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Dr, Szepes András Elnök írr (továbbiakban Elnök) köszöntötte a rnegjelerrteket a választások utáni első
korrtakt elnökségi ü|éserr. Megállapította, Irogy az iilés határozatképes. Grimm Viktor és Kállai György
indokolt távolrnaradásukat je lezték.

l. Az E|nök tájékozatój a az e|őző elnökségi ülés óta történtekről

Az MMK elnökségi ülés volt a múlt héten. Wagner elnök úr beszámolt a íalálkozőiről,
melyek közül Tarlós úrral folytatott megbeszélés volt a legfontosabb. Aza szándék, hogy
az eddigiekben a BPMK gondozásárabízott az MMK-nak fontos témákat, így az Építők
napja rendezvény szervezésében való közreműködést is saját hatáskörbe vonja.
Tárgyaltak a kistagozatokról. Az íj alapszabály-tervezet szerint 300 fő alatt nem lehetne
tagozatot létrehozni. Ennek értelmében azEgészségügyi, a Bányászati, a Vegyészmérnöki
és az Akusztikai tagozat léte kérdéses. A bányászok már szervezik a tagokat, közel van a
létszámuk a 300 főhöz. AzEgészsgúgyitagozat alapos szakmai indoklást nyújtott be, az
Akusztikai tagozat érzelmi alapon indokolt, ellehetetlenítik a szakmát, ha megszűnik a
tagozatuk. További tárgyalások szükségesek.
Az MMK részéről kaptunk egy szakmai továbbképzési összefoglaő táblézatot, amit az
Elnök kiegészített és azt átadott a jelen levőknek. Ebből az látszik, hogy kicsi a teljesítés
aránya,
A 25. évfordulónk ünnepére tervezett kiadványunk a nyomdában van, idóben kész lesz. A
regisáráláskor a kiadványt és egy tollat kapnak a megjelentek.
Az ünnepre a meghívásokat elküldtük,már érkeznek avisszajelzések. Füleky h. államtitkár,
Wagner E., Hajtó Ö., társkamarák meghívottai itt lesznek, A meghívott közéleti személyek
közül csupán Vargha T. képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ünnepen.
A program a himnusszal indul, előénekes Mészáros János Elek.
A vendég köszöntők következnek, aztán az Elnök és Hajtó Ö. előadása következik,
filmvetítés, majd népitánc következne. Ez utóbbi még nincs biáosítva, (Polányi P. még
keresi a megoldást.)
Az ál1 őf o gadásra h árom ajánlatot ké rtün k, h am aro san be érkezn ek.
Polányi P.; a kiadványra vonatkozóan nem ezt beszéltük meg. Arról volt szó, hogy
cégbemutató ne legyen, az anyagok nagyon eltérőek, nem koherens a kiadvány, Lehetett
volna egyeztetni a beküldókkel mit hogyan javítsanak, nem beszéltük meg. Le is írta mik a
kifogásai, de nem történt semmi, ez igy nem helyes. Szívesen segített volna a
szerkesztésben, de nem kapott rá lehetőséget.
Elnök; elküldte ahozzáférést a kiadványhoz és várta a javaslatokat.
Polányí P.; a kiadvány nem csapatmunka eredménye.
Kiss. T., kifejezetten kérték, hogy ne legyen a kiadványban ,,céges önreklám".
Elnök; nem olyan jellegű a kiadvány.
Polányi P.; nem is hallod meg mit mondunk, Grosz K. anyaga igen is tartalamaz
cégreklámot azért, meft nem is tudta, hogy ilyen nem lehetett volna benne.



Hullay Gy.; jelentkezett, szeretett volna projekt anyagot adni, de nem volt meghatározva a
mikéntje, aztán pedigmár az elfoglaltsága miatt kicsúszott a határidőből.
Polányi P.; a forma igen az le volt írva, de a mit az nem, elTe egy útmutató kellett volna.
Sokszor elöfordul ez,nem hagyod, hogy segítsünk, elveszed a kedvet a segítéstől.
Elnök; ez nem így van, lásd a szaklevest is, ahol bedobtad az ötletet aztán ezzel vége is
volt. Most pedig a rendezvényünkre a tánccsoport még mindig nincs meg.
Szigetiné Lász|ő E.; egy ilyen kiadvány előkészítése legalább fél évet igényel. Kell egy
leírás a formára és a tartalmi elemekre, akkor lehet csak elvárni az egységességet. Ő is a
saját elképzelése szerinti anyagot adott, fenyképek és rövid szöveg, amit aztán az Elnök
beszerkesztett a kiadványba.
(Az Elnök az ülés végén, de ide tartozőan elmondta, hogy Nádor István a Vas Megyei
Mérnöki Kamara nevében az ünnepen levetítésre felajálotta a ,,Mérnökök Savariától
Szombathelyig" c. filmjüket, Az ülés részt vevői ezzel egyetértettek.
Az ünnepélyünkre eddig 45 fo jelentkezett kérte a szakcsoportvezetőket a mozgósításra.
Ennek érdekében az eddig jelentkezettek listáját megküldi,)
A Mérnökpark ügyében felgyorsultak az események (Ebből is látszik, hogy lehet az
Elnökkel együtt dolgozni.).
Polányi P. három helyszínre készített vázlatot - OTP, volt TechnikaHáza és Petőfi park -,
amit a városi főépítésszel (Lantai A,) közösen egyeáettek és ez alapján a Petőfi parkban a
lakótelepi gyalogátjárő mellett, az űt két oldalán lenne célszerű az ismertető táblák -
összesen 18 - elhelyezése. A táblák mögött pedig fakat telepítenénk, aminek a gondozását a
város gondjaira szeretnénk bízni,
A megvalósításhoz a város hozzájárulása - a terület tulajdonosa - szükséges, folyamatban
van a Polgármesterhez az eztkérő levél megírása.
Az aluminium táblákon (70 x 100 cm) időálló műanyag fólián lennének a közvetíteni
tervezeLt szövegek és képek. A táblákat két 60 cm mélyen a fölbe betonozott alumínium
oszlop (átmérő 9 cm) tartaná,
A tartóelemek és a műanyag főliák gyártására és elhelyezésére - a PÉr segítségével -
ajánlatot kértünk a Graviprint Kft.-től, várjuk.
Atáblákra kikerülő anyagokat nagyon jó közérthetőséggel kell összeállítani. Az elképzelés
szerint lenne egy karikatúra az illető szakterültről, szöveg és fényképek. Elképzelés szerint
egy reklámszakértőt is megkeresünk, a jó befogadás érdekében. A táblasor elején a két
kamara - a FBr és a mi kamaránk - mutatkozna be és esetleg még egy táblátkapnáa PPr,
Ha megérkezik az ajánlat, a döntés érdekében megküldi az elnökségnek.
Polányi P.; 18 tábla lenne kihelyezve ebből kettő - kettó a táblasor elején és végén
azonosan a kamarák bemutatkozása és 14 maradna a mérnök szakterületek bemutatására.
Szigetiné Lász|ó E.; javasolja szakember (Nagy Benedek) megkeresését, hogy milyen
betű, milyen méret milyen világítás célszerű.
Hullay Gy.; a tábláktartalmát cserélni fogjuk, vagy véglegesnek szánjuk?
Polányi P.; célszerű lenne évente felülvizsgálni. A ,,Mérnökpark" helyett a
,,M érnökösvény" m egnevezést j avas olja, az jobban i l lene.
Elnök; Polányi P. javaslatára feltette a kérdést szavazásra, hogy akarjuk_e megépíteni a
Mérnökösvényt,
Az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúan a ,,Mérnökösvény" megépítése mellett
foglalt állást.
A várható költségek ismeretében a megvalósítás indítására elnökségi határozat szükséges.
Kiss T.; Az ,,Eítőmérnök 200" tablósorozat anyagát célszerű lenne felhasználni a
tábláinkhoz.
Szigetiné Lászlő E.; nem venné kölcsön más szövegét, sokfele mérnöki szakma van
időnként cserélni kellene. Azt is jó lenne megadni, hogy hol lehet a képzéseket kapni,
Egyetértés alakult ki abban, hogy Kiss T, tisztázza kaphatunk-e az Epttőmérnök-200
tablók anyagának felhasználására engedélyt, mert ha nem is konkrét szöveget veszünk át,
ötletek szerzésére azanyaga hasznos lehet,
Polányi P.; vállalta, hogy a 14 szakmacsoportot összegyűjti, arra javaslatot tesz,



2. Továbbképzés előrehaladása
A rnár teljesített és a tervezett szakmai továbbképzések táblázata tat:ialtnazza a kötelezettek
szánait is. Ebből az tűnik ki, hogy a ,,lemellt" képzéseknél a kötelezettek számához méfterl
alacsolty a teljesítés.
Hul|ay Gy.; u vizes tervezők közül többeknek vatr trrűszaki jogosultsága is és Ók 

"gy.r-.-egyszer a műtszakiak képzésre jönnek el.
Elnök átadott egy a szakmai képzések jobbítása érdekében készítendő kérdőív elképzelést. Az a
célja, lrogy az MMK elnöksége nevében negkérdezzék a kanrarákat és tagozatokat, majd a
vélernények alapján egy továbbképzési korrcepciót dolgozzanak ki,
Kérte a kollégákat, hogy a lréten adjanak véleményt.
Hullay Gy.; a vízgazdálkodási szakcsoportban többször saját programokat készíterrek, arnit
jőváhagyattlak atagozaIíal, ezvált be. Errrrek a lehetőségét biztosítani kell,

3. Szakcsoportok helyzete
A reményeink szerint ez év novenrberéberr elfogadásra kerürl az MMK írj Alapszabá|ya. Ebben
a területi karnarák szakcsoprtjaként szerepelnek a szakcsopottok. A négyéverrkérrti vezetőség
rnegúj ítás feltétel |esz.
Tisztázatldó kinek mikor volt és mikor kell tartarri a válaszíásí. A Közlekedési szakcsoport
jan uárbarr terv ezl a választásokat.
Klein P.; a szakcsopoftok alakulása istneretei szerint:

Közlekedési szakcsoport 201 7
Elektroteclrrrika és Errergetikai szakcsoport 20l B

Tartószerkezeti szakcso pot,t 20 1 7
Geodéziai szakcsoport 20 1 7

Y ízgazdálkodási szakcsoport 20 1 6
Környezetvédelmi szakcsoport 20 l 9
Épületgépészeti szakcsoport??

voltak választások.
A választásokat elektronikus útorr célszerű nregtartani, alrol a szakcsopott nem kezdemérryezi,
ott közporrtilag célszerű levezényelrri,

4. Tagsági ügyek, jogosu|tságok

Kérelem Javaslat

ori Barnabás tagfelvétel tagfelvétel

orosz csaba Imre tagfelvétel tagfelvétel

szokoli Richard tagfelvéte1 tagfelvétel

Bakos Csaba tagfelvétel tagfelvétel

2612021. (10.11.) számú Elnökségi Határozat

A kérelmezők tagfelvételét az Elnökség 5 fö igen, 0 fő nem, 0 fő tartőzkodás mellett elfogadta,
mivel a törvényben elöírt feltételeknek megfelelnek.

A beérkezetttewezőijogosultságok iránti kérelmet áttekintve az elnökség a következő véleményt adta:

kamarai szám Név Kért
jogosultság

Vé|ernérry

07-0400 Biczi sándor G szakmai gyakorlat megfelelő



07-01500 Bakos Csaba V, EN_A, EN-
VI, EN-HÓ

szakmai gyakorlat megfelelő

07-01497 ori Barnabás KE-K szakmai gyakorlat megfelelő

k.rn.f.
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Pálfirié Nagy Má"ria

irodavezető


