BESZÁMOLÓ
A VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tagsági adatok
2014 végén 481 mérnök, míg 2015 végén 478 fő volt a Vas Megyei Mérnöki Kamara tagja. Ez
azt jelenti, hogy taglétszámunk stabil, de úgy is fogalmazhatunk az elmúlt évben nem sikerült
növelni tagjaink számát. Az év végi 478 tagunkból 450 fő volt aktív tag státuszban. 2015
végén 231 főt (nem kamarai tagot) tartottunk nyilván felelős műszaki vezetői illetve műszaki
ellenőri státuszban. Az év során 5 mérnöktársunk sajnos elhunyt, 8 fő kilépett, míg 5
tagunkat a tagdíjfizetés tartós elmulasztása miatt törölnünk kellett a névjegyzékből.
(Sajnos tagdíjfizetési fegyelmünkre idén sem lehetünk büszkék, mert 2016 április közepén
még 100 főnél több a 2015 évi tagdíjra vonatkozóan hátralékosok száma. Ezért 2016 évben is
szükséges lesz a jogszabály adta felszólításokat megtenni, a lehetséges szankciókkal élni.)
2015 során a megfelelő végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező kollégáknak 63 új
tervezői, szakértői jogosultságot adtunk ki.

Működés
2015. március 1.-től kamaránk új székhelyre, a Szombathely, 11-es Huszár út 40. szám alatti
ingatlanba költözött (volt Huszárlaktanya). Ezen a helyen kulturált körülmények között
tudjuk az ügyfélfogadásokat lebonyolítani, munkaszervezetünk számára a megfelelő
munkakörülmények biztosítottak, és az épületen belül jelentősebb rendezvényeink számára
(pl. taggyűlés, szakmai továbbképzések) is van megfelelő helyszín. Az épület közvetlen
környezetében a parkolás ingyenes, így a korábbi székhely körüli parkolás gondjai itt nem
merülnek fel.
2015-ben is megtartottuk a jogszabályok szerint kötelező taggyűlésünket, mely a május 27.-i
összehíváskor sajnos határozatképtelen volt a megjelent tagok alacsony aránya miatt. A
kamarai törvény szerint a határozatképesség feltétele a tagok 50%-nak ill. a min. 30 perccel
későbbi második időpontkor a 10%-nak a megjelenése. Sajnos május végén ezen utóbbi
követelménynek sem tudtunk megfelelni, ezért június 17.-re újabb taggyűlést kellett
összehívni. Ez alkalommal már a megjelentek létszáma elérte a 10%-ot így eredményesen
lebonyolítottuk a taggyűlést. Ez alkalommal módosítottuk Alapszabályunkat, melyet a Vas
megyei Törvényszék jóváhagyott.
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Kamaránk 2015-ben a jogszabályi környezet előírásainak megfelelően működött. Az elnökség
havi gyakorisággal ülésezett, és végezte el a ráháruló aktuális feladatokat (tagfelvételi és
jogosultsági kérelmek elbírálása, aktuális rendezvények, stb.). A 7 tagú elnökség minden
alkalommal határozatképes volt, távolmaradás csak rendkívül indokolt esetben fordult elő.
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.
2015. július 3.-án rendkívüli elnökségi ülésre került sor, melyen részt vett Barsiné Pataky
Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke és Rónay István alelnök is. Az elnökségi ülésen
napirendre kerültek az országos és a Vas megyei kamara aktuális ügyei, de stratégiai
kérdések, mint például a projektekben elszámolható előkészítési költségek (tervezés)
rendkívül alacsony aránya is. Kamaránk vezetése egyértelműen jelezte Elnök Asszonynak,
hogy ezzel az alacsony aránnyal (5%) nem értünk egyet, fontosnak tartunk további lépést
ennek megváltoztatására, főként a kisebb beruházási összegű projektek, fejlesztések
esetében.

A Vas Megyei Mérnöki Kamarában változatlanul hét szakcsoport működik:
Épületenergetikai tanúsítói szakcsoport
Épületgépészeti szakcsoport
Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport
Környezetvédelmi szakcsoport
Közlekedési szakcsoport
Tartószerkezeti szakcsoport
Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport
Szakcsoportjaink működése jelentősen eltérő színvonalú. Van szakcsoportunk
(Épületenergetikai tanúsítói szakcsoport), ahol a belső viszályok nehezítik, szinte
lehetetlenné teszik a működést. Ez az állapot nem tartható, az elnökségnek a közeljövőben
lépéseket kell tenni az adott szakcsoport működésének rendezésére. Erre az Alapszabály
módosítását követően lesz lehetőség. Más szakcsoportnál (Geodéziai és Geoinformatikai
szakcsoport) a jogszabályi rendezetlenség okozott jelentős problémákat annak ellenére,
hogy helyben a normális működés feltételei adottak voltak.
2015 végén korábbi titkárunkkal, Horváthné dr. Molnár Katalinnal közös megegyezéssel
megszűntettük a megbízási jogviszonyt. 2016. január 1. óta dr. Bánhidi Péter jogász,
növénytermesztési mérnök látja el a titkári teendőket.
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.
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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

A 2014. novemberi tisztújító taggyűlésen a Felügyelő Bizottság beszámolójában javasolta a
kamara kommunikációs tevékenységének javítását, a kamara tevékenységének és a
mérnökök munkájának a helyi médiákban való aktívabb megjelenítését. Kamaránk külső és
belső kommunikáció javítására 2015 óta foglalkoztat kommunikációs tanácsadót. Főbb
feladatai: kapcsolattartás a média munkatársaival, sajtómegjelenés és média szereplés
szervezése, sajtófigyelés, sajtóközlemények készítése. Tanácsadónk folyamatos kapcsolatot
tart a Magyar Mérnöki Kamara kommunikációs munkatársaival. Amíg a korábbi években a
nyomtatott és elektronikus médiában évente négy-öt megjelenés volt a kamaránk
tevékenységével kapcsolatban, addig 2015-ben a helyi nyomtatott sajtóban (Vas Népe,
Savaria Fórum, Szombathely7) és az elektronikus médiában (vaol.hu, nyugat.hu, alon.hu,
friss.hu) közel 70 tudósítás jelent meg a Vas Megyei Mérnöki Kamara eseményeiről. A helyi
televízióban (Szombathelyi TV) és rádióban (Credo Rádió) több alkalommal volt
stúdióbeszélgetés a Kamara aktuális tevékenységéről.

Szakmai továbbképzés
A Magyar Mérnöki Kamara testületeinek döntése alapján 2014. január 1.-től új típusú
szakmai továbbképzési rendszer indult a kamarában a korábbi kreditpontos rendszer helyett.
A szakmai továbbképzést (költségkímélés szándékával) a kamara 2015. II. félévétől (a MTESZ
szerződés lejárta után) teljesen saját szervezésben bonyolította le.
2015-ben összességében 7 darab szakmai továbbképzésre került sor kamaránknál. Ebből 2
képzés a 2014. évben továbbképzést nem teljesített, jogosultsággal rendelkező tagjainknak
biztosítottunk pótlási lehetőséget. 2015. évre érvényes szakmai továbbképzést 5 alaklommal
szerveztünk.
A szakmai továbbképzések tartószerkezeti, elektrotechnikai és
épületvillamossági, energetikai, 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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A Magyar Hidrológiai Társaság 2015-ben Szombathelyen a SEK-en tartotta éves
Vándorgyűlését. Vizes szakterületen az itt elhangzott szakmai előadások nyújtottak
továbbképzési lehetőséget vízépítési és vízgazdálkodási szakterületen jogosultsággal
rendelkező tagjainknak.
A szakmai továbbképzéseken összesen 308 kamarai tag vett részt, melyből 130 fő volt a Vas
Megyei Mérnöki Kamara tagja. Tehát egy szakmai továbbképzésen átlagosan 18-19 tagunk
vett részt.

Rendezvények
2014 év elején is megtartottuk a Vas Megyei Építész Kamarával és a megyei MTESZ-el közös
rendezésű „Műszaki Fórum”-ot. A Megyeháza Dísztermében kiemelkedő munkát végző
mérnöktársaink kitűntetéseket vehettek át a megye vezetőinek jelenlétében. Az akkor
kitüntetettek neveit előző évi Beszámolónk már tartalmazta.
A Tudomány Világnapja alkalmából 2015. november 10.-én a mérnöki tudományokról
kiállítást és konferenciát szerveztünk a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központban, az Egyetemmel együttműködve. A rendezvénynek különös apropót adott, hogy
az elmúlt év őszén indult el Szombathelyen a műszaki felsőoktatás, a gépészmérnök képzés.
A „KREATÍV MAGYARORSZÁG, MÉRNÖKI TUDÁS, MÚLT-JELEN-JÖVŐ” kiállítás nagy sikert
aratott, és hasonlóan a színvonalas előadásokból álló Mérnökkonferencia is.
A konferencia elsősorban a gépjárműgyártás, a gépészeti szakterület legújabb irányait
mutatta be, de előadás hangzott el a magyar űrkutatásról, a Masat-1 kisműhold sikeréről. A
rendezvény rangját emelte, hogy rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Rónay István az
MMK alelnöke, Kassai Ferenc a BPMK elnöke, dr. Puskás Tivadar Szombathely
polgármestere, Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott, Majthényi László Vas
megye közgyűlésének elnöke és dr, Németh István a SEK rektor-helyettese is.
2015 februárjában Kőszegen a Vas megyei Építész Kamarával közösen megrendeztük a
hosszú múltra visszatekintő Műszaki Bált.
2016-ban kamaránk történetében első alkalommal önálló MÉRNÖKBÁL-t rendeztünk
Szombathelyen, a Weöres Sándor Színházban, a visszajelzések szerint sikerrel. A sikerben
jelentős szerepe volt színházunk fellépő művészeinek, kiemelten Jordán Tamás, Kossuthdíjas színművészünknek, a színház igazgatójának, aki földmérő mérnöki diplomájára és
munkájára emlékezve adta elő stand-up műsorát. Bálunk előkészítése döntően 2015-ben
zajlott.
2015 őszén a Közlekedési szakcsoport látogatást tett a kecskeméti Mercedes gyárban. A
szakmai tanulmányút során tagjaink az autóipar csúcstechnológiájával találkozhattak és
ismerkedhettek. A látogatás utazási költségét kamaránk biztosította a szakcsoportnak.
A kamara részleges költségviselésével terveztünk egy szakmai utat 2016. májusára
Münchenbe, az IFAT világkiállításra, mely a világ legjelentősebb víz-, szennyvíz-, hulladék-, és
nyersanyag-gazdálkodási világvására. Sajnos érdeklődés hiányában a 3 napos programra
nem kerül sor.
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Kitüntetések
2015 évi kitüntetéseinket a 2016. január 16.-án megrendezett VASI MÉRNÖKBÁL keretében
adtuk át.
Kitüntetettjeink:
BODÁNYI ÖDÖN DÍJ:
•

Horváth Imre Béla okleveles bányamérnök, gázipari szakmérnök

KIEMELKEDŐ MÉRNÖKI MUNKÁÉRT DÍJ:
•
•
•

Kiss István épületgépész, műszaki tanár
Kovács István okleveles építőmérnök, vízépítőmérnök
Tóth Tibor okleveles közlekedés-építőmérnök, vasútépítési és pályafenntartási
szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök

Gazdálkodás
2015-ben a VMMK a számviteli és egyéb gazdasági jogszabályoknak megfelelően működött,
és kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.
A VMMK 2015.évi gazdálkodásának sarokszámai:

tervezett pénzforgalmi bevétel

35,0 millió Ft

tényleges pénzforgalmi bevétel

39,0 millió Ft

éves tervezett kiadás

21,8 millió Ft

éves tényleges kiadás

20,3 millió Ft

2015. évi pénzmaradvány

18,7 millió Ft

A bevételi oldalon jelentkező többlet egyértelműen annak köszönhető, hogy a
Miniszterelnökség által kiírt pályázaton kamaránknak 5,0 millió Ft forrást sikerült elnyernie
2015 évre. A pályázati forrásból részben működési költségeket (bér jellegű kiadások,
járulékok, újság költségeinek egy része), részben fejlesztési kiadásokat (informatikai
beszerzések, honlap fejlesztés, székhely költözés költségei) finanszíroztunk.
A kiadási adatokból látható, hogy a székhely változtatás nem jelentett többletköltséget
kamaránknak.
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Fejlesztések
2015-ben elsősorban a Miniszterelnökség pályázatán elnyert 5 millió Ft forrásból végeztünk
fejlesztéseket.
A Vas Megyei Mérnöki Kamara honlapját (www.vasimmk.hu) teljesen megújítottuk,
arculatában és tartalmában egyaránt. Ma egy korszerű, napjaink elvárásának és technikai
színvonalának megfelelő honlapról tájékozódhatnak tagjaink és a külső látogatók.
Gondoskodunk a folyamatos frissítésről is, és itt tesszük közzé tagjaink számára a fontos
információkat aktuális eseményeinkről, a szakmai továbbképzés lehetőségeiről, a mérnöki
kamarai hírekről.
Két notebook és a kapcsolódó szoftverek beszerzése javította a hivatali munka
rendezettségét, az adat és információcsere gyorsaságát. A költözés után az új székhely
berendezése (riasztórendszer, wi-fi, szekrények, irodatechnikai és konyhai eszközök, stb.)
beszerzése biztosítja megfelelő feladatellátást.

Egyéb
2015-ben az elnökség döntést hozott a megyei Építész Kamarával közös, TÉR c. újság
jövőbeni megjelenéséről. (Ez téma volt 2015-ös taggyűlésünkön is.) Ennek értelmében 2016ban a Vas Megyei Mérnöki Kamara csak elektronikus formában állítja elő az újságot, és
honlapján megjelenítve juttatja el azt tagjaihoz. Ezzel a nyomdai és posta költségek teljes
egészében megtakaríthatók (kb.2 millió Ft/év). A szerkesztés költségeiből természetesen
továbbra is részt vállalunk.

Kamarai etikai ügyek
2015-ben sem újonnan beérkezett, sem az előző évről áthúzódó etikai-fegyelmi ügy nem
volt.

A 2015.évi munkaterv meg nem valósult elemei
Sajnálatos módon a taglétszám növelésében nem értünk el érdemi eredményt. Az elmúlt
évben sem a fiatal mérnökök körében, sem a multinacionális cégeknél foglalkoztatott
mérnökökkel nem jártunk sikerrel a tagtoborzásban. Ebben további erőfeszítéseket kell
tennünk, talán
Önkritikusan meg kell állapítanunk azt is, hogy tagjaink aktivitásának területén is van még
tennivaló. Ez vélhetően az elnökségtől is újszerű megközelítéseket követel meg.
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A Vas Megyei Mérnöki Kamara 2015 évi tevékenységéről összességében elmondható, hogy
alapvető célkitűzéseinket elértük. A jelentős személyi változások mellett biztosítottuk a
zökkenőmentes működést, annak színvonalát talán még javítani is sikerült. Egyértelmű és
alapvető sikernek tekinthető, hogy megjelentünk a megye közéletében, a mérnöki
tevékenységre nagyobb figyelemmel tekintenek társadalmi partnereink és a döntéshozók is.
A mérnökök társadalma, az ottani tevékenység időnként már a közbeszéd része lett.

Szombathely, 2016. május 12.
Nádor István
elnök s.k.

VMMK MUNKATERVE
2016
A Vas megyei Mérnöki Kamara elnöksége a következőkben fogalmazta meg 2016. évi
tevékenységi tervét:

•
•

A Vas megyei Mérnöki Kamara 2016-ban is kiemelt feladatának tekinti a
jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtását.
A székhely változtatástól függetlenül a Vas megyei Építész Kamarával a kialakult
partneri kapcsolatot fenn kell tartani, adott esetekben javítani szükséges.

•

Törekedni kell a taglétszám növelésére, különösen a fiatal mérnökök körében.
További lépéseket kell tenni a megye multinacionális cégeivel való kapcsolat
kiépítésére, az ott dolgozó mérnökök kamarai tagságára.

•

A kamara gazdálkodásának stabilitását, kiegyensúlyozottságát sikerült megteremteni,
annak megőrzését biztosítani kell. A működési költségeket tabuk nélkül
felülvizsgálatát folytatni kell. A 2016-os évben is ki kell használni a pályázati
lehetőségeket többlet pénzügyi források elnyerésére.

•

Elő kell készíteni a Magyar Mérnök Egyesület alapításának 150. évfordulójának (2017.
május 20.) méltó megünneplését. Ennek keretében a kamara jogelődjét megalapító,
szombathelyi születésű első elnök HOLLÁN ERNŐ életéről és tevékenységéről szóló
könyv kiadását a kamara erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogatni kívánja.
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Ezen túl előkészítjük, hogy Hollán Ernő alapító elnöknek köztéri szobra legyen
szülővárosában a Magyar Mérnök Egyesület alapításának 150. évfordulóján. A szobor
állítását a Vas Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezze és szervezze. Támogatók
megnyerése mellett kamránk tartalék pénzügyi forrásának részleges felhasználásával
segítse a hadmérnök Hollán Ernő köztéri szobrának megvalósulását.
•

Folytatni kell a szakmai továbbképzések helyi megszervezését
szakterületeken, ahol ezt taglétszámunk lehetővé teszi, indokolja.

•

A költség racionalizálások pénzügyi alapján új típusú, a tagság kohézióját és
aktivitását szolgáló kamarai szolgáltatásokat kell kínálni a tagságnak (pl. megyei
mérnöknap, szakmai tanulmányutak, nyugdíjas mérnökök napja, mérnökbál).

mindazon

• 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 (pl. megyei mérnöknap, magyar
műszaki értelmiség napja),
o a VMMK nyilvánosság (PR) tevékenységét alapvetően erősíteni kell a média
megjelenések javításával, sajtó események szervezésével,
o az egyetemes és a magyar történelemben végzett mérnöki (mérnöki jellegű)
tevékenységeknek (így indirekt módon a VMMK-nak) a Savaria Történelmi
Karneválon bemutatásának előkészítése.
•

•

A NyME SEK és a VMMK között megkezdett együttműködés folytatása a kamara, s
főként a kamarai tagok és cégeik bekapcsolódásáról a megyei gépészmérnök
képzésbe.
A VMMK fokozottan kapcsolódjon be a MMK tevékenységébe, munkájával
folyamatosan szorgalmazza a mérnöki érdekképviselet javítását, működjön közre a
jogszabálytervezetek előkészítésében, véleményezésében, szükséges módosításában.

•

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.

•

Meg kell oldani az Épületenergetikai tanúsítói szakcsoport problémáit, biztosítani kell
a jogszerű, belső szabályzatoknak is megfelelő működést.

•

El kell indítani a VMMK honlapján is a MMK által kifejlesztett MÉRNÖKKERESŐ
alkalmazás működtetését, mely tagjaink munkához jutását támogatja, az építtetők
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számára pedig a jogosultsággal rendelkező, és megfelelő tudással rendelkező tervező,
felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr kiválasztását segítheti.
Szorgalmazni kell, hogy honlapunkon minél több Vas megyei mérnök, illetve mérnök
vállalkozás portfóliója jelenjen meg.
•

A VMMK Titkárságán folytatni kell az új munkamódszerek meghonosítását,
kiemelten:
o a tagsággal elektronikus kapcsolattartás folytatása
o az elektronikus nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése
o az új, áttekinthető iktatási rendszer folyamatos működtetése

Szombathely, 2016. május 12.
Vas Megyei Mérnöki Kamara
elnöksége
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