BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
TÉNYEK ÉS ADATOK
 2019. végén a Vas Megyei Mérnöki Kamarában 462 fő aktív státuszú tagot, illetve 216 fő
felelős műszaki vezetőt, műszaki ellenőrt tartottunk nyilván.
 Kamaránk a mögöttünk álló év minden külső ellenőrzése szerint jogszerűen működött,
ami alapkövetelmény egy köztestület esetében. Elnökségünk kilenc alkalommal ülésezett,
mindannyiszor határozatképes volt, és 49 határozatott hozott.
 Működési alapdokumentumainkat a jogszabályi változásoknak és a kamara működési
igényeinek megfelelően módosítottuk. Kitüntetési Szabályzatunkat módosítottuk, és
ennek leglényegesebb elemeként megalapítottuk a „Vas Megye Fiatal Mérnöke”
kitüntetést, mely első ízben a 2020. évi bálunkon került átadásra.
 2019. május 24-én megtartottuk a jogszabályi előírás szerint az éves taggyűlést. A kamara
legfőbb fórumán 49 tagunk jelent meg, biztosítva a határozatképességet. A kötelező
napirendeken túl (tevékenységi és költségvetési beszámolók, költségvetési terv
elfogadása) a rendezvény résztvevői dr. Nemes József egyetemi adjunktus, szerző
könyvismertetőjét hallgathatták meg a „Vas vármegye műszaki nagyjai” sorozatban, a
Musits Zsigmond életéről megjelent kötetről. A könyvből a taggyűlési résztvevők kaptak
egy példányt a kamarától.
 Kamaránknál immár nyolc szakcsoport működik. A Hírközlési és Informatikai Szakcsoport
regionális szinten alakult meg, melyben Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye
szakemberei tömörülnek. A szakcsoport alakuló ülésére március 19-én, Szombathelyen,
kamaránk székhelyén került sor. A regionális szakcsoport vezetőjének a Vas Megyei
Mérnöki Kamara tagját, Rácz Istvánt választották az alakuló ülésen megjelentek.

KAMARAI MŰKÖDÉS
 Továbbra is szorgalmaztuk az elektronikus kapcsolattartást tagjainkkal, melynek révén
gyorsabb és több információt tudtunk eljuttatni a tagsághoz. 2020. márciusában
beigazolódott, hogy ez a törekvésünk, más, nem várt szempontból is hasznos volt. Ennek
segítségével a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején a kamarai
adminisztrációban azonnal, minden zökkenő nélkül át tudtunk állni a személyes
kapcsolattartásról a „home office” üzemmódra.
 Tagjainkat rendszeresen értesítettük a kamarai eseményekről (taggyűlések, előadások,
képzések, rendezvények, álláslehetőségek, stb.).
 Tagjainkkal való kapcsolattartásban a gyors, folyamatos és színvonalas tájékoztatásban
fontos szerepet tölt be honlapunk (www.vasimmk.hu).
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 A határidők közeledtéről a titkárság figyelemfelhívó értesítést küld tagjainknak (pl.
szakmagyakorlási jogosultságok megújítási vagy tagdíjfizetési kötelezettség).
 Kamaránknál komolyan vettük az ügyfélbarát működés igényeit, és ehhez a testületi, a
titkári és az adminisztratív tevékenységben is maximálisan igazodtunk. Külön köszönet dr.
Bánhidi Péter titkárunknak és Riha Katalin titkársági dolgozónknak a szolgálatkész
munkáért.
 Kamaránk csatlakozott a kamarán belüli információáramlás javítását szolgáló, a megyei
kamarák közti egyeztetési fórumot teremtő, Területi Elnökök Fórumához. A TEF első
ülését Szekszárdon tartotta, alapdokumentumait augusztus 6-án, Szombathelyen írták alá
a fórumhoz csatlakozott megyei kamarák elnökei.

 Nádor István elnök a megyei kamarák delegáltjaként részt vesz a Magyar Mérnöki Kamara
Alapszabály Előkészítő Bizottságának munkájában. A kilenctagú bizottságot az országos
küldöttgyűlés határozata hozta létre. A bizottság célja az elmúlt évtizedek tapasztalatait
hasznosító, korszerű, az alulról építkezés elvét szem előtt tartó, új MMK Alapszabály
létrehozása.
 2019-ben szakmai továbbképzést hét képzési alkalommal tíz mérnöki szakterület számára
tartottunk, az összes résztvevő 581 fő volt. A képzések szervezéséért külön köszönet
Szimandel Dezső és Tóthné Temesi Kinga elnökségi tagjainknak, valamint Riha Katalin
titkársági dolgozónknak. Szakmai továbbképzéseink egy részén idén is részt vettek más
megyék mérnökei is.
 A megyénkben kis létszámban művelt mérnöki szakterületek képviselőinek helyi képzését
még nem tudtuk megoldani. Ennek nem kizárólagosan anyagi oka van, hanem az is, hogy
a téma előadóit nem akartuk a csupán 5-10 fős hallgatósággal kényelmetlen helyzetébe
hozni. E területeken a szomszédos kamarákkal való együttműködésben látjuk a megoldás
lehetőségét, melyre jó példa a hírközlési szakterület.
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Mérnökeink közül a legkiválóbbak 2018. évi munkáját a 2019-es bálunkon átadott kamarai
kitüntetésekkel ismertük el.
Bodányi Ödön Díj:
Szimandel Dezső
Kiemelkedő Mérnöki Munkáért Emlékplakett: Gyarmati Mihály
Nagypál Tibor
Pup Jenő

Külön megemlítendő, hogy elnökségünk tagja, Tóthné Temesi Kinga a MMK Közlekedési
Tagozatától Csány László Díj elismerésben részesült.
Örülünk sikerüknek, és ezúton is gratulálunk nekik!

EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER
Működésünk során a korábban meglévő együttműködéseinket megtartottuk. 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 az új
szombathelyi önkormányzat is igényt tart kamaránk részvételére a döntés-előkészítési
folyamatokban. Az új struktúrában állandó meghívottként a Városstratégiai, Idegenforgalmi
és Sport Bizottságban Déri Lajos alelnökünk képviseli a mérnöki szemléletet, tudást.
Kamaránk képviselete változatlanul biztosított a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási
Tanácsban (Szimandel Dezső) és Szombathely MJV Építészeti-Műszaki Tervtanácsában
(Tóthné Temesi Kinga, Szimandel Dezső). A Szombathely MJV Önkormányzata által létrehozott
Közlekedési munkacsoportban kamaránkat Nádor István képviseli.
A közelmúltban többször is véleményeztük a megye és a megyeszékhely területrendezési
koncepcionális tervét. Sajnos negatív véleményeket, észrevételeket kellett megfogalmaznunk,
mert a tervezők területismerete, és elképzeléseinek megalapozottsága bizony hagyott kívánni
valót. Mivel mindkét tervet budapesti székhelyű cég jegyezte, a megyei és a városi vezetőknek
is jeleztük, számítsanak jobban a helyi mérnökökre! A munkában kiemelendő aktivitással vett
részt Tóthné Temesi Kinga elnökségi tagunk.
Az év során kamaránk több jogszabályt, ill. MMK Szabályzat tervezetet véleményezett, és e
mellett Közlekedési Közlekedés szakcsoportunk közreműködött az Útügyi Műszaki Előírás
módosításában is.
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Az önkormányzati választások után hamarosan kamaránk elnökének módja volt munka
megbeszélésen egyeztetni dr. Nemény Andrással, Szombathely új polgármesterével. Számos
fontos téma egyetértésben szóba került (pl. új közlekedési és csapadékvíz-elvezetési
koncepció szükségessége, városi főmérnöki tisztség létrehozásának indokoltsága, Hollán Ernő
köztéri szobor), de sajnos a járvány miatt mindezek - érthetően - háttérbe szorultak.
A megyei felsőfokú műszaki képzés segítése érdekében egyetemünkkel új alapokra próbáltuk
helyezni az együttműködést. Ennek érdekében direkt kapcsolatot alakítottunk ki a
mérnökképzés közvetlen gazdájával, a Savaria Műszaki Intézettel. A kapcsolat reménykeltően
indult, de aztán jött a koronavírus, a járvány, és megállt minden.
Közös rendezvényeket, közös szakmai továbbképzéseket tartalmaztak régi jó kapcsolataink a
Közlekedéstudományi Egyesülettel (KTE) és a Magyar Hidrológiai Társasággal (MHT).
Külön örvendetes, hogy tovább épültek, erősödtek kapcsolataink a multik világával. Az APTIV
Services Hungary Kft. a Vasi Mérnökbál fő szponzora lett, a menedzsment több tagja is részt
vett a rendezvényen, de bálunkon üdvözölhettük egy másik nagy cég, a BPW-Hungária Kft.
mérnök végzettségű ügyvezetőjét is.

KÖZÉLETI MEGJELENÉS
Örömteli, hogy a hagyományos és elektronikus médiában a megjelenésünk változatlanul
gyakori és pozitív, de más, figyelemfelhívó módon is megjelentünk. Csak felsorolásszerűen:
 Megjelent Komondi Péter: „Mérnökök és építészek” című könyve. A kiadvány azért
különleges, mert nem a múlt jelentős műszaki embereinek állít emléket, hanem napjaink
meghatározó mérnökeit és építészeit ismerhetjük meg jobban a riportkötetből. Ritkaság,
sőt talán egyedi az ilyen írás, hiszen általában a humán szféra kap publicitást.
 Különleges és szinte folyamatos kapcsolatunk a Weöres Sándor Színház művészeivel, akik
továbbra is törzsvendégek rendezvényeinken. Ez a kapcsolat igazolja, bizony nem
technokraták a mérnökök, inkább a kultúra szerény támogatói.
 A színvonalas és egyedi művészeti műsorú Vasi Mérnökbál 4.0 megrendezése, mely mára
a szombathelyi báli szezon ismert és elismert eseménye lett (részletek hátrébb).



Kamarai folyóiratunk változatlanul negyedévente digitálisan megjelenik, immár „VASI
MÉRNÖK” címmel, mivel a mérnökök és az építészek eddig közös újságja teljesen elvált
egymástól. Ennek oka, hogy építész kollégáink változatlanul ragaszkodtak a papír alapú
újsághoz, amit mi már évekkel ezelőtt költségtakarékossági okból megszüntettünk. Eddig
a TÉR mérnökszáma digitálisan, az építész változata pedig nyomtatva került kiadásra, s ezt
az állapotot az építész kamara a tovább nem fogadta el. Így hát elvált a két újság, de a
cikkek „átjárhatósága” a jövőben is lehetséges, kívánatos.

NAGYRENDEZVÉNYEK
 2019. január 24-re szakmai bejárást szerveztünk az új Haladás Sportkomplexumban,
melyre meghívtuk az Építész Kamara tagjait is. A szakmai érdeklődést jól jellemzi, hogy a
két kamara szakemberei közül több, mint 150 fő jelent meg a rendezvényen, ahol Hende
Csaba országgyűlési képviselő, és Gál Sándor a sportkomplexum vezetője is köszöntötte
mérnökeinket.
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A statikai és építészeti tervezésről Dezső Zsigmond vezető tervező (Debrecen, Hydrostat
Kft.) tartott nagyszerű előadást, a létesítménycsoport közművesítési, villamossági és
épületgépészeti munkáiról pedig Horváth Gyula Vladimir tagtársunk adott remek
tájékoztatót. Az előadások után helyszíni bejárás következett, s valóban a létesítmény
minden zugával megismerkedhettünk.

 2019. február 2-án rendeztük meg a negyedik Vasi Mérnökbált, szokásainknak
megfelelően a Weöres Sándor Színház Krúdy Klubjában. Bálunk díszvendégeként Nagy
Gyula mérnök urat, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét köszönthettük, és velünk bálozott
dr. Puskás Tivadar, Szombathely akkori polgármestere is. A rendezvény sztárvendégeként
Mikó István, Érdemes Művész derítette még jobb kedvre az amúgy sem bánatos
közönséget. Különleges színfoltja volt az eseménynek, hogy egyik műsorvezetőnk,
Kálmánchelyi Zoltán, a WSSZ színésze hét szakcsoportunk mérnökét „megkarikatúrázta”.
Elnökségünk döntése alapján a karikatúrákat jótékonysági célra, az autista sérülteket
gondozó szombathelyi Esőemberke Alapítvány javára elárvereztük, sőt a licitekből befolyt
nagylelkű adományokhoz kamaránk még hozzátette a tombola bevétel felét. Ezt a nemes
eseményt hagyományteremtő céllal indítottuk útjára, megmutatva ezzel is a vasi
mérnöktársadalom szociális érzékenységét, humanitását.
 A Közlekedési Kultúra napján figyelemfelhívó szakmai előadások, illetve a Fő téren
látványos, játékos, kicsi-nagy „civilekből” igazán nagy érdeklődést kiváltó rendezvény
szervezése a KTE-vel közösen.
 A kötelező szakmai továbbképzésekre természetesen a legmagasabb és legaktuálisabb
szakmai tudást hozó előadók megjelenését igyekeztünk 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. Minden szakcsoportot ezúton is ösztönözni szeretnénk hasonló magas
színvonalú események szervezésére, melyek egyben a közösségépítést is remekül
szolgálják.
 Május 11-re kamaránk egész napos szakmai tanulmányutat szervezett Zala megyébe, a
Kis-Balaton térségébe. Az eseményen 54 tagtársunk vett részt. A változatos szakmai
program során először a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő felújítási, korszerűsítési munkáival
ismerkedhettünk meg a kivitelező Szabadics Zrt. munkatársainak segítségével.
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Ezt követően Zalamerenye községben egy gyönyörűen felújított vízimalmot tekintettünk
meg, a malomtulajdonos Szabadics Attila jóvoltából. A teljeskörű felújítás 2015.
augusztusában fejeződött be. A malom első említése az 1400-as évekből származik, mely
akkor az Örményesi Pálos Kolostor birtokában állt. A malom 1960-ig őrölt, majd lassan az
enyészeté lett. A felújítás során az 1903. évi állapotában állították helyre. Két felülcsapott
vízikerék, hengerszék, malomkőjárat a főbb elemei. A malom működőképes, jellegzetes
ritmusban végzi a liszt előállítását. A falakon kapcsolódó használati tárgyak és
dokumentumok tekinthetők meg. Nagyszerű volt látni az érték megőrzés, a magas
színvonalú építőipari, szakipari munkák eredményét.
A program utolsó állomásaként a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel találkoztak a
résztvevők. A zalavári Kis-Balaton Házban tartott szakmai előadásokat (Kusztor László
szakaszmérnök, Déri Lajos alelnök, Szimandel Dezső elnökségi tag) követően a terepen
ismerkedhettünk meg a rendszer vízgazdálkodási, Balaton védelmi funkciójával, hírközlési
és informatikai rendszerével, a vasbeton műtárgyak szerkezetével és különleges alapozási
feladataival, valamint a térség kiemelkedő természeti értékeivel.
Október 10. és 12. között kamaránk volt a házigazdája a Vízgazdálkodási és vízépítési
szakmai tagozat kihelyezett, kibővített elnökségi ülésének. A rendezvényt megtisztelte
megjelenésével Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott és dr. Puskás Tivadar,
Szombathely polgármestere is. A remekül szervezett (köszönet Déri Lajosnak és Szimandel
Dezsőnek) eseményen az ország minden megyéjéből érkezett mérnököknek bemutatkozó
előadást tartottunk kamaránk múltjáról, tevékenységéről. Az esemény keretében a vizes
szakterület aktuális feladatainak áttekintése és megvitatása után a résztvevők
megismerkedhettek a Dozmati árvíztározóval is, melynek tervezési munkáit a Déri Lajos
vezette Solvex Kft. végezte. Ugyancsak a kibővített és kihelyezett ülésen vehette át a
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat „Signum Aquae” életműdíját Nádor István a VMMK
elnöke a vízgazdálkodás területén kifejtett kimagasló tevékenységéért.
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GAZDÁLKODÁS
A jelentős események/fejlesztések, az emelkedő működési költségek (bérek, tiszteletdíjak,
járulékok, stb.) mellett a kamara pénzügyi háttere stabil maradt. Ez csak fegyelmezett, pontos,
takarékos gazdálkodással, és sikeres pályázati munkával volt elérhető. 2018-ban a
Miniszterelnökség pályázatán sikerült 5 millió Ft többletforráshoz jutni kamaránknak. A
gazdálkodás részletes adatait a költségvetési beszámoló mutatja be.
Elmondható, a Vas Megyei Mérnöki Kamara 2019-ben eredményes évet teljesített. Reméljük,
a 2020-as év végén majd ugyanezt állapíthatjuk meg, bár már most tudjuk, a járvány sok
mindent megváltoztatott.
A Vas Megyei Mérnöki Kamara elnöksége nevében, tisztelettel:

Nádor István
elnök s.k.
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