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,
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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
gyorsasága és költségkímélés okán elsősorban elektronikus levelekben és honlapunkon
(www.vasimmk.hu) tettük meg.
2016 év 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 köszönhetően 2016-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.
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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.
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 kultúra javításáért.
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
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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 asszony video üzenetben 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:
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.
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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 költségeket teljes 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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