BESZÁMOLÓ A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2020 a koronavírus árnyékában zajlott kamaránkban is, bizonyos szempontból még mielőtt
elkezdődhetett volna a kamrai év le is záródott. Azért van miről beszámolni, igaz sokkal
kevesebb dologról, mint a korábbi években.

TÉNYEK ÉS ADATOK
2020. végén a Vas Megyei Mérnöki Kamarában 465 fő aktív státuszú tagot, illetve 211 fő
felelős műszaki vezetőt, műszaki ellenőrt tartottunk nyilván.
Kamaránk a mögöttünk álló év minden külső ellenőrzése szerint jogszerűen működött, ami
alapkövetelmény egy köztestület esetében. Ezek közül kiemelkedik az Állami Számvevőszék
ellenőrzése, melyet megyei kamaránk esetében észrevétel és intézkedési javaslat nélkül zártak
le a számvevők.
Elnökségünk kilenc alkalommal, részben online, ülésezett, mindannyiszor határozatképes volt,
és 49 határozatott hozott.
2020. májusában a Kormány veszélyhelyzeti felhatalmazása alapján elnökségünk fogadta el a
2019. évről szóló tevékenységi és a pénzügyi beszámolót, valamint a mérleget. Aztán, a
veszélyhelyzetet lezáró szabályozásnak megfelelve, 2020 szeptember 9-én megtartottuk az
éves taggyűlést, mely megerősítette az elnökség májusi döntését. A kamara legfőbb fórumán
47 tagunk jelent meg, ezzel biztosított volt a határozatképesség. A rendezvényt, a
távolságtartás biztosítása érdekében, nem székhelyünkön, hanem a Martineumban került sor.
A résztvevőknek a kamaránkat rendszeresen segítő APTÍV jóvoltából FFP2 védőmaszkot
tudtunk biztosítani, és más járványügyi előírásoknak is eleget téve tartottuk meg
taggyűlésünket.
Kamaránknál változatlanul nyolc szakcsoport működik.

KAMARAI MŰKÖDÉS
A járványhelyzetben kiemelten fontos volt az elektronikus kapcsolattartást tagjainkkal,
melynek révén személyes kontaktusok nélkül is működni tudtunk, a szükséges információkat
el tudtuk juttatni a tagsághoz. 2020. márciusában beigazolódott, hogy az elektronikus
kapcsolattartásra való már korábbi törekvésünk 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 értesíteni tudtuk 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). A határidők közeledtéről a titkárság figyelemfelhívó értesítést
küld tagjainknak (pl. szakmagyakorlási jogosultságok megújítási vagy tagdíjfizetési
kötelezettség).
Kamaránk kezdeményező módon vett részt a kamarán belüli információáramlás javítását
szolgáló, a megyei kamarák közti egyeztetési fórumot teremtő, Területi Elnökök Fórumában.
Nádor István elnök a megyei kamarák delegáltjaként részt vesz a Magyar Mérnöki Kamara
Alapszabály Előkészítő Bizottságának munkájában. A kilenctagú bizottság teljesítette feladatát

és 202. júniusára elkészítette a széleskörű egyeztetéseken alapuló, új MMK Alapszabály
tervezetét. Az új alapszabály őszi küldöttgyűlési elfogadását a COVID járvány megakadályozta.
2020-ban szakmai továbbképzést öt képzési alkalommal tíz mérnöki szakterület számára
tartottunk, az összes résztvevő 436 fő volt.
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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. Képzéseink egy része személyes
részvétellel zajlott, de két képzést online módon rendeztünk meg. Az új lebonyolítási forma
zökkenőmentes volt.
A megyénkben kis létszámban művelt mérnöki szakterületek képviselőinek helyi képzését nem
tudjuk 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.
Mérnökeink közül a legkiválóbbak 2019. évi munkáját a 2020-as bálunkon átadott kamarai
kitüntetésekkel ismertük el.
Bodányi Ödön Díj: TÓTHNÉ TEMESI KINGA
Kiemelkedő Mérnöki Munkáért Emlékplakett: DR. HANTOS ZOLTÁN
HORVÁTH-ŐRI GYÖRGYNÉ
SZABÓ ESZTER
Vas Megye Fiatal Mérnöke Elismerő Oklevél: POLGÁR ZSÓFIA
Alelnökünket, Déri Lajost Szombathely városa környezetvédelmi és vízgazdálkodási
munkássága elismeréseként kamaránk javaslatára Gothard Díjban részesítette. Gratulálunk!

2020 őszén sajnálatos közjáték zavarta meg azt a folyamatot, melynek eredményeként a 2020.
évi mérnöki teljesítmények elismerésére odaítéljük díjainkat. Elnökségünk egyik tagja azt
vélelmezte, hogy kamaránk vezető testülete a Kitüntetési Szabályzatot sértő módon, annak
betűjével és szellemével ellentétben részben ellentétesen ítélte oda a díjakat. A helyzet
egyértelmű tisztázására kamaránk elnöke, Nádor István vizsgálat lefolytatására kérte fel a
Felügyelő Bizottságot. A vizsgálatot az FB lefolytatta, és röviden összefoglalva a következő
megállapításokat tette.
- az elnökség nem sértette meg a hatályos szabályzatot, sem annak szellemiségét,
- a kitüntetések odaítélése során a kamara tagságát nem érte semmilyen sérelem,
- a korábbi kitüntetések odaítélése is megfelelt a szabályzatnak,
- a posztumusz elismerések odaítélése a kegyeleti elvárásoknak megfelelően történt
- a Kitüntetési Szabályzaton az FB álláspontja szerint csak apróbb pontosítások
szükségesek.

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.
A közelmúltban többször is véleményeztük a megye területfejlesztési koncepcióját. Sajnos
negatív véleményeket, észrevételeket kellett megfogalmaznunk, mert a tervezők
területismerete, és elképzeléseinek megalapozottsága bizony hagyott kívánni valót. A
munkában kiemelendő aktivitással vett részt Tóthné Temesi Kinga elnökségi tagunk.
Szombathely önkormányzatával a megkezdett együttműködés sajnos a járványhelyzet miatt
megrekedt.
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, például meghívást kaptunk a hallgatók és oktatók közös szakestjére, ahol kamaránk
díjakat is adományozott a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak, de aztán jött a koronavírus, a
járvány, és megállt minden.
Régi jó együttműködő partnereinkkel, Közlekedéstudományi Egyesülettel (KTE) és a Magyar
Hidrológiai Társasággal (MHT), is visszaestek kapcsolataink a pandémia miatt.
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, aki azóta már tagja is kamaránknak.

KÖZÉLETI MEGJELENÉS
Mivel tevékenységünk, közéleti megjelenésünk is drasztikusan visszaesett a
veszélyhelyzetben, így a hagyományos és elektronikus médiában való a megjelenésünk is
lecsökkent.
Különleges és szinte folyamatos kapcsolatunk a Weöres Sándor Színház művészeivel azonban
megmaradt, ők 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 5.0 megrendezése, mely mára a
szombathelyi báli szezon ismert és elismert eseménye lett (részletek hátrébb).
Kamarai folyóiratunk változatlanul digitálisan megjelenik, immár „VASI MÉRNÖK” címmel.
Sajnos mérnök kollégáink kevéssé aktivizálják magukat cikkek írásával, de még a lehetséges
témák felvetésében is. Ez sajnos jelentősen megnehezíti az újság szerkesztését, veszélyezteti
a lap rendszeres megjelenését. Ezúton is kérem a Vas megyei mérnököket, aktivizálják
magukat szakmai folyóiratunk fenntartása érdekében.

NAGYRENDEZVÉNYEK
2020. február 2-án rendeztük meg a negyedik Vasi Mérnökbált, szokásainknak megfelelően a
Weöres Sándor Színház Krúdy Klubjában. Bálunkon ezúttal két díszvendég is volt, mégpedig
- a Békés Megyei Mérnöki Kamara, akit Búzás Zoltán elnök úr,
- a MMK Közlekedési szakmai Tagozata, Lakits György elnök úr képviseletében.

Kamaránk ezzel hagyományt kíván teremteni, miszerint minden bálunkon vendégül látunk egy
területi (megyei) kamarát, és a MMK egy tagozatát. Ezzel is erősíteni szeretnénk
kapcsolatrendszerünket, és a kamrán belüli együttműködéseket.
Velünk bálozott dr. Nemény András Szombathely új polgármestere, és dr. Kondora Bálint
megyei alelnök is. A rendezvény sztárvendégeként Kőhalmi Zoltán stand up humorista
(civilben építészmérnök) derítette még jobb kedvre az amúgy sem bánatos közönséget.
Különleges színfoltja volt az eseménynek, hogy egyik műsorvezetőnk, Kálmánchelyi Zoltán, a
WSSZ színésze nyolcadik szakcsoportjának hírközlési és informatikai mérnökét is
„megkarikatúrázta”. Elnökségünk döntése alapján 2020-ban is jótékonysági árverést
tartottunk a bálon, ezúttal a súlyos betegeket ápoló szombathelyi Hospice Alapítvány javára,
a licitekből befolyt nagylelkű adományokhoz kamaránk hozzátette a tombola bevétel felét.

A májusra tervezett horvátországi tanulmányutunkat a koronavírus meghiúsította, pedig már
vártak bennünket a horvát mérnök kollégák. Varasdon a Dráva vízerő-hasznosításáról és
vízgazdálkodási kérdéseiről, a Peljesac-félszigeten pedig a 2,5 km hosszú, különleges tengeri
autópálya híd tervezőivel és kivitelezőivel találkoztunk volna a nagy építkezés helyszínén .
A járvány miatt sajnos az őszre tervezett szakmai utunk is meghiúsult, amikor a Bécs melletti
Smart City (Okos város) high-tech és környezetkímélő létesítményeivel ismerkedtünk volna.
Sajnos a faültetési akciónk is átmenetileg meghiúsult a járvány miatt. 100 fa ültetését részben
környezetvédelmi akciónak szántuk, részben Trianon 100. évfordulójára emlékezésnek. Az
eseményt 2021-re halasztottuk.

GAZDÁLKODÁS
2020-ban a kamaránk pénzügyi háttere stabil maradt. Ez fegyelmezett, pontos, takarékos
gazdálkodással, és sikeres pályázati munkával volt elérhető. 2020-ra a Miniszterelnökség
pályázatán 2 millió Ft többletforráshoz jutottunk. A gazdálkodás részletes adatait a
költségvetési beszámoló mutatja be.

Nádor István
a Vas Megyei Mérnöki Kamara
elnöke s.k.

