a szakmai szervezetekkel (MEE VTT, EMOSZ) és a szakmai sajtóval (Elektroinstallateur, Villanyszerelők Lapja) is.
Minősítések – Az Oklevél Szakirányúságát és Szakirányú Szakképzettség Egyenértékűségét Megállapító
Szakmai Testület tagjának és az ELT Szakmai Tevékenységet Vizsgáló Szakmai Testületnek a szakmai
tevékenysége
2016-os évben az ELT folyamatosan végezte az Épületvillamossági tervező, az Épületvillamossági szakértő,
az Ipari szakértő, a Felelős műszaki vezető és a Műszaki ellenőr kérelmek véleményezését.
A tevékenységgel kapcsolatos számadatok az alábbi összefoglaló táblázatban láthatók:
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
Jogosítás típusok

Kód

2016.

V

37

SZÉS 7

5

G-D,-F,-H

4

MV-ÉV, MV-VI/B
ME-ÉV-I, ME-ÉV-II, MEVI-II.

9

Épületvillamossági tervező
Épületvillamossági szakértő
Ipari szakértő
Felelős műszaki vezető
Műszaki ellenőr

2

Fellebbezés

0

Átirányítás

0

Elutasítás

2

Minősítések száma

59

További szakmai tevékenységként az ELT OSzMSzT és SzTVSzT közreműködött:
1. a beszámoló jogosítási vizsgák szakanyagának korszerűsítésében,
2.

a vizsgakérdések kidolgozásában és karbantartásában,

3.

a tervezői és szakértői jogosultsághoz a szakirányú végzettség megállapításában és

4.

a szabványosítás tárgykörében jegyzet elkészítésében,

5.

a vizsgáztatásban,

6.

szakvélemények készítésében,

7.

beszámolók összeállításában.
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Tervek és célkitűzések a 2017-es évre
Napirenden tartjuk a továbbképzésben a szakma által érdeklődésre számot tartó új, fejlődő és változó témák
(e-mobilitás, BIM, robbanásveszélyes környezetek, LED világítás, stb.) nyomon követését, feldolgozását.
Fontosnak tartjuk, hogy a szakmai továbbképzésekre vonatkozóan a Tagozat elnöksége személyes tapasztalatok és hallgatóság visszajelzései alapján rendelkezzen információkkal, ezért időnként részt veszünk ezeken és
tapasztalatinkat megosztjuk az MMK továbbképzési Testületével.

Budapest, 2017. április 12.
Kun Gábor
Elektrotechnikai Tagozat
Elnök
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Energetikai Tagozat
MMK Energetikai Tagozat
2016 évi munkája
Éves beszámoló Tartalom:
2016 történései:
1. Munkaprogram megteremtése
2.Településenergetikai Szakosztály
3.Feladat Alapú Pályázatok(FAP)
4. Energetikai auditálás
6. Tervezői jogosultságok (EN-A)
7. MET Ifjúsági Tagozata – 1. Energetikus Hallgatók Találkozó
8. Megújulók – Ernyőszervezet
9. MATÁSSZ együttműködés
11. Szakmai konferenciák
12. Kihelyezett elnökségi ülések –, Hódmezővásárhely
13. Szakmai véleményezések/megjelenések/előadások Energetikai auditálás
1. Munkaprogram megteremtése
Általános: A tagozta munkáját 2016-ban több kormányzati intézkedés is befolyásolta,
ami alapvetően meghatározta azt a pályaívet, aminek a mentén a tagozat munkáját
szervezni kellett. A jelentősebb környezeti tényezők köré tartozott, hogy hatályba lépett az energiahatékonysági törvény és kormányrendelet. A munkakörnyezetet nagyfokú bizonytalanság jellemezte a megújulók cselekvési tervét és a támogatási rendszert
illetően, ill. a Paks II fejlemények is előtérbe kerültek a szakmai közbeszédben.
A fentieket figyelembe véve az alábbi témákat fogadtuk el ill. váltak cselekvési irányainkká:
a.)megújulók: szerepvállalás a megújuló cselekvési terv alakításában, egy külön megújuló energiák törvény lehetőségeinek vizsgálata, a megújulók térnyerése a hőellátásban, a megújuló energiák program és a hazai gazdaságfejlesztés kapcsolata;
b.)energiahatékonyság: a Kamara, mint regisztráló szervezet támogatása a főtitkárság
irányításával, szakmai anyagok (irányelvek, segédletek) kidolgozása az energetikai
auditok gyakorlatának támogatására (vállalatok energetikai auditja);
c.)kapcsolati háló fejlesztése a kormányzati döntés-előkészítőkkel és a mérvadó gazdasági szereplőkkel.
2. Településenergetikai Szakosztály
2013. június 21-én a MMK négy tagozatának elnöke - az Elektrotechnikai, Energetikai, Építési, Épületgépészeti Tagozat – megállapodott a Település-energetikai Szakosztály létrehozásában, amely szervezetileg az Energetikai Tagozathoz fog tartozni;
2015. 06. 09-én megalakult a szakosztály a Kaposváron.
Eredmények:
a.)Kettő előadás került megtartásra MTA Hőellátási Albizottság konferenciáján;
b.)FAP keretében elkészült Hanczár Zsoltné vezetésével „A településrendezési tervek
energetikai mellékletének tartalmi követelménye” segédlet;
c.)ügyrend összeállítása;
d.)„Magyar Energetika” című lapban cikk megjelenése a Szakosztályról;
e.)kapcsolatfelvétel a MATÁSZSZ elnökével a Települési Önkormányzatok Szövetségével.
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3.Feladat Alapú Pályázatok(FAP)
2016-os évben 2 db FAP pályázati témát vállaltunk, amelyet határidőre le is szállítottunk. Ezek a következőek voltak:
a.)Fűtéstechnikai és távhőellátó rendszerek hidraulikai méretezési segédlete;
b.)útmutató az új nagyfeszültségű szabadvezeték szabványok használatához.
4. Energetikai auditálás
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy tagozatunk dr. Büki Gergely vezetésével következetesen képviselte a rendszerszintűmegközelítést (ld. „Energiarendszerek jellemzői és auditálása” szakkönyv 2013. április (dr. Büki)). Részt vettünk az EU Energiahatékonysági Irányelv (2012/27/EU átültetésével kapcsolatos NFM konzultációkon,
MMK (tagozati) javaslatokat tettünk az auditálás rendszerére: NFM és MEKH konzultációkon. 2015. júniusában megjelent az energiahatékonyságról szóló törvény és végrehajtási rendeletei, amelyben a jogalkotó az auditorok nyilvántartására a MEKH-et
kötelezi, MMK „regisztráló szervezet” lehet.
Végrehajtásban az MMK a regisztráló szervezet szerepét pályázta meg sikerrel ill. alakította ki a regisztráló szerephez tartozó szervezeti és technikai (informatikai) feltételeket és készítette el a tananyagok és szervezte a felkészítő tanfolyamokat, vizsgákat.

·

5. Tervezői jogosultságok (EN-A)
Megújultak a szakértői testületeink. Az Energetikai Tagozat 3 szakértői testületet felügyel:
a.)Oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét megállapító szakértői testület (OSzMT) - más elnevezéssel (OSzMB);
b.)szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértők és szakértői testületek;
c.)az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői kérelmekengedélyezési eljárásában közreműködő Minősítő Bizottság – OrszágosAtomenergia Hivatallal (OAH) közösen - működik.
Első kamarai továbbképzés EN-A szakterületen (a BPMK szervezésével közösen)2016. szeptember 20-án, nagy érdeklődéssel megrendezésre került a Tagozat szervezésében.
7. MET Ifjúsági Tagozata – 1. Energetikus Hallgatók Találkozó
Hagyományteremtő céllal részt vettünk egy ifjúsági szakmai konferencia megszervezésében,mely2016. január 29. és 31. között került megrendezésre Budapesten. A fő
helyszín a Magyar Mérnöki Kamara Angyal utcai székhelyének nagyterme volt, ahol
három ország hat egyeteméről hét csapat érkezett, összesen több, mint 60 hallgató vett
részt a háromnapos eseményen, tíz cég támogatásával.
8. Megújulók – Ernyőszervezet
A Mérnöki Kamara támogatja a helyi hulladék és megújuló energiaforrások hasznosításának kiszélesítését. E célt szolgálják az Energetikai Tagozat szervezeti keretében
megalakított Megújuló energia és Települési Energiagazdálkodási Szakosztályok
munkája.
A Tagozat támogatja, hogy az Energia Hivatallal való együttműködése részeként, a
megújulós áram termelést szabályozó METÁR mellett, a hőellátás segítésére egy alulról kezdeményezett megújuló hőtörvény koncepciója kerüljön kidolgozásra.
A feladat végrehajtásához a MMK és a MEKH számít a megújuló energiával foglalkozó szakmai szervezetek tudására, létesítési és működési tapasztalataira. A közös mun95

ka hatékonysága megkívánta a különböző szakterületeket és érdekeket szolgáló számos szakmai szervezet jogalkotást segítő tevékenységének összehangolására, közös
képviseletére.
A Fővárosi Törvényszék 2016. augusztus 17.-én kiadta végzését a Megújuló Energia
Szervezetek Szövetségének bejegyzéséről.
9. MATÁSSZ együttműködés
Együttműködési megállapodást kötöttünk a MATÁSSZ-al,amelynek a főbb pontjai az
alábbiak:
a.)A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a távhőellátás tárgykörében tudomásukra jutott
szakértői célú beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokban, valamint hazai, európai
uniós és nemzetközi pályázati felhívásokban történő együttműködési lehetőségekről
egymást tájékoztatják;
b.)a Felek egyeztetnek és közös álláspont kialakítására törekednek a KEHOP Monitoring Bizottságban;
c.)a Felek egyeztetnek és közös álláspont kialakítására törekednek a jogszabályok társadalmi és közigazgatási egyeztetése, valamint Európai Uniós dokumentumok
d.)véleményezése, azokhoz fűzött javaslatok készítése során egymással és más szakmai szervezetekkel;
e.)a Felek közös kezdeményezéseket tehetnek az energetikát érintő jogszabályok módosítására vagy új jogszabályok alkotására;
f.)a Felek az energetikával kapcsolatos szakmai rendezvényeken igyekeznek összehangolni az álláspontjukat;
g.)a Felek egymást tájékoztatják saját szakmai rendezvényeikről, azokon lehetőség
szerint személyes részvétellel, esetenként előadások tartásával képviseltetik magukat;
h.)a Felek közösen szerveznek szakmai oktatást a kölcsönös érdekeltségű témakörökben.
10. Kihelyezett elnökségi ülés Hódmezővásárhelyen
2016. 06 14. –én kihelyezett ülést tartottunk Hódmezővásárhelyen, ahol a napot „A
barna prémium rendszer és a megújuló villamosenergia-tenderek tervezett rendszere
Magyarországon” címmel Dr. Grabner Péter MEHK elnökhelyettes előadását hallgattuk meg.
Szakmai kirándulás keretén belül az alábbi létesítményeket tekintettük meg:
• Felgyői hígtrágya és növényi bázisú biomassza üzem megtekintése;
• Csongrádi geotermikus hőellátó kaszkádrendszer megtekintése;
• „Három lábon álló” magánház megtekintése Hódmezővásárhelyen.
11. Tervezői fórum
2016. december 8-án, a naperőművek villamos hálózati csatlakozásának témájában a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal közös szervezésben Tervezői
fórumot tartottunk, a tervezők, beruházók részére. A főbb témák az alábbiak voltak:
• Igénybejelentés az Elosztói Engedélyesek részére;
•

csatlakozási tervek követelményei, egységesítési törekvések;

•

műszaki – gazdasági tájékoztatók az elosztói engedélyesektől, tapasztalatok,

•

jóváhagyás folyamata, tapasztalatok;

•

szerződések, üzembe helyezés.
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A fórum nagy sikerrel zajlott, mely köszönhető volt a rendkívül nagy számú érdeklődőnek (144 fő), és az Magyar Villamos Művek székháza által biztosított professzionális körülményeket nyújtó helyszínnek.
A fórum kiértékeléseként elmondhatjuk, hogy a kiosztott kérdőívek alapján az elégedettségi faktor 94% volt, melyet sikerként könyveltünk el. További eredményként értékeljük, hogy szélesedett a kommunikáció a tervezők, a beruházók és az eljáró hivatal
között. Mind a tervezők és beruházók, mind az elosztói engedélyesek és a MEKH
munkatársai meghallgatták egymás elvárásait, igényeit, helyzetértékeléseit. A fórum
eredményeképpen várhatjuk, hogy az elosztói engedélyesek tevékenysége az érintett
témában racionálisabbá, egységesebbé válik a közeljövőben.
Budapest, 2017 április 5.
Németh Róbert
MMK Energetikai Tagozat
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Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat

MMK Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat

2016 évi beszámoló
Tagozatunk 2015 évi beszámolójában is kiemelten kezelt, a régóta gondot okozó, ominózus
1/2010 VM rendelet módosíttatása sajnálatos módon még mindig várat magára. Ennek negatív hatása elsősorban az Erdészeti Szakosztály munkájában jelent változatlanul egyre nehezedő komoly gondot!
Nagyon sok erdőmérnök kolléga ezzel a VM által biztosított lehetőséggel él, és így nem nyit
kamaránk illetve tagozatunk felé!
Agrárműszaki Szakosztályunk működése a technológiai tervezések háttérbe szorulásával is
összefüggésben mérsékelt aktivitást mutat!
A Faipari Szakosztály 2016-ban az előző évekhez képest növelni tudta hatékonyságát és érdekérvényesítő képességét a faipart érintő általános kérdésekben valamint a faipari mérnökök
illetve a faipari mérnöki tevékenységek kiterjesztése és bővítése tekintetében.
1. A 2015. évben kiírt FAP pályázatok közül a Szakosztály három területen készített sikeres szakmai
anyagot. 2016-ban ezek közül kettőben, a „Új technológiák bemutatása a faszerkezetek felülvizsgálata területén”, valamint a „A faanyagvédelmi szakértők (FV-SZ) munkájához szervesen kapcsolódó hatályos jogszabályok felülvizsgálata és módosítási javaslatrendszerének kidolgozása” című
pályázati anyagnak a gyakorlatban a szakmát érintő fejlődése volt tapasztalható.
Az új technológiák bemutatása után a faanyagvédelmi szakértésben valamint a beépítés előtti szerkezeti
faanyagok gépi szilárdsági osztályozásában sikerekről lehet beszámolni. Az építőipar jól fogadta a pályázati anyagban leírtakat.
Kiemelt eredménynek könyveljük el a faanyagvédelmi szakértőket érintő „a 439/2013. (XI. 20.) Korm.
rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről” szóló
jogszabály módosítását, mely a FAP pályázati anyagunk alapján realizálódott. Ennek megfelelően a korábbiakat kiegészítve az MMK EFA Tagozatnál tanúsított faanyagvédelmi szakértőkre kiterjesztették a
műemléki értéket képviselő épületek faszerkezet vizsgálatainak jogosságát.
2. A 2016-ban kiírt FAP pályázatok közül két témában készült sikeres szakmai anyag. „A fűrészáru szilárdság szerinti osztályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi tananyagok és segédletek áttekintése és rendezése” valamint a „Faszerkezetek és faépítészeti csomópontok 3D modellezése” című
szakmai anyag a mérnöki faépítészet területén fontos anyagvizsgálati és tervezési segítséget biztosít.
3. 2016. októberében Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Karával együttműködve megrendezésre került a XI. Faanyagvédelmi konferencia, mely a Tagozat és ezen belül a Faipari
Szakosztály által elfogadott kötelező érvényű éves továbbképzés volt. A faanyagvédelmi tanúsítvánnyal
rendelkező régi és leendő új tagok néhány fő kivételével a továbbképzésen megjelentek. A faanyagvédelmi konferencia szakmai szempontból nagyon sikeres volt. Ekkor és itt Sopronban került sor az erdőmérnökök kötelező éves továbbképzésére is.
4. A Szakosztály 2013. óta szoros együttműködést tart fenn a 2017. február 1-től Soproni Egyetem Simonyi Károly Karával valamint a hazai faipari szakmai szervezetekkel. 2016. novemberében a faipar hoszszú távú fejlesztési lehetőségeinek kidolgozásában, valamint ennek minisztériumi megtárgyalásában a
Szakosztály sikeresen vett részt Budapesten a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében szervezett szimpóziumon. A múlt év decemberében az egyeztetést követően az NGM a faipart a stratégiai
ipari ágazatok közé emelte. A fejlesztési koncepció kidolgozása folyamatban van.
5. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2017. évtől a Simonyi Károly Kar szakmai oktatási-kutatási hátterének kialakításához a faipari szakmai szervezetek részvételét és véleményét is kérte. A szakmai szervezetek összefogásában az EFA Tagozat Faipari Szakosztálya is részt vesz. A faipari mérnöki utánpótlás
biztosítása érdekében kialakítottuk és átadtuk álláspontunkat és javaslatainkat.
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6. A faipari szakmai szervezetek és a Simonyi Károly Kar vezetése összefogásának köszönhetően a Miniszterelnökség felhatalmazta az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft-t az építőiparban jogszabályilag rendezetlen területek felülvizsgálatára és ezen belül a faanyagvédelmi irányelvek összeállítására. Ebben a tagozat hathatósan részt vesz, hiszen kiemelten érinti ez az anyag a faanyagvédelmi szakértők tevékenységeit. A javaslatunk elkészült, jelenleg ennek a pontosítása folyik.

Visegrád, 2017. április 18.

Dobó István
tagozati elnök
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Építési Tagozat
BESZÁMOLÓ AZ ÉPÍTÉSI TAGOZAT 2016 ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Tagozat 2016 évi munkájának beszámolóját ugyanazzal kell kezdenem, mint a 2015 évi
beszámolónkat, hogy nagy várakozással tekintettünk a 2016 évi tevékenység felé. Sajnálatosan semmi olyan nem változott, ami ezt a reményünket táplálta volna, hogy a Kamara vezetése megérti, az építésügy fellendítéséhez szükséges valamennyi mérnök bevonása. Sajnos
ugyanazok a problémák jelentek meg, mint az előző években voltak.
A Vízépítési Tagozat kezdeményezése a tagozati munka javítására készült anyagból nem lett
semmi, a FAP pályázatunk lezárása a mai napig nem történt meg, az elkészült anyag megvitatására sem került sor, a szerzők a díjazásukat sem kapták meg. A Beruházási Kódex munkacsoportba nem kerültek felkérésre szakértők a Tagozatból, akik pedig hosszú éveket töltöttek
el ilyen munkakörben, vagy jelenleg is dolgoznak beruházási munkában. A Tagozatunk hasonlóan felkérést sem kapott az ÉMTSZR munkájában való részvételre, állítólag a Kamara
egyik alelnöke képviselte a Tagozatot ebben a munkában, de ilyen megbízást a Tagozatunk
senkinek sem adott, mert ilyen felkérés nem történt a Tagozatunk felé. Meg kell említeni,
hogy a Tagozatunk tevékenységével kapcsolatban a MMK Elnöksége tárgyalt. Az erről készült jegyzőkönyvet a mai napig nem kaptuk meg. E problémák egy részét a 2015 évi beszámolónkban is említettük, sajnos változás nem történt.
Igen nagy munkát fektetettünk az ÉMTSZR anyag általunk szükségesnek tartott szakszerű
elkészítésére. Tagozatunk véleménye egyértelműen az, hogy a megvalósításban résztvevők
tevékenységéről kell az anyagot elkészíteni, és valamennyi tevékenységet szakszerűen bemutatni, tárgyalni kell a teljes előkészítést a megvalósításon át az üzembe helyezéssel együtt.
Feltétlenül ki kell térni az Építtető munkájára, így a műszaki ellenőr tevékenységére, felelősségére, aki egyértelműen az Építtető megbízottja. Sajnos álláspontunkat nem tudtuk megértetni, érdemi vitára sem került sor, véleményünk nem került beépítésre az anyagba, így a Tagozatunk a MMK küldött gyűlésén az elfogadás ellen szavazott.
Tagozatunk 2016 évi munkájában felhasználtuk az általunk készített tevékenységünk javítását
szolgáló anyagot, melyet a Vízépítési Tagozat számára készítettünk. A Tagozat és az elnökségünk meghatározó jellegű építőipari igénynek megfelelő tevékenységével, felkészültségével,
létszámával- annak ellenére, hogy elhangzott olyan megjegyzés létszámunk nem valós, ezt
nem a Tagozat állapította meg – továbbképzési munkájával érdemtelenül került folyamatosan
mellőzésre.
Fontosnak tartotta elnökségünk a BIM oktatását ezért MABIM szövetséggel megállapodtunk,
hogy oktatásunkat közösen tartjuk, így került sor két oktatásra is. Az egyik oktatáson magyar
előadók voltak, másik előadáson a BÉCSI MŰSZAKI EGYETEM oktatói tartották az előadásokat. Mindkét előadásnak nagy sikerei voltak. 2016 évben is folytattuk a továbbképzést a
NONPROFIT Kft.-vel közösen. Igen hasznos és céltudatos tevékenységünk a NONPROFIT
Kft.-vel az oktatás területén, igen megnövekedett az oktatottak létszáma és igen bevált, hogy
az oktatók magasan kvalifikáltak egyetemi tanárok, vagy docensek.
Tagozatunk 2013 év óta többször kezdeményezte a FMV és az ÉME regisztráltak oktatásának
ismételt megkezdését. 266/ 2013 sz. Korm. Rendelet megszüntetette e jogosultsággal rendelkezők oktatását. A Tagozatunk ezt igen nagy hibának tartotta, mert e szakemberek munkájától
függ az építési munkák minősége. Kezdeményezésünknek meg lett az eredmény, mert 2017
évtől e jogosultsággal rendelkezők oktatása kötelező lett. A továbbképzés már megkezdődött,
hisz a Tagozatunk erre már felkészült, eddig két továbbképzési tanfolyamra több mint 500 fő
jelentkezett, 270 fő oktatása megtörtént, a harmadik oktatás szervezése folyamatban van.
A Tagozatunk továbbra is szükségesnek tartja, hogy intézkedés történjen a FMV és ÉME regisztráltak kamarai tagságuk felvételére. Lehetetlennek tartjuk, hogy a megvalósításban részt100

vevők egyik képviselőik ne legyenek kamarai tagok. Ez mind a kamaráknak, mind pedig az
egyénnek is igen fontos volna, Szerintünk a kamarák nem kellő hatékonysággal képviselték
ezt az ügyet. A leghatározottabb intézkedésre van szükség a változtatás megvalósítására. A
beruházásban tapasztalt problémák egyik okának ezt tartjuk.
SZAKCSOPORTOK létszáma 2016 évben nem változott, de aktivitásuk nagyon sokat javult,
érdemi munkát végeztek, különösen ki kell emelni a Soproni szakcsoportot.
A SZAKOSZTÁLYAINK közül igen érdemleges munkát végzett a Területfejlesztési Szakosztály.
A FIATAL MÉRNÖKÖK CSOPORTJÁNAK munkája igen sokat bővült és javult. Pécsett és
Sopronban területi egységeket hoztak létre, Több előadást szerveztek, az előadásaik színvonala is sokat változott kedvező irányba. Az előadásaiknál több esetben meghívtak ismert, jó nevű oktatókat, a csoport tagjai is tartottak több előadást. Külföldi tanulmány utat is szerveztek
egy bécsi építkezést látogattak meg.
A FMV és az ÉME regisztráltak szakosztálya sajnos továbbra sem tevékenykedet az elvárt
szinten, azt látjuk, hogy ezeket a kollegákat kamarai tagság hiányában nehezen lehet összefogni. A továbbképzés bevezetésével lehetőség lesz a kapcsolatok kiépítésére.
Tagozatunknál az egyetemekkel való kapcsolatunk változatlan, mint ahogy azt 2015. évi beszámolóban megírtuk.
A szakmai szervezetekkel ÉTE, ÉVOSZ, MÉK a kapcsolatunk kiváló, szakmai kérdésekben
támaszkodunk munkáink során.
Az Építési Alkotó Díj és a Kardos Andor Díj adományozása 2016 évben is folytatódott, az
Építési Nívó Díj adományozásában is részt vettünk. Tagozatunk a BPMK-val és az ÉTE-vel
karöltve aktív szervezőtársa a díjazottak bemutató konferenciának. Az alkotások és a tevékenységek méltóak voltak a díjazásra.
A Tagozat elnöksége a jogszabály- rendelettervezetek bírálatát, amikor felkérték elkészítette.
A Tagozat elnöksége havonta tartja üléseit, ahol az elnökség tagjai kb. 70%-ban jelennek
meg. Az ülésen előre megbeszélt ügyek, vagy aktuális témák kerülnek megbeszélésre, vagy
megvitatásra. Az elnökség tagjai szívügyének tekinti a KAMARA tevékenységét, az egész
építésügy folyamatosan megbeszélés témája, annak javítása is állandó beszédtéma. Aggódik a
vezetés a műszaki színvonal csökkenésért. A Tagozat vezetése egyértelműen azt az elvet vallja, hogy az építésügyben résztvevők egyenrangú szervezetek, a jó és egészséges együttműködés csak ebben az esetben jöhet létre, sikeres munkát csak ilyen szellemben lehet végezni.
Budapest, 2017. április 10.
Készítette: Kiss Jenő
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Épületgépészeti Tagozat
Szakmai tagozati tevékenység 2016
Szakmai tagozati adatok
A MMK Épületgépészeti Tagozata aktív tagjainak száma jelenleg 3132 fő.
2015.január 29-i tisztújító küldöttgyűlésen választott tisztségviselők
Elnök: Nagy Gyula
Alelnökök: Cservenyák Gábor és Virág Zoltán
Elnökségi tagok: Barna Lajos dr., Gyurkovics Zoltán, Kalmár Ferenc dr., Lantos András, Takács Gyula, Temesvári László
Szakértői Testület: Bokor András, Emhő László dr., Halász Györgyné dr., Magyar Zoltán dr.,
Szántó Zoltán dr.
A havonta rendezett elnökségi üléseken állandó meghívott: 19 szakcsoportunk elnökei, az 5
régió képviselői, a szakosztályok elnökei, valamint alkalmanként Kovács István, az MMK
alelnöke és az MMK tagozati referense.
Az elnökség munkája a csoportokban végzett munkán alapul, de a munka elvégzéséért egyéni
felelősség valósul meg.
Az ülések napirendjét minden megyei szakcsoportvezető előre megkapja, így a régióvezetőt
fel tudták készíteni saját álláspontjukról, a képviseltetni kívánt véleményekről.
Az elnökségi ülések jegyzőkönyvét mindenki saját jogon kapja meg, az ülések közötti időben
érkező információk is direktben jutnak el a szakcsoportvezetőkhöz, azonban a régióvezetők
feladata a folyamatos véleménycsere területükön.
Honlapunkon (e-gépész) mindenkinek lehetősége van a jogszabályi ütközésekre, ellentmondásokra felhívni a figyelmet, illetve ugyanitt gyűjtjük a módosítási javaslatokat is.
Feladatalapú támogatási pályázatainkat mindig határidőre zártuk, az elkészült segédletek azóta is elérhetőek a tagozat honlapján.
Szakosztályok működése
Kivitelezői Szakosztályunk, ahol a kivitelezők speciális problémái mellett a műszaki ellenőrök
és a felelős műszaki vezetők szakmai koordinálása a cél. A szakosztály munkáját erősíteni
kell, tekintettel a kamara kibővített tevékenységére.
Fürdő és Uszodatechnikai Létesítmények Szakosztályunk jár az élen az érdekérvényesítés területén. Tervezési segédleteik, szakmai rendezvényeik méltán népszerűek!
Az Épületenergetikai Szakosztályunk, melyet az Elektrotechnikai Tagozattal, az Energetikai
Tagozattal- és az Építési Tagozattal közösen alapítottunk, ma már több mint130 tagot számláló Szakosztály feladatai között 2016-ban is az egyik legfontosabb szakmai terület az „Energiahatékonyság”, „Energia megtakarítás”.
Nagyon jó az együttműködésünk a BPMK-val, felálltak az Ellenőrző Testületek. Kulcsszerepünk van az Épületenergetikai Tanúsítványok ellenőrzésében. Szakértőink rendszeresen szerepelnek a legkülönbözőbb Médiákban. Állásfoglalásokat, Szakmai Nyilatkozatokat készítettünk elő, ill. fogalmaztunk meg. Szakosztályunk, ill. az ellenőrzések következtében megkezdődött a tanúsítói terület tisztulása!
Az Ifjúsági Szakosztályunk a legfiatalabb. 2014 tavaszán kezdtük meg a szervezését. Az erős
„magot” tervező-szakértő tagjaink tervező gyermekei jelentik. Az alakuló ülés után a megbízott elnökség fiatalos lendülettel látott munkához, a 2016 év folyamán is több előadással egybekötött épületlátogatást, szakmai baráti találkozót szerveztek.
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Szakmai tevékenység bemutatása
Tagozatunk elsődleges célja a tagok szakmai munkájának segítése, a szakma szereplői közötti
együttműködés kialakítása. Cél, hogy a kamara ne korlátokat állítson, hanem képviselje, segítse a tagságot!
Tagozatunk szakmai elismertségét mutatja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bevonta szakembereinket az Országos Tűzmegelőzési Bizottságba.
2016 évben első alkalommal rendeztük meg az Épületgépész Tervezői konferencia 2016 rendezvényt, amely nagy létszámú látogatottság mellet kivívta a résztvevő kollégák és a kiállító
szakcégek elismerését. A konferencia a BPMK-val közös továbbképzési programot is tartalmazta.
A tagozat folytatta a 2015-ben indított Mentori konzultációt. A kötelező továbbképzési tananyag gondos meghatározása, a mindenkori aktuális témák megválasztása mellett a kamarai
tagok munkáját segíti egy mentori konzultációs hálózat. A mentori tevékenység keretében a
tagozat egyéni konzultációs lehetőséget biztosít. A mentorokhoz lehet fordulni egyéni szakmai és a kamarai szakmagyakorlást érintő kérdésekkel.
A konzultációt nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kollegák tartják. A konzultációs időpontokat, témákat és helyszíneket a tagozat honlapján (e-gepesz.hu), valamint a szakmai sajtó
híradásaiban lehet megtalálni.
A konzultáció során elsősorban tervezéssel, mérnöki szakértői munkával kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni, de kivitelezéssel, gyártmányokkal kapcsolatos információk is kérhetőek.
A konzultációt tartó kollegákat titoktartási kötelezettség köti, így a szerzői jogi és gazdasági
érdekek nem sérülhetnek.
Nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatot sikerült kialakítanunk a legtöbb érintett szövetséggel, oktatási intézménnyel, ill. társszervezettel.
Véleményünk szerint tovább kell növelni a mérnökség és ezen belül is az épületgépészet társadalmi elismertségét, ami például állandó médiaszerepléssel érhető el! A szaklapokon kívül
még jobban ki kell használni a Mérnök Újság és az exkluzív magazinok adta lehetőségeket!
Jogszabályok véleményezése
A jogszabályok véleményezése kiemelten fontos, különös tekintettel az energia hatékonysággal kapcsolatos területeken. Tagozatunk képviselői több munkacsoportban is részt vesznek (
ÉMTSZR munkacsoport, stb.).

Díjak és kitüntetések
2016-ban miniszteri elismerésben részesült Dr. Kalmár Ferenc, Nívódíjat kapott Cservenyák
Gábor.
A 2016 évi Macskási Árpád Díjak átadására a Mérnökbál 2017 rendezvényen került sor.
Életműdíjban részesült Sircz János és Takács Gyula, Alkotói díjat kapott Baumann Mihály.
Tervek és programok a 2017. évre
Kiemelt cél, hogy a 2017 évi tisztújítás során a tagozat képviselői megfelelően képviseljék a
szakmát és valamennyi kamarai tag érdekeit.
Az év folyamán, 2017. szeptember 29.-én a Tagozat szervezésében Épületgépészeti Tervezői
Konferencia 2017 rendezvényre kerül sor, ahol a hallgatóság megismerheti a legfrissebb és az
elmúlt időszak kiemelkedő terveit, a tervpályázatokon díjazott terveket. A tervezői előadásokat a tervekben szereplő gyártmányok forgalmazói szakmai előadása egészíti ki. A rendezvény célja a szakmai ismeretek bővítése mellett a tervezői társadalom tagjai egymás közötti

103

kapcsolatának erősítése. A szervezésben, ill rendezésben a BPMK mint a továbbképzési program felelőse vesz részt.

Budapest, 2017. 04 19.

Nagy Gyula
elnök
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Gáz- és Olajipari Tagozat
A Gáz- és Olajipari Tagozat 2016. évi tevékenysége
▪

Szervezeti adatok ismertetése
A tagozat működése: A Gáz- és Olajipari Tagozat munkáját 2013. november 30-án tartott taggyűlésen megválasztott, 9 tagú elnökség irányítja (elnök, két alelnök és hat elnökségi tag). A tisztújító taggyűlésen megválasztásra került a Szakirányúságot Vizsgáló Testület, amely szervezet elfogadott ügyrendje szerint végzi tevékenységét.
Szakcsoportok: a tagozat hatáskörében négy szakcsoport működik (Békés, Szolnok,
Borsod-Abaúj-Zemplén és Zala megye).
Elnökségi ülések kéthavonta kerültek megtartásra, kivéve a július és az augusztus hónapokat. Az elnökségi ülésekre rendszeresen meghívást kap a tagozat Szakirányúságot
Vizsgáló Testület elnöke, illetve a Szakterületi Továbbképzési Bizottság elnöke.

▪

Tagozati adatok
Létszám adatok:
a GOT tagjainak száma:
o 2012-ben 1.508 fő
o 2013-ban 1.502 fő
o 2014-ben 1.494 fő
o 2015-ben 1.482 fő
o 2016-ban 1.460 fő
A tagozat létszáma 2016-ban 22 fővel csökkent.

▪

Szakmai tevékenység bemutatása
Tagozati munkaterv és megvalósítása: Az elnökség a tagozati ügyrend és az évenként
kidolgozásra kerülő ülésterv szerint végzi munkáját.
Tagozati események, illetve eredmények
Rendezvények
- évenként a Nemzetközi Gázkonferencia és a Dunagáz Szakmai Konferencia megszervezésében, illetve lebonyolításában való közreműködés, illetve mindkét konferencián előadások megtartása, valamint szekcióvezetői feladatok ellátása
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-

az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel kötött megállapodás alapján közösen évente egy alkalommal tartott gázszakmai nap

-

a gázelosztó vezetékek, a gáz-csatlakozóvezetékek és a fogyasztói berendezések műszaki-biztonsági szabályzatainak kidolgozásában való részvétel

-

a Mérnök Újságban a tagozat több tagjának (Dr. Szilágyi Zsombor, Csallóközi Zoltán) jelent meg szakcikke

Továbbképzés
Az MMK Szakmagyakorlási Szabályzatának megfelelően a tagozat elkészítette 2016.
évben szakmai továbbképzésben oktatandó témakörök ún. törzsanyagait. Az öt témakörből Budapesten 3, a megyei kamarák székhelyein 9 alkalommal került sor továbbképzésre 40-130 fő részvétele mellett. A továbbképzéseken a tagozat 5 tagja tartott előadásokat.
Rendeletek, jogszabályok véleményezése tagozatunk 2016-ban 6 törvény, kormányés miniszteri rendelet véleményezésében vett részt
Külső szakmai kapcsolatok
-

Miskolci Egyetem

-

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

-

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

-

Földgázelosztók Együttműködési Fóruma

-

Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség

-

Kéményjobbítók Szövetsége.

Részvétel az MMK szakmai életében
A tagozatnak közvetlen szakmai kapcsolata van a Szilárdásvány-bányászati és az Épületgépészeti Tagozattal. Részt veszünk az MMK Továbbképzési Bizottság, valamint a
Szabványügyi Bizottság munkájában.
A Tagozat elnöke Választmányi üléseken képviseli a Gáz- és Olajipari Tagozatot.
A tagozat elnöke részt vesz a Mérnök Újság szerkesztőbizottsági munkájában.

Csallóközi Zoltán
elnök
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Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat (2016)
Tagozati adatok:
2015. november 10-én megjelent a 327/2015. Korm. rendelet az egyéb célú földmérési és
térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól. Az új
jogosítási rendelet előírásai szerint a régi jogosultságok átsorolása megtörtént. Az átsorolások
során problémát jelentett, hogy az rendelet az átsorolást érvényes földmérő igazolványhoz
kötötte. Több tagunknak lejárt az igazolványa, s meg kellett várni az új igazolvány kiadását,
illetve voltak olyanok is, akik az új szakképzettségi rendelet alapján nem kaphattak földmérő
igazolványt. Esetükben az átsorolás nem történt meg.
A rendelet felhatalmazása alapján a miniszter (FM) kinevezte a Földmérő Minősítő Bizottság
elnökét és tagjait (9 fő). Ez a bizottság szakértőként közreműködik az új kérelmek
elbírálásánál és a vizsgák lebonyolításában. A bizottságba a titkárt és öt tagot a tagozat
delegált. 2016 májusában megkezdődtek a vizsgák, s év végéig 13 tervezőnek, 6 vizsga
szervezését kellett megoldani. Probléma, hogy a jogosítási rendelet szerint havonta kell
vizsgát szervezni, ha van kérelem. Érkezett 6 szakértői kérelem is, ebből 5 megadását
javasolta a bizottság
További fontos eleme a rendeletnek a továbbképzési kötelezettség. A jogosított tagoknak
szakmai továbbképzésként öt év alatt 20 továbbképzési pontot kell teljesíteniük. A területi
kamarák által szervezett továbbképzések hasonlóak a 266/2013. Korm. rendelet
továbbképzéseihez, azaz évi egy alkalommal (4 pont) kell továbbképzésen részt venni.
Szervezeti adatok ismertetése
A tagozat 2016. szeptember 24-án tartotta taggyűlését, melyen 52 fő vett részt.
A tagozatnak nincsenek szakosztályai.
Egy megyében (Somogy) nincs szakcsoportunk, egy helyen az elnök lemondása miatt
gyakorlatilag nincs (Hajdú-Bihar). 11 megyében a helyzet rendezett, a többi megyében
(Budapest és Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Szabolcs-SzatmárBereg) nem tudunk az elmúlt 4 évben tisztújításról. Budapesten várhatóan tavasszal lesz új
választás, március 16. volt a jelölési határidő. Győr-Moson-Sopron, Heves és SzabolcsSzatmár-Bereg megyékben 2017-ben megszervezik a taggyűlést. Vas megyében hamarosan
lejár a megbízatásuk, 2017. áprilisban lesz taggyűlés.
Elnökségi üléseket negyedévente, előre megállapított munkaterv szerint tartottunk. Kibővített
elnökségi ülést 1 alkalommal tartottunk.
A tagozat tisztségviselői levelezésüket elektronikusan folytatják. A főbb dokumentumok, digitális formában a MMK felé megküldésre kerülnek, illetve a tagozat elnöke vezet egy elektronikus ügyirat nyilvántartást. Az ügyiratok jelentős része a tagozat önálló honlapján
(www.mmk-ggt.hu) is megtalálható.
Tagozati adatok (2017. április 12.)
A tagozat létszáma 1152 fő, ez 26 fővel kevesebb, mint egy éve. Csak GGT tagsággal kb. 860
tagunk rendelkezik, ebből kb. 250 fő, akinek nincs jogosultsága, azaz önkéntes kamarai tagok.
Átsorolt geodéziai tervezői minősítéssel (GD-T) 605 fő rendelkezik, 15 fővel több, mint egy
évvel ezelőtt. A geodéziai szakértők (GD-Sz) száma 125 fő, a növekedés 5 fő.
Tagozati munkaterv és megvalósítása
A 2016. évi munkatervünkben rögzítettek javarészt megvalósításra kerültek.
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ÉMTSZR
2016-ban közreműködtünk az. Építészeti és Mérnöki tevékenységek építmények tervezésével
kapcsolatos Tervezési és Szolgáltatási Rendszere és ajánlott díjszabása geodéziai fejezetének
kidolgozásában.
Kiemelkedő tagozati eredmények
Tagozatunk jelentős eredménynek tartja, hogy pár éves szünet után újból szerveződnek a
szakmai továbbképzések. Részletesen a következőkben.
Továbbképzés-oktatás, szakmai rendezvények
2016-ban újra indultak a szakmai továbbképzések, elsősorban a területi mérnöki kamarák
közreműködésével. Tagozatunk meghatározta a továbbképzési tematikát, melyet a FM
miniszter hagyott jóvá. A tananyagok kidolgozása nagy munkát és időráfordítást igényelt.
Tagozati honlapon a témánkénti vázlat elérhető.
Első GD szakmai továbbképzésként 2016. március 19-én a tagozat és a BME Általános és
Felsőgeodézia Tanszék közös szervezésében került megrendezésre a „Mérnökgeodézia 2016”
konferencia, majd szeptembertől 9 továbbképzés volt.
A szakcsoportoktól javaslatot kérünk a meglevő 7 továbbképzési témán kívül új témákra.
2017 őszén meg kell fogalmazni az új témákat, és 2018 elejére el kell készíteni a tananyagot.
Rendeletek, jogszabályok véleményezése
Tagozatunk igen fontos feladatának tartja, hogy részt vegyen a szakmai törvények, rendeletek
előkészítésében, véleményezésében, ha erre felkérik. Kezdeményezzük a jogalkotónál az
egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének részletes szabályait és követelményrendszerét tartalmazó kormányrendelet előkészítését. [2012. évi XLVI. törvény 38.§
(1) i)]
Díjak, kitüntetések
A tagozat Hazay István geodéta professzorról elnevezett díjat alapított 2010-ben. A díj hetedik alkalommal, plakett és oklevél formájában a 2016. szeptember 24-i taggyűlésen került
átadásra. A díjat Kiss Albert mérnök kollégánk vehette át, aki szakmai, oktatói munkásságával és a kamaránkban végzett tevékenysége alapján érdemelte ki az elismerést. Hatodik alkalommal írtunk ki diplomaterv pályázatot. A pályázat egyre népszerűbb a végzős hallgatók
között, 2016-ban 7 pályázat érkezett. A díjak átadására szintén a taggyűlésen került sor, a díjazottak: Ferenczi Andrea (BME, BSc), Hardi Richárd (BME, BSc), Borsföldi Bence (GEO,
BSc). A további négy pályázó oklevelet kapott az elvégzett munkájáért.
Külső szakmai kapcsolatok
A tagozat folyamatos és igen jó kapcsolatot tart fenn a szakmai felsőoktatási intézményekkel,
nevezetesen a BME Építőmérnöki Karával, és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar
Geoinformatikai Intézetével. Hasonlóan jó a kapcsolatunk a Magyar Földmérési Térképészeti
és Távérzékelési Társasággal. Konkrét együttműködésünk eredménye volt, hogy közösen léptünk be az Európai Földmérők Szervezetébe (Council of European Geodetic Surveyors).
Harmadik tagként a Magyar Földmérő és Térképész Vállalkozások Egyesülete csatlakozott.
Kapcsolatot tartunk fenn a Műszaki Térinformatikai Egyesülettel is.
Tervek 2016-ra
Korábban már írtuk, hogy a jogalkotóval együttműködve feladatunk a az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésének részletes szabályait és követelményrendszerét
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tartalmazó kormányrendelet előkészítése. E feladat elvégzésére pályázatot nyújtunk be a
MMK 2017. évi FAP felhívása alapján.
2017 szeptemberében tisztújító taggyűlést tartunk, melyhez a jelölő bizottság tagjait június
elején kérjük fel.
Budapest/Veszprém, 2017. április 12.
A MMK GGT elnökségének nevében:
Holéczy Ernő
tagozati elnök
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Geotechnikai Tagozat

MMK Geotechnikai Tagozat 2016. beszámoló
A MMK Geotechnikai Tagozata a 2016. évben 5 alkalommal tartott Elnökségi ülést az aktuális feladatok megbeszélése céljából. A Tagozat nem rendelkezik szakosztállyal, szakcsoporttal, a vidéki aktív tagokkal azonban jó a kapcsolat, a tagozati munkákban jelentős részt vállalnak a nem fővárosi kollégák is.
A tagozat a szakmai élet irányításában, a gyakorló mérnökök felmerülő problémáinak megoldásában rendszeresen tevékenykedik, részt vesz a szakmai rendezvények szervezésében
együttműködve a társszervezetekkel. A tagsággal való kapcsolattartás során az igények felmérésével határozzuk meg azokat a témákat, melyek a szakmai oktatás irányát határozzák meg,
valamint szakmai tájékoztató anyagok kidolgozását teszik szükségessé. A Tagozat hagyományos rendezvényeket, előadásokat szervez, bemutatva a nemzetközi gyakorlat fejlődését, újdonságait is.
A Mérnöki Kamara éves tevékenységéhez kapcsolódóan a tagozat bekapcsolódott az építésügy átalakítását célzó kormányrendeletek, az új Közbeszerzési Törvény végrehajtási utasítása,
az ÉMTSZR kidolgozására létrehozott munkabizottságokba és szerepvállalásával a szakterület szabályozó anyagait, a jogszabályok véleményezését elkészítette.
A Feladatalapú Pályázat keretein belül elkészítettük a „Korszerű cölöpalapozások tervezése
geotechnikai tartószerkezeti és technológiai szempontok alapján” című tervezési útmutatót,
mely összefoglalja a cölöpalapozások tervezésének legfontosabb irányelveit, bemutatja a kivitelezési gyakorlatban elérhető technológiákat, elemzi az alkalmazás lehetőségeit műszaki és
gazdasági szempontok alapján.
A 2016. évben új oktatási témát vezettünk be, a Földművek témakörében, mely a földmű építés geotechnikai tervezési elveit, szerkezetét, anyagait, építési technológiáját, fenntartásának
legfontosabb szempontjait foglalja össze. Az oktatási anyag a geotechnikai tervezőkön kívül a
közlekedéstervezőknek is hasznos információkat nyújt. A korábbi oktatási témák közül a talajdinamika témájával foglalkozó oktatás is több alkalommal elhangzott. Megkezdtük a következő oktatási téma kidolgozását, melyet a geotechnikai modell alkotás, végeselemes számítások témakörében tervezünk, az anyag kidolgozásában együttműködnek a BME és a SZE
munkatársai. A mai tervezői gyakorlat bonyolultabb geotechnikai számításainak elengedhetetlen részévé vált a fejlett geotechnikai szoftverek használata, mely már kisebb tervező irodák
eszközeként is mindennapos, ugyanakkor a kellő ismeret, gyakorlat használatukban még nem
általános. A számítások adat igénye, azok előállításának módja, s átgondolt értékelése tapasztalatot, szakértelmet kíván. A téma fontossága miatt az oktatáson kívül tervezési útmutató,
segédlet kidolgozását is tervezzük.
A tagozat jó együttműködést folytat a többi hazai geotechnikai szervezettel, így a Magyar
Geotechnikai Egyesülettel, az Alagútépítő Egyesülettel, továbbá az egyetemekkel, melyekkel
közös szakmai előadások, konferenciák szervezésében veszünk részt. Ez évben is megrendeztük a geotechnikai szakma legfőbb előadói napját, a Széchy ülést a Magyar Tudományos
Akadémia nagytermében, ahol közel 200 fő jelenlétében elismert hazai és nemzetközi előadó
mutatta be munkásságát. A rendezvényen a nemzetközi szervezetek képviselői is megjelentek.
2016-ban is megrendezték a Ráckevei Geotechnikai Konferenciát, melynek a tagozat szakmai
védnöke. A rendszeres, közkedvelt konferencia jó lehetőséget ad a kötelező szakmai oktatás
egyik helyszíneként, most már hagyományosnak nevezhető, hogy a rendezvényhez kapcsolódóan kötelező oktatást is szervezünk, mely különösen a vidéki kollégák számára egyszerűsíti
az éves továbbképzés teljesítését egy időben a hasznos konferenciával.
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2017. évi terveink között a szokásos rendezvények megszervezésén, támogatásán kívül szabályozó anyagok összeállítása, útügyi előírások megújításában való részvétel szerepel. Tervezzük továbbá a Díjszámítás megalkotásában való aktív részvételt, mivel az ÉMTSZR jó lehetőséget adott a geotechnikai szakág munkájának pontos összefoglalására, elvárásainak előírására, a minőségi munka ellenértékét azonban ehhez igazodva szükséges meghatározni. Bízunk
benne, hogy 2017-ben az új rendszer próbája megtörténhet.
Előzőeken túl a tagsággal való kapcsolattartás aktívabb fenntartását céloztuk meg, szeretnénk
jobban mozgósítani a tagságot, hogy a tervezői tevékenységük során tapasztalt nehézségek,
problémák közlésével előkerüljenek azok a kérdések, melyekkel a tagság számára jobb szolgáltatást tudunk nyújtani.

Budapest, 2017. március 27.

Szilvágyi László
MMK Geotechnikai Tagozat
elnök
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Gépészeti Tagozat
A Gépészeti Tagozat 2016. évi szakmai beszámolója
Elfogadta a Gépészeti Tagozat elnöksége a 2017. január 23-i ülésén)
A tagozat taglétszáma hozzávetőlegesen 1800 fő, folyamatosan változó.
Nyolc megyében (békés, borsod, budapest, csongrád, hajdu, jász, komárom, zala) van a tagozatnak szakcsoportja, egy most alakult. E mellett öt megyével (fejér, győr, heves, somogy,
szabolcs) u.n. kapcsolattartó biztosítja a megye és a tagozat közötti összeköttetést.
A GT 2016-ben öt elnökségi ülést tartott, 02.03., 04.27., 06.15., 09.03., 12.06. napokon. A
szeptember 9.-i ülés Miskolci Egyetemre kihelyezett, kibővített ülés volt, ezen adtuk át a Botka Imre Díjat.
1.

A tagozat szervezetfejlesztése

A Gépészeti Tagozat honlapján az összes hasznos és szükséges információ naprakészen megtalálható. Ezen kívül folyamatosan frissítve tájékoztatja a tagságot a Gépészeti Tagozatban
történtekről, eredményekről. Gonda Zoltánt a honlappal kapcsolatos munkát folyamatosan
ellátja.
A Gépészeti Tagozat a 2016. évi feladat alapú pályázatra két témakörében nyújtott be pályázatot
és nyert el támogatást. A pályázat eredményeként két témában, ragasztás és szabványos acélanyagok témakörben született pályázati munkát a Kamara elfogadta. A munkából született kiadványokhoz a kamarai tagok hozzájuthatnak.
Nagykanizsai kezdeményezésre (Hidrofilt Kft) és Lékai Gyula megyei elnök támogatásával megindult a Zala megyei Gépészeti Szakcsoport megalakítása. Az alakuló ülésre Zalaegerszegen
2017. január 25.-én kerül sor.
2.

Jogosultsági tevékenység

A Tagozat Szakértői Minősítő Testülete folyamatosan végzi a minősítéseket. A testület elnöke, Borbás Lajos, minden elnökségi ülésen beszámol az aktuális minősítésekkel kapcsolatos
eredményekről, kérdésekről. A 2016. évben 97 főt minősítettünk. A GépT javasolta, hogy a
tömegesen előforduló formai hibák kiküszöbölésére elektronikusan úgy lehessen benyújtani a
kérelmeket, hogy a rendszer csak formai hiba nélküli kérelmeket fogadja be. Az MSZT elnöke ez ügyben eljárt, az informatikusok ígéretet tettek a kívánt rendszer kiépítésére.
3.

Továbbképzések

2016-ban gépészeti témákban a megyei továbbképzéseket szervezték: Bánó Imre, Veres Sándor.
2016. március 2. Budapest, BPMK
Tanulságok a középkori acélművesség titkaiból
Dr. Thiele Ádám
A ragasztás technológia elmélete és gyakorlata
Dr. Bánó Imre
Résztvevők száma: 37 fő
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2016. október 19. Budapest, HUNGEXPO.
E-mobilitásmásképpen II
Résztvevők száma: 119 fő (gépész, energetika, közlekedés)
2016. október 27-18. 37. Balatoni Ankét (a GTE-vel való együttműködési megállapodás
alapján továbbképzésként elfogadta)
Iparpolitika, képzés, oktatás; Nyomástartórendszerekmeghibásodásánakésjavításánaktanulságosesetei; Csővezeték és tartozékai, mint a nyomástartó rendszer része; Nyomástartó rendszerek korróziója és az ellenük való védekezés; Szerkezeti anyagok, méretezés, szilárdsági
ellenőrzés, anyagvizsgálat.
Kamarai résztvevők száma: 39 fő
2016. november 17. Debrecen
Kezelői jogosultság
Halálos baleset ismertetése (munkavédelem)
Műszaki hibák és kezelésük,
Vastag kopásálló rétegek (gépészet)
Autódaruk korszerű biztonsági rendszerei és üzemeltetési tapasztalatai (emelőgépek)
résztvevők létszáma: 35 fő
2016. november 29.Budapest, BPMK
Additív gyártástechnológiák: lehetőségek és kérdőjelek
Dr. Borbás Lajos és Falk György
Résztvevők száma: 45 fő
4.

Kapcsolatépítés

A Tagozat a BPMK Gépészeti Szakcsoportjával, Bánó Imre szervezésében december 2.-án
Rubik Ernő konferenciát tartott Esztergomban.
Lakics László a GépT javaslatára az MMK tiszteletbeli tagja lett. A GépT beválasztotta a
Botka Imre Díj kuratóriumába.
A GépT meghatározó közreműködésével a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, az
MTA-TTK, a Jedlik Ányos Klaszter és a Hungexpo Zrt. Konferenciát szervezett az EMOBILITÁS MÁSKÉPPEN II címmel 2016. október 19-én Budapesten, a Hungexpo területén az Automotive Hungary Szakkiállítás nyitónapján.
A tésztahíd építő világbajnokságon Gépészeti Tagozat különdíjat adott. A zsűri elnöki tisztét
a Gépészeti Tagozat elnöke töltötte be.
A Diplomadíj Kuratórium Dévényi László vezetésével a Gépészeti Tagozat diplomadíját
2016-ban Berezvai Szabolcsnak (BME) ítélte oda.
5.

Elismerések, történeti tevékenység

A Botka Imre Díjat a Kuratórium 2016-ban prof. dr. Szendrő Péter DSc rektor emeritusnak
ítélte oda „Az optimális zöldtakarmány aprítás területén elért kutatási eredményeiért, és a
Multikátor kifejlesztéséért”. A díj átadására a 2016. 09. 03-i kihelyezett elnökségi ülésen került sor Miskolcon.
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A GépT műszaki nagyjaink koszorúzásain képviseltette magát. 2016-ban Botka Imre, Rubik
Ernő emléktábláinak koszorúzását szervezte és vett részt azon.

Dr. M. Csizmadia Béla
GépT elnök
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Hírközlési és Informatikai Tagozat
A Hírközlési és Informatikai Tagozat beszámolója a 2016. évi tevékenységéről

Tagságunk létszáma: 1073 fő, szakértő: 78 fő tervező: 653 fő FMV:702 fő
ME:509 fő. Örvendetes, hogy a Szupergyors Internet Programhoz (SZIP) szükséges mérnöki erőforrást, szervező munkánk eredményeként az elmúlt két évben
a taglétszámunkat 18%-al a tervezőink számát pedig 28%-al növelni tudtuk.
Szakcsoport 10 megyében működik. A szakcsoportok közül a Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád és Baranya megyékben aktívan együttműködnek a tagsággal.
Rendszeresen szerveznek fórumokat, továbbképzéseket és a társ szervezetekkel
érdemi együttműködést alakítottak ki.
Tevékenységünket az Ügyrendben meghatározottak szerint és Szakmai Programunk alapján végezzük. A jogosultsági kérelmek képzettségi megfelelőségének
vizsgálatát a Tagozat elnöke, a szakmai gyakorlat vizsgálatát pedig a területi
szakcsoportok, illetve az erre a feladatra felkért szakértők végzik. A megyei kamarák által rendezett hírközlési szakmai továbbképzéseken Tagozatunk Szakmai
Továbbképzési Munkabizottsága által összeállított tematika szerint tartották meg
az előadásokat.
Tagozatunk 7 alkalommal tartott elnökségi ülést, ebből négy kibővített volt az
ott hozott határozatokat végrehajtottuk. 2016. szeptember 23-án Tagozatunk az
ügyrendünk előírásának megfelelően küldöttgyűlést és Szakmai Napot tartott,
amelyen szakmai előadások is szerepeltek.
A Digitális Nemzeti fejlesztési Program (DNFP) kiemelt Kormány program,
amelynek része a SZIP és ennek keretében a tervezést és a kivitelezést a Tagozatunkhoz tartozó mérnökeinknek kell elvégezni részükre az információt, a továbbképzést és a tájékoztatást biztosítottuk és a kapcsolatainkat ennek megfelelően az előző években kialakítottak szerint működtettük.
A tervezőink szakmai felkészültségének növelése és a fiatal kollégák felkészítése érdekében 100 órás hírközlési vezetékes tervezői intenzív képzést szerveztünk, amelyen 26 fő sikeres vizsgát tett.
A debreceni szakcsoportunk 2016. február 05-én Debrecenben sikeres Szakmai
Napot szervezett, amelyen 90 fő vett részt. A március 31-i Budapesten az
NMHH-val közös Építtető, Tervezői Kivitelezői rendezvényen pedig 100 fő jelent meg ahol a jogszabályváltozásokról és az engedélyezés gyorsításának feltételeiről tartottunk fórumot.
Az elmúlt időszakban bekövetkezett változások indokolták a hírközlési tervek
formai és tartalmi követelményeinek a korszerűsítését, amelyet tagozatunk
munkacsoportja a FAP 2016. keretében elvégzett.
Napjainkban az informatikai fejlesztések komoly kihívást jelentenek, mivel
nincs a megrendelői oldalon megfelelő felkészültségű informatikai projektellenőr. A MMK vezetése felkarolta a kezdeményezésünket és 2016. szeptemberben
M E S T E R I S K O L A rendszerű 2X50 órás Informatikai Projektellenőr
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(IPE) önköltséges képzést indítottunk. A sikeres vizsgázóknak oklevél igazolást
adunk. A mérnök-informatikusok és villamosmérnökök részére a Tagozat tanúsítványának módosítása után igény esetén tanúsítványt adunk.
Tagozatunk elnöksége a NMHH-val és SZIP- el a MKHSZ- el és az Óbudai
Egyetemmel jó munkakapcsolatot ápolt és eredményes munkát végzett.
Céljaink sikeres megvalósítása érdekében Tagozatunk elnöksége és a szakcsoportvezetők aktívan részt vettek a munkákban, amelyhez a MMK és a BPMK
vezetésétől a támogatást megkaptuk.
Budapest, 2017. április 08.
Összeállította: Rácz József
Hírközlési és Informatikai Tagozat elnöke
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Környezetvédelmi Tagozat
Környezetvédelmi Tagozat
2016. évi beszámoló
Szakmai tagozati adatok ismertetése:
A Környezetvédelmi Tagozatnak 13 megyei szakcsoportja működik. Az Országos Elnökség
létszáma 10 fő. Az Országos Szakértői Testület létszáma 9 fő.

A Tagozat működése, Elnökségi ülések:
Az Elnökség rendszeresen tart üléseket kb. 6 hetes gyakorisággal. A kibővített elnökségi
üléseken részt vesznek a megyei szakcsoportok elnökei is.

Szakosztályok működése:
Megyei Szakcsoportjaink rendszeresen tartanak üléseket. Részt vesznek az Elnökség által
szervezett regionális képzések megrendezésében. Szakértői Testületeik révén véleményezik a
megyei kamarákhoz beérkező minősítési kérelmeket.

Kiemelkedő Szakmai tagozati eredmények
Minden évben megrendezésre kerül díjkiosztó ünnepségünk, ahol az alábbi kategóriákban
díjazzuk a környezetvédelme területén kiemelkedő munkát végzőket:
• A Környezet Védelméért kisplasztika (életműdíj)
• Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért
• Környezetmérnöki Diploma Díj.

Szakmai kapcsolatok oktatási intézményekkel, műszaki tudományos egyesületekkel:
• Magyar Bányászati Szövetség
• Hermann Ottó Intézet (Földművelésügyi Minisztérium)
• Miskolci Egyetem
• Pannon Egyetem
• MTESZ Veszprém Megyei Egyesület
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Szakmai rendezvények:
Rendszeresen szervezünk szakmai továbbképzéseket, általában megyei vagy régiós szinten.
Ezeken fontos szakmai ismeretekről illetve az aktuális jogszabályi változásokról hallhatnak
tagjaink előadásokat.

Jogszabályok véleményezése
A jogszabályok véleményezésében is részt vesz Tagozatunk, azonban legtöbbször igen rövid
idő áll rendelkezésre válaszaink kidolgozására. Ezért az is előfordulhat, hogy a rendelkezésre
álló rövid idő miatt nem tudunk érdemi véleményt kialakítani.

Tervek és programok a 2017. évre (országos rendezvénynaptárhoz is) Szakmai tagozat által
közölni kívánt további témák:
2017-ban is folytatjuk regionális továbbképzési programjainknak a szervezését, megtartását.
Folytatjuk

együttműködésünket

a

megkötött

együttműködési

megállapodásoknak

megfelelően.

Nyíregyháza, 2017. április 13.
Parragh Dénes
elnök
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Közlekedési Tagozat
Beszámoló a tagozat májusi küldöttgyűlésére
(2016. május – 2017. május)
A tagozat 2016/2017-ben az MMK általános stratégiai céljaiból kiindulva végezte munkáját.
A tagozat elnökségének munkája elsősorban az alábbi témakörök köré csoportosítható:
ÉMTSZR új tervezési rendszer
Jogosultságok
NFM kezdeményezései a sajátos építményekre vonatkozóan illetve jogszabályi környezetváltozása, kiemelten a közutak építésének szabályozására
Új KBT tapasztalatai
Beruházási Kódex
Jogi és szakmai kötelező oktatás, oktatási törzsanyagok kidolgozása, oktatás kiterjesztése a műszaki ellenőrre
Honlap folyamatos karbantartása
Engedélyezési kérdések
Mérnökkamarák V4 konferenciája, Via Carpathia
IKOP
20 éves az MMK jubileumi események
Feladat Alapú Pályázatok
A tagozat létszáma 2015-ben 2490 fő, 2016-ben 2527 fő, jelenleg 2798 fő.
A Tagozati elnökség működésének ismertetése
Az elnökség a bejáratott gyakorlatnak megfelelően havonta ülésezett. Továbbra is szükséges
volt az aktuális kérdésekben történő gyors állásfoglalás érdekében az elnökségi tagok e-mailben megkeresni a közös vélemény kialakítása érdekében. A kialakult rendszer megfelelően
működött, a tagozat elnöksége képes volt pár napos határidővel részt venni a jogszabálytervezetek véleményezésében és reagálni a mérnöktársadalmat érintő aktuális kérdésekben.
A közlekedés-szakmai jogszabályok előkészítésében közreműködő szakmai szervezeteket,
Magyar Közút, MAUT közvetlenül is megkerestük, hogy az MMK Közlekedési tagozata minél előbb bekapcsolódhasson a Közlekedési Tagozat számára kiemelten fontos jogszabályok
kialakításába és így a véleményezési folyamat felgyorsulhasson és alaposabbá válhasson.
Az elnökség munkáját kiegészíti a Szakértői Testület és a Továbbképzési Bizottság. A tagozaton belül továbbra is jól működik a Vasúti Szakosztály, a Közúti Biztonsági Auditorok Szakosztálya és a Mérnök Konzultáns Szakosztály. A meglévő szakosztályok mellé a Közlekedési
Tagozat döntést hozott Kerékpáros Szakosztály felállításáról, melynek szervezése megkezdődött.
A már működő szakcsoportok: Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Fejér,
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, SzabolcsSzatmár-Bereg, Vas, Veszprém, Zala mellett új szakcsoport alakult Tolna megyében.
A tagozat honlapján továbbra is megjelentetjük az elnökség döntéseit és határozatait, valamint
Tagozat tagságát érintő, az elnökséghez befutott információkat.
Továbbképzés
Az MMK által bevezetett továbbképzési rendszer működéséhez továbbra is igyekszünk a megyékkel való szoros kapcsolattartásra. Új kihívást jelent a műszaki ellenőrök oktatási anyagainak előkészítése. ma már bejáratottan működik, bár hasznosságáról megoszlanak a vélemé119

nyek. A kötelező szakmai oktatás tekintetében 2015. végén is megkerestük a megyei szervezeteket az oktatási anyagokra történő javaslattétel céljából.
2016-ra 16 darab kötelező szakmai anyag kidolgozására tettünk javaslatot a Tudásközpont
felé, amelyből 15 darab kidolgozásra került, 2017-re 9 darab „új” kötelező szakmai anyag
kidolgozására tettünk javaslatot.
Az elnökség támogatta a konferenciákkal egybekötött oktatások megrendezését.
Az új oktatási rendszer tovább finomodott, nagyobb hangsúlyt kapott a szakma-specifikus
rész.
Jogosultságok
Az alapvető problémák megszűntetését követően az ilyen irányú panaszok száma jelentősen
csökkent. Az Tagozat elnöksége továbbra is támogatja az NFM által kiadott sajátos építményekre vonatkozó rendelet kidolgozását az esetleges problémák kezelése érdekében.
ÉMTSZR témakör
Az ÉMTSZR kialakítására felállított munkacsoportban a Közlekedési Tagozat kollégái is aktívan részt vettek. Az ÉMTSZR bevezetését a Kamara jóváhagyta. A Közlekedési Tagozat a
közlekedési létesítményekre vonatkozó anyagot szintén elkészítette, annak bevezetését azonban csak akkor javasoljuk, amikor ennek alkalmazását a jogszabályok (többek között a Kbt.)
lehetővé teszik. Ebben a tárgykörben a Közlekedési Tagozat elnöksége továbbra is határozottan fel kíván lépni és véleményt kíván nyilvánítani a tervezés és kivitelezés együttes versenyeztetése ellen. Az ÉMTSZR-nek és a MMK által kiadandó tervtartalmakkal foglalkozó
anyagnak megfelelően a nagyprojektek versenyeztetését mind a tervező mérnökök szempontjából, mind pedig a projektek megvalósíthatósága és árszintje tekintetében csak kiviteli tervek
alapján tartjuk megfelelőnek.
Elnökségi döntések, határozatok:
143/1. 2016.06.21. A Közlekedési Tagozat elnöksége egyhangúlag elfogadja az alábbiakban
felsorolt továbbképzési témákat szakmai törzsanyag oktatásaként:
1. 1-es és 3-as villamos-vonalak rekonstrukciója
2. Budai fonódó villamos megvalósítása
3. Tervezés alatt álló villamos-vonalak Budapesten: Etele tér, Bécsi út, Fogaskerekű
4. Sportesemények a Fővárosban: lehetőségek és feladatok
5. M4-es metró átadása óta szerzett üzemeltetési tapasztalatok
6. M3 metró felújítása
7. Az Egységes Forgalmi Modell használatának bevezetése a fővárosi közlekedéstervezési gyakorlatba
8. Új járművek beszerzése uniós forrásból
146/1. 2016.12.06. A Közlekedési Tagozat elnöksége egyhangúlag elfogadja az alábbiakban
felsorolt továbbképzési témákat szakmai törzsanyag oktatásaként:
1. "Nagyelemes vasúti- közúti átjárók és burkolt vágányok kialakításai Szintbeni vasúti átjárók forgalombiztonsági vizsgálata, korszerűsítése."
2. "Gyorsút" tervezése, szakhatósági egyeztetése, engedélyezése - Gyorsforgalmi utak tervezése, előnyök, hátrányok"
3. Elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos tapasztalatok
4. Kisműtárgyak, hidak és a vasúti folyópálya közötti átmeneti szakaszok
kialakítása
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5. Üvegszál erősítésű polimer kompozit ragasztott szigetelt sínillesztések
vizsgálata laboratóriumban és pályában
6. ÖBB infrastruktúra fejlesztések 2025-ig
7. Gazdasági megfontolások a felsővezeték építésben
8. Epoxi BODAN átjárók
9. Korszerű módszerek a közlekedési infrastruktúra számítógépes tervezésében
149/1. 2017.03.07. A Közlekedési Tagozat elfogadja a Vas Megyei Mérnöki Kamara által
2017. április 26-án tartandó kötelező szakmai továbbképzését és annak oktatóit.
149/2. 2017.03.07. A Közlekedési Tagozat elfogadja a MMK Elektrotechnikai Tagozat „eMobilitás” című kötelező szakmai továbbképzés témavázlatát és annak oktatóját.
149/3. 2017.03.07. A Közlekedési Tagozat elfogadja a MMK Akusztikai Szakmai Tagozat
„Zajárnyékoló falak zajcsökkentő hatása, akusztikai jellemzőinek mérési,
minősítési módszerei” című kötelező szakmai továbbképzési témakört és annak oktatóját.
149/4. 2017.03.07. A Közlekedési Tagozat elfogadja a „Korszerű módszerek a közlekedési
infrastruktúra számítógépes tervezésében” címen elkészült MMK szakmai
továbbképzési előadás törzsanyagát.
Kiemelkedő tagozati eredmények, szakmai rendezvények
• 29 tervtanácsi ülésen vettünk részt 2016-ban.
• 4 tervtanácsi ülésen vettünk részt (eddig) 2017-ben.
• Balatonföldvári konferencia - 2016. május 10-12. (A konferencia idén májusban is megrendezésre kerül 2017. május 10-12.)
Rendeletek, jogszabályok véleményezése:
1. 2016. április hó - MÉDI-HOAI-EMTSZR munkabizottság – MEMDI Közlekedésépítő mérnöki létesítmények
2. 2016. május hó - Útügyi műszaki szabályozási rendszer felülvizsgálata
3. 2016. május hó - A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény alkalmazásának
tapasztalata
4. 2016. június hó - Magyar Mérnöki Kamara Tervellenőrzési Szabályzat (tervezet)
5. 2016. augusztus hó - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a
hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat módosítása
6. 2016. szeptember hó - 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű
bejelentéséről
7. 2016. szeptember hó - 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
8. 2016. szeptember hó - 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
9. 2016. szeptember hó - 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
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10. 2016. szeptember hó - A Kormány …/2016. (… …) rendelete egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról
11. 2016. október hó - A közutak tervezéséről szóló előterjesztés közigazgatási egyeztetésre
bocsátása
12. 2016. november hó - NFM rendelet kialakítása a közutak építésének szabályozásáról
13. 2017. január hó - Tézisek a vízjogi engedélyezési eljárások egyszerűsítése
14. 2017. február hó - MMK - Építési engedélyezési-építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat, I. kötet: Épületekre vonatkozó
szabályok (2014)
15. 2017. február hó - MMK - Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzat, II. kötet: Építményekre vonatkozó további szabályok (2014)
„Közös Dolgaink” rendezvénysorozat közösen (BPMK, KTE, KÉT, MAÚT)
• 2016. augusztus 29. - Road Network Safety Management Based on Safety Inspection - A
közúthálózat biztonsági kezelése a biztonsági felülvizsgálat alapján (Előadó: Salvatore Damiano CAFISO, a Cataniai Egyetem professzora)
• 2016. október 25. - Közlekedés: a városfejlesztés lehetősége, avagy akadálya? (Előadó:
Gresó György fejlesztési vezető, Gránit Pólus Zrt., Erő Zoltán ügyvezető, Palatium Stúdió
Kft., Varga Ötvös Béla, városfejlesztési közgazdász)
• 2016. november 8. - Infrastruktúra projektek monitoringja "ma és holnap" (konferencia),
(Előadó: Radnay Tibor igazgató, BKV Zrt., Tompos Attila igazgató, Euroaszfalt Kft., Ágoston Levente osztályvezető, NIF Zrt., Varga Barbara osztályvezető, NIF Zrt., Kocsis Tamás
ügyvezető igazgató, PlanCod Kft.)
• 2016. november 24. - 1. R67 gyorsút tervezési jellemzői, tapasztalatai, 2. R76 gyorsút
tervezési jellemzői, tapasztalatai, 3. A Tervezés Útmutatóhoz készült Alkalmazási Segédlet bemutatása, 4. Gyorsutak terveinek auditálási tapasztalatai (Előadók: Horváth
Anikó, ÚT-TESZT Kft., Nádasdy Tamás, UVATERV Zrt., Vass Gábor, UTIBER Kft.,
Kovács Ákos, Unitef-Szalamandra Kft.
• 2016. december 6. - „Az útügyi műszaki szabályozási rendszer átalakítása” (Előadó: Kiss
Ernő ov., MK NZrt. Rapcsák György ov., MK NZrt., Sajgó Tamás ov., MK NZrt., Szabados
Szabolcs ov., MK NZrt.)
• 2017. február 28. - Beszélgetés a közlekedés jövőjéről, fejlődési irányairól (Előadó: Perjés
Tamás műszaki ig., TRENECON Kft., Tomaschek Tamás Attila csoportvez. Magyar Közút
NZrt.)
• 2017. március 30. - Kerékpárforgalmi hálózati tervek szerepe, tartalmi követelményei (Előadó:
Berencsi Miklós főosztályvezető, Felkért hozzászólók: Kocsis Tünde útépítési szakmérnök,
Nyíregyháza-Debrecen, Kovács Gergely szakterület-vezető, TRENECON Kft.)
Tervek a következő évre
Közös Dolgaink rendezvénysorozat folytatása, szakmai kerekasztal fórumok tartása, újabb
oktatási anyagok előkészítése különös tekintettel a műszaki ellenőrök képzésére, részvétel a
Beruházási Kódex kialakításában, IKOP program figyelemmel kísérése és véleményezése,
Közlekedés Tagozati állásfoglalások kialakítása, megyei kamarákkal való kapcsolat szorosabbá tétele.
Lakits György
MMK Közlekedési Tagozat
Elnök
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Munkabiztonsági Tagozat
Elnökségi ülések
A tagozat elnöksége az elmúlt évben is rendszeresen, az aktuális témáktól függően, de legalább negyedévente tartott elnökségi ülést.
Szakmai nap
2016. május hó 05. napján éves taggyűlés után szakmai napot szerveztünk. A szakmai napon
az elnökség olyan aktuális témák előadására kéri fel a szakmailag elismert előadókat, amelyek
nemcsak a Munkabiztonsági Tagozat, hanem az Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Szakmai Tagozat és a Gépészeti Szakmai Tagozat tagjainak érdeklődését is felkeltették. A szakmai
napon ennek megfelelően a két tagozat kollégái is megjelentek.
A szakmai nap programja a következő volt:
•
•
•
•
•

Nesztinger Péter főosztályvezető, NGM Munkafelügyeleti Főosztály
Új rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről
Dr. Kása László elnök, Országos Emelőgépes Egyesület
Emelőgép kezelők helyzete
Dr. Váró György elnök, MMK Munkabiztonsági tagozat
Az alvállalkozók VSA/SCC kérdéslista szerinti tanúsítása
Kapás Zsolt elnökségi tag, MMK Munkabiztonsági Tagozat
Az Európai Unió új rendelete az egyéni védőeszközökről

Szakmai képviselet
Az elnökség tagjai közül ketten is részt vesznek az Országos Munkavédelmi Bizottság és
hárman az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont munkájában.
A Tagozat tevékenysége
A Tagozatnak önálló honlapot indított, amely a Kamara honlapján megtalálható. Ez a honlap
megteremtette annak a lehetőségét, hogy az elnökség és a tagozat kollégái között gyors és
közvetlen kapcsolat jöhessen létre.
A Minősítő Bizottság az új szakértői kérelmeket a hatályos és vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírálta el. Továbbra is problémát jelent, hogy e Megyei Kamarák nem
minden esetben konzultálnak a Minősítő Bizottsággal, és egyedül döntenek a felvételről vagy
az elutasításról.
Az elnökség felvette a kapcsolatot az Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Szakmai Tagozat
elnökségével annak érdekében, hogy a munkabiztonsági szakértői engedélyekkel kapcsolatos,
mára azonban elavult kormányrendelet módosítása tárgyában.
A megváltozott körülményeknek megfelelően kezdeményeztük a meglévő Együttműködési
Megállapodás módosítását a munkavédelmi hatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályánál. Az új Együttműködési Megállapodás tervezete elkészült, aláírása a
taggyűlésig megtörténik.
A Tagozat minden évben megkapja a munkavédelmi hatóság által készített, a nemzetgazdaság
munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés tervezetét, véleményezésre.
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Az elnökség elkészítette a tagozat új ügyrendjét, amelyet az MMK elnöksége jóváhagyott.
A Tagozat tervei
Az elnökség véleménye szerint a Tagozatban lévő kollégák bevonása a szakmai munkába
leghatásosabban a megyei szakmai csoportok létrehozásával valósulhat meg. Ennek megfelelően támogatta, hogy elsőként a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál alakuljon
ilyen szakmai csoport, ahol megfelelő számú munkabiztonsági szakember tagja a Kamarának.
A szervezés megindult.
A tervek szerint azokban a megyékben, ahol kevés számú munkabiztonsági szakember található, közös szakcsoportok szervezését támogatjuk az Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó
Szakmai Tagozat és a Gépészeti Szakmai Tagozat tagjaival együtt.
Elnökségi ülések megtartása.
Aktív részvétel a Magyar Mérnöki Kamara tisztújításában.
Az idei taggyűlés és szakmai nap megszervezése.
Budapest, 2017. április 11.

Dr. Váró György
elnök
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Szilárdásvány Bányászati Tagozat
BESZÁMOLÓ
A SZILÁRDÁSVÁNY BÁNYÁSZATI TAGOZAT
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Tagozat szervezeti munkája
A tagozat 2015.12.10-én tartott tisztújító taggyűlést.
A tisztújítást követően a Tagozat tisztség viselői a következő személyek lettek:
- elnök:
Németh László
-alelnökök:
Livo László
Dr. Szabados Gábor
- elnökségi tagok:
Bariczáné Szabó Szilvia
Benkovics István
Dr. Debreczeni Ákos
Kis István
A Tagozat tagjai közül cca. 300 fő adott meg elektronikus levelezési címmel. Ezt a kapcsolat
tartásra szeretnénk használni 2017 évtől. Új lehetőség lesz a honlapunk, mely 2017. áprilisban
indul el.
Elnökségi ülések
A tagozat elnöksége 4 alkalommal tartott elnökségi ülést az alábbi időpontokban és helyszíneken:
2016.02.18. Márkushegyi Bányaüzem, Pusztavám
2016.04.28. Budapest MMK
2016.08.29. Salgótarján, Salgótarjáni Bányászati Múzeum
2016.11.15. Budapest MMK
Kihelyezett elnökségi ülés volt a Márkushegyi Bányaüzemben és a Nógrád megyei szakcsoportnál. A 4 elnökségi ülésből két kibővített elnökségi ülés volt.
A tagozat elnöksége döntően online kapcsolat útján intézte a mindenkori aktuális feladatait.
Az elnökség megtárgyalta az alábbi témákat és az azokkal valamint az MMK aktuális kötelezettségeivel kapcsolatos következő tagozati feladatokat:
- közreműködés a jogosultsági vizsgák lebonyolításában,
- szakmai továbbképzések szervezése,
- továbbképzési tematika és továbbképzési törzsanyag összeállítása,
- továbbképzési szakmai jogi anyag felülvizsgálata
- tervezési dokumentációk tartalmi követelményeinek meghatározása,
- tagozat pénzügyi helyzete,
- társ szakmai szervezetekkel bonyolított kapcsolatok,
- jogszabály tervezetek véleményezése,
- geotermikus szakosztály működése,
- Műszaki Földtudományi Karral folyó együttműködés kérdései,
- szakmai anyagok készítése, véleményezése,
- kitüntetés előterjesztések előkészítése, véleményezése.
Az elnökség áttekintette a Tagozat pénzügyi helyzetét.
A tagozat 2016-ban is szűkös pénzügyi keretből dolgozott, de rendelkezik a korábbi évek jelentős megtakarításaival.
A tisztségviselők, elnökségi és bizottsági tagok idejüket térítésmentesen fordítják a kamarai
munkára.
A tagozat nem pályázott a 2016-ban meghirdetett Feladatalapú finanszírozási lehetőségre.
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A tagozat eseményeiről, munkájáról az MMK honlapján biztosított felületen érdeklődhettek
tagjaink. Saját honlap elkészítése és üzemeltetése is tervezett 2017 áprilistól.
Geotermikus Szakosztály
A 2009-ben megalakult Geotermikus Szakosztály ügyrendjét a tagozati taggyűlés 2011-ben
fogadta el.
A szakosztály munkája az önálló honlapon kísérhető figyelemmel.
http://geotermia.lapunk.hu)
Szakcsoportok
4 megyében Borsod-Abaúj-Zemplén , Komárom-Esztergom-, Nógrád és Baranya Megyékben
területi szakcsoportok működnek.
Minősítések
A Tagozat részt vett 3 lakalommal a jogosultsági vizsgák lebonyolításában.
2 esetben vizsgálta a Tagozat Testülete oklevelek szakirányúságát.
Szakmai tevékenység
A tagozat képviselői rendszeresen részt vettek különböző szakmai és társadalmi fórumokon,
ahol a hazai ásványvagyon hasznosítására vonatkozó érveket, javaslatokat hangoztatnak, másrészt a többi hazai ásványi nyersanyag ésszerű felhasználását propagálják.
A tagozat Jogi Bizottsága elkészítette véleményét több jogszabály tervezetthez.
Külső szakmai kapcsolatok
Folyamatos és sok részletre kiterjedő a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karával,
illetve a Kar tanszékeivel a Tagozat munka kapcsolata. A Tagozat állandó meghívottja a Kari
Tanácsnak. Az elnökségben alelnökként vesz részt a Kar képviselője.
A Tagozat folytatta a korábban megkezdett együttműködést a bányászati társszervezetekkel.
Részt vettünk az Észak-Dunántúli Nemzetközi Bányászati Klaszter munkájában.
Tervek 2017 évre
Kihelyezett elnökségi ülés lesz várhatóan Ajkán és a Baranya megyei szakcsoportnál. Legalább két kibővített elnökségi ülés megtartása is tervezet.
Tagozati ügyrend felülvizsgálata megtörtént, de kibővítése szükséges, taggyűlést kell megszervezni Ügyrend módosítására.
A szakmai törzsanyag kibővítése és átdolgozása szükséges.
Saját honlap elkészítése és üzemeltetése.
Társ szakmai szervezetekkel karöltve a tagozat állásfoglalásainak, véleményének képviselete
és elfogadtatása a kormányzat szakirányú rendeleteiben, valamint a szakmai életet befolyásoló
programok, stratégiák kimunkálásában.
Kiállás a hazai ásványvagyon korszerű és hatékony kihasználásának elősegítése, a múltban
visszaszorított kitermelő ágazatok optimális szerkezetének és arányának kiépülése érdekében.
Megalakuló bányászati klaszterekben szerepvállalás.
Németh László
tagozati elnök
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Tartószerkezeti Tagozat
Tartószerkezeti Tagozat 2016. évi beszámolója
Szervezeti adatok:
A Tagozat 2016. májusi küldöttgyűlésen új vezetőséget választott, a mely megválasztása óta
változatlan összetételben végzi munkáját.
Az Elnökség: Szántó László elnök, tagjai: Dalmy Dénes, Metzing Ferenc, Hortobágyi Zsolt,
Polgár László, Zalavári István, Dulácska Endre, Horváth Adrián, Dezső Zsigmond, Sterner
Pál, Szabó István. Az MMK küldöttgyűlésbe 10 tagtársunkat delegáltuk, valamint póttagokat
is választottunk. Szintén megválasztásra került az új Szakértői Testület 10 tagja és 4 póttagja.
A Tartószerkezeti Tagozat 2016. március 31-én, június 10-én és október 28-án tartott Elnökségi ülést, melyre a tagozat elnökségi tagjai mellett a megyei szakcsoportok elnökei, a szakosztályok vezetői és a tagozat mellett működő szakértői testületek (bizottságok) elnökei is
meghívást kaptak. Az elnökségi üléseken az aktuális tagozati és továbbképzési kérdések kerültek megvitatásra az előzetesen meghirdetett napirend szerint.
A Tartószerkezeti Tagozat éves Küldöttgyűlését 2016. május 11-én tartotta az MMK budapesti székházában, melyen a küldöttek közül 33 fő jelent meg. A Küldöttgyűlés keretében a
beszámolók mellett a Tartószerkezeti Tagozat által alapított kitüntetések átadására is sor került. A Küldöttgyűlés a beszámolókat és a tervezett költségvetést elfogadta. Szintén a Küldöttgyűlés keretében került elfogadásra a Tartószerkezeti Tagozat új Ügyrendje. A Küldöttgyűlés legfontosabb eseménye a tisztújítás volt, melynek keretében új elnököt és elnökséget,
MMK küldöttgyűlési küldötteket és Tanácsadó Testületi tagokat választott. (lásd korábban)
A Tartószerkezeti Tagozatnak két szakosztálya működik: Hidász Szakosztály és Fiatal Statikusok Szakosztálya.
A Tartószerkezeti Tagozat keretében 19 megyében működik szakcsoport. .
A Tagozat a szakmai feladatok ellátására az alábbi Szakértői Testületeket (Bizottságokat)
működteti: Magasépítési, Mélyépítési, Szabványügyi, Tűzvédelmi, Geotechnikai. Egyedi feladatokra szervezett Szakértői Testületek (Bizottságok): Földrengés védelem, Alapozások tervezése földrengésre, Hó és meteorológiai terhek.
A szakmai továbbképzés elősegítésért két szakágban vezető tervezőket és egyetemi tanárokat
kértünk fel, hogy vegyenek részt Továbbképzési bizottságokban. Így a Magasépítési és a Hidász továbbképzési bizottságok a továbbképzés témaköreit valamint az előadások kiválasztását segítik.
Szakmai tevékenység:
Az alábbi tevékenységi körökben végeztünk munkákat:
1.) Az európai szabványok ismertetése, magyarázata,
2.) Szakmai segítség a jogszabályok kidolgozásában, részvétel az OÉTT munkájában,
3.) HOAI alapú mérnöki díjszabás tervezet kidolgozása,
4.) Tervezési díjakkal kapcsolatos javaslat kidolgozása,
5.) Tervdokumentációk tartalmi és formai követelmények javaslat kidolgozása és összeállítása,
6.) Szakmai kapcsolatok külföldi társintézményekkel,
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7.) Szakmai ismeretterjesztés, kiállítás-szervezés – Polónyi István kiállítás a debreceni MODEM-ben.
A szakmai továbbképzést két szakágban: magasépítési és hidász szerveztük. A hidászok a
Tagozat 10%-át teszik ki, így konferencia szervezése látszott célszerűnek.
A magasépítők részére több tematikában szerveztünk továbbképzést. A továbbképzés alapelve: a modern szerkezetek, anyagok, számítási eljárások. E köré terveztük az előadásainkat,
melyek a teljes tagság 2016-es továbbképzését szolgálták.
Díjak és kitüntetések
A Tartószerkezeti Tagozat 2016. május 11-én megtartott Küldöttgyűlése keretében kiosztotta
a tagozatunk által alapított díjakat:
- Két kollégánknak Menyhárd István díjat adtunk át, valamint,
- Két kollégánk megkapta a Tartószerkezeti Életmű díjat
Tervek és programok a 2017. évre
A Tagozat elsőrendű feladatának tartja a tartószerkezeti tervezés színvonalának emelését (legalábbis szinten tartását) ehhez szükséges a szakma erkölcsi, anyagi megbecsülésének elősegítése.
A Tagozat a szakmai színvonal megtartására szigorú szabályokat állapított meg a tartószerkezeti tervezési jogosultság megszerzésére (MSC végzettség, magas gyakorlati idő).
A jogosultsági vizsga kérdéseit a szakma fejlődésének megfelelően átdolgoztuk.
A részünkre megküldött jogszabály tervezetek véleményezését rendszeresen végezzük, módosító javaslatokat és kiegészítéseket küldünk. A jogszabályok véleményezését ad hoc bizottságok létrehozásával intézzük.
Tovább folytatjuk az ÉMTSZR előkészítésében való részvételünket.
Hidász konferenciát szerveztünk nemzetközi hírű előadók részvételével és ezt ebben az évben
megismételjük.
A szakmai továbbképzéshez több előadás sorozatot ajánlunk fel a szerkezettervezőknek.
Ezekben szakmai újdonságok, szakmai ismeretek fejlesztése szem előtt tartásával kiváló előadók előadásai hangzanak el.

Szántó László, TT elnök
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Tűzvédelmi Tagozat
2016-ban kiemelkedő feladatunk volt az Országos Tűzvédelmi Szabályzathoz kapcsolódó
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek megalkotásában való közreműködés. Az eddig kihirdetett 12
TvMI közül 3 a Tűzvédelmi tagozat, 1 az Elektrotechnikai tagozat koordinálásával jött létre,
de tagjaink által az összes Irányelv készítésében aktívan működtünk közre. Az új TvMI-k
készítése mellett elkezdődtek a 2015-ben kiadott Irányelvek felülvizsgálatai is. 2016-ban a
„Kiürítés”, a „ Beépített oltóberendezések”, a „Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint
menekülési szimuláció”, és a „Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem” irányelvek kerültek felülvizsgálatra és módosításra.
A tapasztalatok összegyűjtésével és összegzésével elkezdtük az OTSZ módosítási javaslattételünk előkészítését.
Tagjaink ismeretét bővítő korábbi hagyományos rendezvényeinket sikerült beintegrálni a
Kamara továbbképzési rendszerébe. A megyei Kamarákkal együttműködve elértük, hogy tervezői jogosultsággal rendelkező tagságunk több alkalom közül is választhattak a szakmai
képzési követelmény teljesítésére.
2016-ban is kiemelt rendezvényként kezeltük a tavaszi Rockwool konferenciát és a Construmás szakmai napot, melyeken elhangzó előadások nem csak a tagozat tagjainak, hanem más
tagozatokban érdekelt kollégáknak és az építészeknek is az éves szakmai képzési tematikánkkal összehangolt előadások hangzottak el. A Komárom-Esztergom megyei valamint a BácsKiskun megyei Kamarákkal közösen Tatabányán ill. Lakitelken 2016-ban is megrendezésre
kerültek a tagozatunkhoz tartozó tervezői jogosultságok szerint tematizált szakmai képzési
napjaink. A Budapesti és Pest megyei Kamar segítségével több tűzvédelmi képzési napot
szervezhettünk a Fővárosban.
Az OTSZ-en kívül aktívan részt vettünk a szakmánkkal kapcsolatos rendeletek véleményezésében. A FAP pályázat keretén belül működésünket alapvetően befolyásoló kormányrendeletek módosításához normaszöveg javaslatot készítettünk, melyet a Kamara vezetésén túl a rendeletalkotásért felelős OKF-nek is eljuttatunk.
A nem lassuló ütemű rendelet alkotás folyamán adott véleményezések, szakmai egyeztető
megbeszélések folyamatos kihívás elé állították tagozatunkat. A rendelet tervezetek véleményezése mellett más tagozatokhoz hasonlóan sok munkát fektettünk az „Építészeti és Mérnöki
Szolgáltatási Rendszer” és a Tervtartalmi Szabályzat módosítás előkészítésébe.
Folyamatosan ápoljuk kapcsolatunkat a szakmánk állami irányítását ellátó Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, ahol több állandó bizottságban, testületben is képviseljük a
MMK-t. A tűzvédelemben érintett társadalmi szervezetekkel is folyamatosan ápoljuk kapcsolatainkat. Támogatjuk egymás rendezvényeit és a jelentősebb ügyekben összehangoljuk tevékenységeinket. Együttműködünk a felsőfokú tűzvédelmi végzettséget nyújtó egyetemekkel is.
Figyelemmel kísérjük, véleményezzük oktatási tevékenységüket és a szakmai munkánkat illetve a Kamarát népszerűsítő előadásokat tartunk a hallgatóknak.
Környe, 2017. április 20.
Lengyelfi László
elnök
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Vegyészmérnöki Tagozat
ELNÖKSÉGI és
SZAKÉRTŐ TESTÜLETI BESZÁMOLÓ
a Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozat
2016 évi tevékenységéről.
Szervezeti adatok:
A Magyar Mérnöki Kamara Vegyészmérnöki Tagozata 1997 május 28.-án alakult meg és
azóta folyamatosan végzi tevékenységét.
Tagozatunkígy 2016-ban is - az elnökség által kidolgozott és elfogadott - munkaprogram
alapján végezte éves tevékenységét.
Vegyészmérnöki Tagozatunkon belül aktív szakmai és kamarai tevékenységet végez a
mintegy 46 fős Korrózióvédelmi Szakosztály. Másik megalakult szakosztályunk, a
Petrolkémiai Szakosztály nem folytat aktívtevékenységet.
A Tagozat elnöksége rendszeres üléseit negyedévente tartotta.
Véleményezési (Tanúsítási) tevékenység
A MMK Tanúsítási Szabályzata 2014. június 1.-én lépett érvénybe, a Vegyészmérnöki Tagozat kapcsolódó két szabályzata; a TANÚSÍTÁSI ÜGYREND, valamint A KATÓDÓS VÉDELEMMEL FOGLALKOZÓK KÉPZETTSÉGI SZINTJÉNEK IGAZOLÁSI ÜGYRENDJE (MSZ EN 15257 szerinti „kompetencia megfelelés” tanúsítása) 2014. július 9.én került
jóváhagyásra, kiadásra.
A szabályzatok szerinti tanúsítási tevékenységet a Tagozat Szakértői Testülete folyamatosan,
zökkenőmentesen végezte.
2016-ban elbírált és támogatott tanúsítási kérelmek:
o
o
o
o

KO-T és KO-M tanúsítványok: 7 fő
KO-M tanúsítványok: 2 fő
Kompetencia-megfelelés tanúsítvány: 2 fő (KO-T é KO-M) tanúsítvánnyal együtt)
VE-T és VE-M tanúsítványok: 2 fő

Jelenleg egy kérelem van elbírálás alatt.
Korrózióvédelmi Szakosztály
Dr. Hencsei Pál úr vezetésével 4 féléves korróziós mesterképzést szerveztünk és indítottunk el
az MMK keretein belül annak érdekében, hogy a megszűnt korróziós szakmérnök képzés helyett a korrózióvédelmi tevékenységhez szükséges ismereteket és krediteket biztosítsa. A tantervet, programot, költségtervet elfogadták, a képzés 2016-ban másodszor is indult. Jelenleg a
II. félévi képzés folyik.
Az elmúlt évben is megrendezésre került a hagyományos VEKOR konferencia, amelyen a
résztvevőknek alkalmanként 1 továbbképzési napot igazol a területi kamara.
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Az elmúlt évben sikeres „katódos védelmi konzultációt” szerveztünk limitált létszámmal,
péntek déltől – szombat délig tartó, összesen 8 órás elfoglaltsággal, amelyen a résztvevők 1
továbbképzési napról kaptak igazolást
További szakmai tevékenység bemutatása:
A Magyar Akkreditációs Bizottság Kémiai Szekcójában is igyekszünk képviselni a szakma
érdekeit, a Vegyészmérnökképzés jövőjére vonatkozó egyetemi képzésfejlesztési, tantárgy
bővítési kezdeményezések véleményezésével.
Tagozatunk több tagja számos köztestületben és egyéb bizottságban képviseli a vegyészmérnöki szakma érdekeit:
–

Magyar Szabványügyi Testület

–

World PetroleumCouncil (WPC) Magyar Nemzeti Bizottsága

–

VEAB Katalízis Munkabizottság

–

Varga József Díj (MTA Díj) Alapítvány Kuratóriuma

Szokásos éves kihelyezett Elnökségi és Szakértő Testületi ülésünket 2016.10.01-én Makláron
tartottuk, ahol részletesen foglalkoztunk a tagozat két évtizedes eddigi tevékenységével, elért
eredményeivel, kudarcaival és sokat foglalkoztunk a lehetséges jövőképekkel. Előadás hangzott el a fáradt olajok és a környezetvédelem összefüggéseiről, használt gumiabroncsok termikus hasznosításáról és a Riói olimpián elért magyar eredmények érdekes, tényadatokkal
alátámasztott, a médiában elhangzottaktól eltérő értékeléséről.
Tagozatunk 2001 évben alapított Péceli Béla Díj-át 2016 évbenDr. Bartha László a Pannon
Egyetem, Mérnöki Kar emeritusz professzorakapta, több évtizedes kiemelkedő szakmai
tevékenysége, életútja elismeréseként.
A Vegyészmérnöki tagozat együttműködése évek óta folyamatos a Pannon Egyetem Mérnöki
Karával, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Karával,
valamint a Debreceni Egyetem Kémiai Intézetével. Tájékoztatjuk egymást a kölcsönösen
érintett témákban, s egyeztetjük szervezeteink ezzel kapcsolatos álláspontját, tevékenységét.
Szervezőként, előadóként, támogatóként részvettünk különböző konferenciákon, TDK és
diplomamunka bírálatokon, államvizsga bizottságokban, diplomaosztókon és más hasonló
eseményeken, rendezvényeken.
Kapcsolatot tartunk a Magyar Kémikusok Egyesületével (MKE), és a Magyar Vegyipari
Szövetséggel. Együttműködő partnereinkkel sok a közös célunk, érdekünk. Rendszeres
információ cserével, céljaink, terveink összehangolásával reményeink szerint jelenlegi
együttműködéseink egyre gyümölcsözőbbé fejlődnek.
Tagozatunk együttműködése folyamatos és konstruktív az országos és megyei kamarákkal,
tagozatokkal. Több fórumon, köztük választmányi és kibővített elnökségi üléseken fejtettük ki
a tagozat véleményét, tettünk javaslatokat számukra.
Budapest. 2017.04.12.
Dr. Balog György
MMK-VT elnök
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Melléklet:
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Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 2016
A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat még az egyesületi kamara idején 1989-ben alakult,
azóta folyamatosan működik. Érdekkörébe 5027 fő tartozik, az alábbi megosztásban, mindegyik kategóriában szerényen emelkedő tendenciát mutat 2015-höz képest:

Csoport

Létszám

1. Teljes lista

5 027fő

2. Tervezői és/vagy szakértői jogosultsággal rendelkezők

1 623 fő

3. Felelős műszaki vezetői és/vagy szakértői jogosultsággal rendel3 154 fő
kezők
4. Jogosultsággal nem rendelkezők

719 fő

(megjegyzés: az átfedések miatt nem összeadható)
Az érdekkörünkbe tartozó kollégák közül:
Kamarai tag: 2.618 fő
Nem kamarai tag: 2.409
A Tagozat tevékenységét 13 fős elnökség irányítja. Valamennyi megyében működik szakcsoportunk.
Elnökségi üléseket rendszeresen, minden hónapban tartunk, ezen felül 2016-ban két kibővített
elnökségi ülést tartottunk, amin részt veszneka szakcsoportok vezetői, a szakmai bizottságok
tagjai, valamint valamennyi tag számára nyitott a részvétel lehetősége.
A kibővített elnökségi ülések szokásos napirendi pontja az elnökség beszámolója az elmúlt
időszak eseményeiről, illetve az aktuális ügyeinkről. Ezen túl szakmai program volt:
❖

❖

a tavaszi kibővített elnökségi értekezleten:
- Az ENSZ 2015 – 2030 Fenntartható Fejlődési Céljai és a II. Budapesti Víz Világtalálkozó, (ea: Körösi
Csaba a KEH Fenntarthatósági Igazgatóság vezetője),
- a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének hazai feladatai (ea: Gayer József a GWP Magyarország elnöke),
- Vízügyi exportlehetőségek (ea: Haranghy Csaba a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója)
az őszi, szakmai kirándulással egybekötött 2 napos értekezleten, Kaposvárott, amit a Somogy megyei szakcsoport rendezett:
- tájékoztató hangzott el a 2. Budapesti Víz Világtalálkozóról (ea: Dr. Szűcs Gábor köztársasági elnöki
tanácsadó),
- időszerű szakmai téma a dombvidéki víztározás volt, ennek keretében előadás hangzott el aA DélDunántúl vízgazdálkodásáról (ea: Pecze János, DDVIZIG)a víztározás helyzetéről és időszerű problémáiról (Polgár Károly, DDVIZIG) valamint a dombvidéki tározók korszerű tervezéséről (Rosza Péter:
VIZITERV Consult).

A jogosultságok elbírálását (közigazgatási ügyeinket) a szakmai gyakorlat szakirányúságát
megállapító szakértői testület végzi, amely havonta egyszer ülésezett. A kérelmek tervezői,
szakértői, felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakterületekre terjedtek ki. A bizottság
tevékenységének főbb tapasztalatai:
•

sok a szabálytalanul, hiányosan összeállított kérelem,
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•
•

emelkedik a nem szakirányú végzettségű kérelmezők száma,
nehezen megítélhető általános referenciákat jelölnek meg.

A Tagozat a tevékenységét éves munkaterv alapján végzi. Súlyponti szakmai témák, illetve
tevékenységek az alábbiak voltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

A Belügyminisztérium felkérésére széleskörű szakmai konzultációval, szakértők bevonásával állásfoglalást
dolgoztunk ki a csapadékvíz gazdálkodás tárgyában
Javaslatot dolgoztunk ki a vízmérnöki jogosultságok korszerűsítésére, ezen belül kezdeményeztük a rendszertervek elkészítésének szakértői jogosultsághoz való kötését.
Javaslatot dolgoztunk ki a vízjogi engedélyezési eljárás egyszerűsítésére
Részt vettünk a MÉDI kidolgozásába (vizilétesítmények fejezet), a HOAI, illetve az ÉMTSZR kidolgozásának folyamatában.
Kidolgoztuk az éves szakmai továbbképzés törzstémáit, akkreditáltuk a megyei továbbképzési programokat.
Intenzíven részt vettünk a vízmérnökképzéssel kapcsolatos kérdésekben, ezen belül véleményeztük a bajai
Eötvös József Főiskola Intézményfejlesztési Tervét
Véleményeztük a Nemzeti Vízstratégiát (Kvassay Jenő terv).
Számos jogszabály észrevételezését végeztük el, általában rohammunkában.

Részt vettünk a MMK testületeinek munkájában, ide értve a Továbbképzési testületet (Rung
Attila) és a Közbeszerzés bizottságban (Márkus Pál). A választmány, és a küldöttgyűlések
munkájában való részvételünk érdekében ezek napirendjén szereplő témákat elnökségi értekezleten, esetenként a szakcsoportok és szakértők bevonásával dolgoztuk fel, illetve alakítottuk ki az állásfoglalásunkat.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően együttműködtünk aa Belügyminisztérium vízügyi
szervek irányításáért felelős államtitkárságával, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatósággal.
A tagozat képviseltette magát: 12 „Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, 4 „Részvízgyűjtő
Tanácsban”, az Országos Vízgazdálkodási Tanácsban.
Élénk volt a „bökényi” keretekben zajló együttműködés a MHT, MAVÍZ, VTOSZ, és a GWP
Magyarország és a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetséggel (MASZESZ).
Több tagunk részesült magas állami kitüntetésben:
-

Vedres István díj: Dr Kovács Gábor
Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata: dr. Kozák Péter szegedi vízügyi igazgató
Miniszteri elismerés: Palotásné Kővári Teréz a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnök asszonya
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata: dr. Szigyártó Zoltán
Vásárhelyi Pál-díjban részesült Zellei László kollégánk, elnökségünk tagja, Horváth Béla, szolnoki főmérnök,, Szabó Mátyás, a nyugalmazott fehérvári igazgató

Zielinsky Szilárd díjat kapott: dr. Dulovics Dezsőné dr. Dombi Mária és dr. Dulovics Dezső
(posztumusz);
Tiszteletbeli tag oklevelet kapott: Móricz István és dr. Szlávik Lajos
A Víz Világtanács igazgatósága tagjává választotta Szöllösi Nagy Andrást, tiszteletbeli tagunkat
Budapest,2017.április 12.
Novák Gyula
elnök
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