BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
TISZTELT MÉRNÖKTÁRSUNK!
A beszámoló elején néhány száraz működési tény és adat:
•
•
•
•

a Vas Megyei Mérnöki Kamara a mögöttünk álló négy év minden külső ellenőrzése szerint
jogszerűen működött, ami alapkövetelmény egy köztestület esetében!
működési alapdokumentumainkat a jogszabályi változásoknak és a kamara működési
igényeinek megfelelően módosítottuk.
megtartottuk a kötelezően előírt taggyűlést
kamaránknál változatlanul hét Szakcsoport működik. Örvendetes, hogy 2018-ban megalakult
az Elektrotechnikai Szakcsoport, Épületenergetikai Tanúsító Szakcsoportunkat az elnökségnek
viszont fel kellett oszlatnia a folyamatos működési anomáliák miatt

KAMARAI MŰKÖDÉS
• erősítettük az elektronikus kapcsolattartást tagjainkkal, melynek révén gyorsabb és több
információt tudtunk eljuttatni a tagsághoz
• tagjainkat rendszeresen értesítettük a kamarai eseményekről (taggyűlések, előadások,
képzések, rendezvények, álláslehetőségek, stb.)
• tagjainkkal való kapcsolattartásban, a gyors, folyamatos és színvonalas tájékoztatásban
kiemelkedő szerepet tölt be honlapunk (www.vasimmk.hu)
• határidők közeledtéről (pl. figyelem felhívás szakmagyakorlási jogosultságok megújítási
kötelezettségéről)
• kamaránknál komolyan vettük az ÜGYFÉLBARÁT működés igényeit, és ehhez a testületi, a titkári
és az adminisztrátori tevékenységben is maximálisan igazodtunk, s humánpolitikánkat is e
törekvésnek rendeltük alá
• 2018-ban szakmai továbbképzést hét képzési alkalommal tíz mérnöki szakterület számára
tartottunk, az összes résztvevő 650 fő volt. Az utóbbi években szakmai továbbképzéseink egy
részén más megyei kamarák mérnökei is megjelentek.
• sajnos a megyénkben kis létszámban művelt mérnöki szakterületek művelőinek helyi képzését
még nem tudtuk megoldani. Ennek nem kizárólagosan anyagi oka van, hanem az is, hogy a téma
előadóit nem akartuk az 5-10 fős hallgatóság előtti előadás kényelmetlen helyzetébe hozni. E
területen a szomszédos kamarákkal való együttműködésben – és annak javításában – látjuk a
megoldás lehetőségét.
• A mérnökeink munkáját a 2018. évi bálunkon átadott kamarai kitüntetésekkel is elismertük.
Kitüntetettjeink 2018-ban:
Bodányi Ödön Díj
KAPOLCSI IMRE
Kiemelkedő Mérnöki Munkáért Emlékplakett
CSILLÉRY BÉLA
KRENNER RÓBERT
VÖRÖS ÁRPÁD LÁSZLÓ

Örülünk sikerüknek, és ezúton is gratulálunk nekik!
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENSZER
Működésünk során a korábban meglévő együttműködéseinket megtartottuk, bár nem mindet azonos
színvonalon.
Több korábbi együttműködésünk örvendetesen tovább él és virul, sőt hangsúlyosabb lett. A megye és
a város szakmai fórumain (tervtanácsok) és döntés előkészítő testületeiben kamaránk ott van, és
lehetőség szerint véleményt nyilvánít szakmai kérdésekben. Külön ki kell emelni, hogy 3 éve állandó
meghívottként ott vagyunk Szombathely MJV Gazdasági és Városstratégiai Bizottságában, mely az
önkormányzat egyik legfontosabb témákkal foglalkozó testülete.
Működésünk során több és változatos területen új együttműködési platformokat is építettünk.
A megyei felsőfokú műszaki képzés segítése érdekében egyetemünkkel, az immár ELTE-SEK-kel intenzív
kapcsolatot tartunk. Ez főként közös megjelenésekben és rendezvényekben nyilvánul meg (ld. később),
de változatlanul törekszünk arra, hogy a megye mérnökei bekapcsolódhassanak a képzésbe is, főként
annak gyakorlati részébe. Közös rendezvényeket, közös szakmai továbbképzéseket tartalmaztak
megújuló kapcsolataink a Közlekedéstudományi Egyesülettel (KTE) és a Magyar Hidrológiai Társasággal
(MHT). Külön örvendetes, hogy kapcsolatépítési törekvéseink eredménnyel jártak a „multik” irányába,
legalább is az első fecske megvan. A Delphi utód APTIV Hungary nyitott volt irányunkba, melynek egy
háromoldalú (VMMK-ELTE-APTIV), a nagyközönségnek szóló nagyrendezvény volt az eredménye (ld.
később).
KÖZÉLETI MEGJELENÉS
Örömteli, hogy a hagyományos és elektronikus médiában a megjelenésünk változatlanul gyakori és
pozitív, de más, talán „figyelem felhívóbb” módon is megjelentünk. Csak felsorolás szerűen:
•

•

•

•

a Szülőföldünk Könyvkiadó gondozásában megjelenő „Vas vármegye műszaki nagyjai”
könyvsorozat támogatása. A korábban megjelent kötetekből (Hollán Ernő, Almásy László)
minden, az aktuális taggyűlésen megjelenő tagunk átvehetett egy példányt. A legutóbbi kötet,
mely Musits Zsigmond munkásságát dolgozza fel, megjelenését is támogatta kamaránk
jelentősebb számú példány vásárlásával.
a mérnöki hivatást népszerűsítő, és a mérnökök történelmünkben betöltött szerepét
bemutató „Mérnökök Savariától Szombathelyig” c. film a Savaria Történelmi Karneválon a
MÉRNÖKMOZIBAN, sőt a film versenyprogramon kívül vetítésre került Komlón, a II. Hétdomb
Nemzetközi Filmfesztiválon is. A film angol nyelvű feliratozással is elkészült. Ha tagjaink olyan
hazai vagy külföldi vendégeket fogadnak, akiket szívesen megajándékoznának filmünkkel,
jelezzék igényüket és eljuttatjuk a filmet a kívánt, ám azért limitált, darabszámban. A filmet
a 2018 szeptemberében a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett „Építőmérnök 200”
konferencia alkalmával angol nyelvű feliratozással átadtuk az angol Építőmérnök Szövetség, az
ICE képviselőjének.
különleges és szinte folyamatos kapcsolatunk a Weöres Sándor Színházzal és művészeivel, akik
már törzsvendégek rendezvényeinken. Ez a kapcsolat is segít lerombolni azt az alaptalan
előítéletet, miszerint technokraták lennénk. Nem, inkább legyünk a kultúra szerény adottságú,
de elkötelezett mecénásai.
a színvonalas és egyedi művészeti műsorú Vasi Mérnökbál megrendezése, mely mára a
szombathelyi báli szezon ismert és elismert eseménye lett
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NAGYRENDEZVÉNYEK
Az év során számos un. nagyrendezvényünk volt, melyek röviden összefoglalva:
•

TISZTÚJÍTÓ TAGGYŰLÉS
A Vas Megyei Mérnöki Kamara tisztújító taggyűlést tartott október 25-én a Megyeháza
dísztermében.
Meghívott vendégeink közül Harangozó Bertalan kormánymegbízott a Vas Megyei
Kormányhivatal nevében szólt a mérnöki munka fontosságáról. Dr. Puskás Tivadar
polgármester úgy fogalmazott: a mérnöki munka az emberi alkotások alfája és omegája, a
rendszer csak úgy működik, ha az mérnöki pontossággal meghatározott. Dr. Balázsy Péter
megyei jegyző a négy éve útnak indult folyamatokról szólt. – Már akkor tudtuk, hogy az
építkezések időszaka lesz, s azóta több, mint száz TOP-os fejlesztés valósult meg megyeszerte,
zömmel a vasi mérnöki kar közreműködésével – mondta.
Szakmai programként a Svájcban élő, szombathelyi születésű építőmérnök, Andráskay Ede
tartott kiváló előadást a 2000 éves alpesi átkelő történetéről.
A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnökének újból Nádor Istvánt, alelnökének Déri Lajost
választotta a tagság. Az elnökségi tagok: Czap Attila, Nagypál Tibor, Szabó Eszter, Szimandel
Dezső, Tóthné Temesi Kinga
Felügyelő bizottsági tagok: Dankovics Erzsébet, Horváth Gyula Vladimír, Krenner Róbert
Etikai Fegyelmi bizottsági tagok: Bukits Zoltán, Fenyvesi Béla, Kapolcsi Imre, Mór Tibor, Somlai
Péter, Somogyi Péter, Takács Péter

•
•

•

•

Közlekedési Kultúra napján figyelem felhívó szakmai előadások szervezése a KTE-vel közösen
MÉRNÖKMOZI többszöri megrendezése (ld. előző fejezet). A filmet a karneváli vetítéseken kb.
700 fő, a középiskolai vetítéseken kb.400 fő nézte meg, míg a Youtube-n 800 fölötti
megtekintést regisztráltunk (https://www.youtube.com/watch?v=u6uGMUvCOCE&t=8s).
a győri MOBILIS Interaktív Természettudományi Bemutató Központ részleges kitelepülése
Szombathelyre, a Belsikátorban lévő ELTE-SEK dokumentációs központjába. A két napos
rendezvényt a VMMK/ELTE/APTIV közösen szervezte, és célja a középiskolás diákokat
élményszerűen közelebb hozni a természettudományokhoz, s így a mérnöki pályához. A
rendezvénynek több száz látogatója volt, mely rendezvény kapcsolódott „A Közlekedési
Kultúra Napja” eseménysorozathoz.
mérnöki tanulmányút Svájcba (részleteket ld. később)

SZAKMAI TAPASZTALATOK SZERZÉSE, MÉRNÖKI CSAPATÉPÍTÉS
A kötelező szakmai továbbképzésekre természetesen a legmagasabb és legaktuálisabb szakmai tudást
hozó előadók megjelenését igyekszünk biztosítani, de ezen túl is fontosnak tartjuk, erkölcsileg és
anyagilag is támogatjuk a szakmai információszerzést. Ennek jó megnyilvánulási formája pl. a
közlekedési szakterületen zajló MUSTRA szakmai előadás sorozat. Külön öröm, hogy Andráskay Ede úr
személyében egy kiváló, a megyénkből elszármazott alagútépítő mérnökkel építhettünk ki nagyszerű
szakmai és emberi kapcsolatot.
Minden szakcsoportot ezúton is ösztönözni szeretnénk hasonló események szervezésére.
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Az elmúlt négy év legnagyobb eseménye is egy szakmai tanulmányút volt. 2018 májusában kamaránk
53 fős csapata tett öt napos tanulmányutat Svájcba, ahol a Szombathelyről elszármazott Andráskay
Ede mérnök úr fantasztikus előadásait hallgathattuk, és élőben is láthattuk a svájci közút és
vasúthálózat, alagútépítés, energetika és vízgazdálkodás magas technikai színvonalú létesítményeit,
építkezéseit. Kiemelkedő lehetőség volt az épülő Ceneri vasúti alagút látogatása és a beruházó
AlpTransit Gothard AG kapcsolódó szakmai tájékoztatója. Szerencsére helyhiány miatt egy jelentkezést
sem kellett visszautasítanunk, minden a tanulmányútra jelentkező mérnöktársunk részt tudott venni a
tanulmányúton, melynek költségeit fele-fele arányban állták a résztvevő mérnökök és kamaránk.
GAZDÁLKODÁS
A jelentős események/fejlesztések, az emelkedő működési költségek (bérek, tiszteletdíjak, járulékok,
stb.) mellett a kamara pénzügyi háttere stabil maradt. Ez csak megfelelő gazdálkodási fegyelemmel és
pontossággal volt elérhető.

A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 2018.ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK VÉGÉN FELTÉTLENÜL MEG KELL
EMLÉKEZNI DR. NÉMETH ISTVÁNRÓL, AKI TÖBB CIKLUSON ÁT VOLT ELNÖKE ÉS ALELNÖKE, MAJD
TISZTELETBELI ELNÖKE KAMARÁNKNAK. AZ ELMÚLT ÉVBEN VÁRATLANUL TÁVOZOTT KÖZÜLÜNK. A
VASI MÉRNÖKÖKÉRT, A KAMRÁÉRT VÉGZETT ÁLDOZATOS MUNKÁJÁT ITT IS HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK.
NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöksége nevében, tisztelettel:

Nádor István
elnök s.k.
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