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A mérnöknap nagyberuházásokról, tervezői lehetőségekről szólt

Új kihívások és óriási esélyek
 Ezúttal a PTE Műszaki és Infor-
matikai Kar Boszorkány utcai 
nagyelőadója telt meg a mér-
nöknapi előadásokra október 
26-án, csütörtökön. Nem csoda, 
hiszen olyan kérdésekről volt 
szó, hogy milyen milliárdos be-
ruházások lesznek az elkövet-
kező öt évben a térségben, vagy 
hogy a Magyar Mérnöki Kama-
ra nemrégiben megválasztott 
új vezetősége milyen újdonsá-
gokat kínál a tagjainak.

A mérnökképzés
Dr. Kukai Tibor, a Baranya 

Megyei Mérnöki Kamara elnö-
ke nyitotta meg az előadásso-
rozatot, majd dr. Bódis József, 
a PTE rektora így köszöntöt-
te a résztvevőket: – Napjaink-
ban Magyarországon a mér-
nöki tudományok új vetületet 
kaptak a hivatalos oktatáspoli-
tika szemszögéből is. A felsőok-
tatási államtitkár maga is mér-
nök, a programja pedig azt mu-
tatja, hogy fokozatváltás követ-
kezik. A természet- és műsza-
ki tudományok, az informati-
ka más hangsúlyt kell kapjon a 
jövő képzésében. Ez nem csak 
rendeletekben valósul meg, 
hanem hozzá kapcsolt progra-
mokban is. Az átformált XXI. 
századi felsőoktatás pedig ki-
szolgál majd mindannyiunkat. 
A megújuló energiaforrások al-
kalmazása, az új technológiák 
használata a környezetben, az 
építészetben a mérnökök fel-
adata, és ennek a folyamatnak 
még a közepénél sem járunk.

Milliárdos ügyek
Nagy Csaba, a Baranya me-

gyei önkormányzat elnöke, aki 
maga is mérnök és a BMMK 
tagja, a 38 milliárd forintos 
uniós térségi fejlesztési támo-
gatások jelenlegi helyzetéről, a 
régió mérnökeit érintő sajátos-
ságokról számolt be. Mint ki-
derült, eddig harminc mérnöki 

jellegű gazdasági vállalkozás 
nyert a pályázatokon, s döntő-
en baranyai bejegyzésű cégek-
ről van szó, mert külön kérték 
az önkormányzatokat a helyi 
erők alkalmazására. Pillanat-
nyilag a teljes keret csaknem 
felét, 18 milliárd forintot osz-
tottak szét szerződések alapján 
64 nyertes pályázónak, s ebből 
45-ben intenzíven benne van a 
Baranya megyei önkormányzat 
szakembereinek is a munkája.

Decsi István, Pécs alpolgár-
mestere azt emelte ki, hogy 
a város az egyetemmel közö-
sen megteremti azt a szakem-
berállományt, mely a gazdasá-
gi fejlődés alapját jelenti a tér-
ségben. Ezen belül pedig foko-
zottan figyelnek a pályakezdő 
mérnökökre.

A Modern Városok program 
nagy beruházásai sok bara-
nyai mérnököt foglalkoztatnak, 
melynek kapcsán Jenei Zoltán, 
a PTE kancellárja is jelen volt 
az eseményen.

Új tervezői díjak
Nagy Gyula, a Magyar Mér-

nöki Kamara újonnan válasz-
tott elnöke baranyai bemutat-
kozó beszédében a mérnöktár-
sadalmat érintő több újdonság-
ra is kitért. Beszámolt arról, 
hogy miniszteri szinten lobbiz-
nak a mérnöki irodáknak cél-
zott támogatásokért, technikai 
eszközök fejlesztésére. Más-
részt a tervezői árszínvonal ha-
zánkban megrekedt az ezred-
forduló értékeinél, ezért most 
születőben van egy új tervezé-
si díjszámítási rendszer, ami 
már figyelembe veszi napjaink 
gyakorlatát. Továbbá készül 
egy átfogó panelház-felújítási 
program is (húszéves időtar-
tamú munkafolyamatról van 
szó), melynek a mérnöki teen-
dőit a kamara bevonásával hoz-
zák létre. Tervezik a beruházá-
si törvény megalkotását is. Az 

MMK-n belül pedig felülvizs-
gálják a belső ügymeneti sza-
bályozást.

Komlói napenergia
Három olyan baranyai pol-

gármester is köszöntő beszé-
det mondott, akik mindany-
nyian mérnökök. Közülük Po-
lics József, Komló polgármes-
tere kiemelte, 5-6 éve állt át a 
műszaki pályáról a városveze-
tői pozícióba, ahol igen jól tud-
ja hasznosítani a mérnöki-ter-
vezési gyakorlatot, valamint az 
egymásra építkezést. Hozzátet-
te, napjainkban szinte forradal-
mi helyzet van a mérnöki mun-
kában, mert annyi a pályázat. 
Komló például első körben kü-
lönböző csatornákon 5 milliárd 
forintot nyert, ugyanakkor azt 
is tapasztalja, hogy elszalad-
tak a tervezői árak. S van még 
egy érdekes komlói gyakorlat: 
a fosszilis energia egykori fel-
legvárában a rekultivált med-
dőhányókon 70 hektárnyi terü-
letet adtak el ipari területnek, s 
ennek 70 százalékán napener-
giát termelnek.

Mohácsi cégek
Szekó József, Mohács polgár-

mestere ugyancsak termelés-
irányítói mérnöki tervezői ta-
pasztalataira építkezve végzi 
a városvezetői feladatokat, cél-
tudatos elemző munkával. En-
nek szellemében 2014-ben ké-
szítettek Mohácsról egy vizs-
gálatot, melyből kiderült, hogy 
a rendszerváltástól 2014-ig 60 
milliárd forintért történtek a 
városban beruházások. Az vi-
szont önmagáért beszél, hogy 
az elmúlt három esztendő-
ben 11 milliárd forintért zaj-
lottak fejlesztések. Hozzátette, 
úgy kell építkezni és dolgozni, 
hogy a gazdaság kitermelje a 
jövő beruházási forrásait, mert 
ilyen kedvező helyzet a továb-
biakban nem várható. Mohá-

cson ennek már láthatók a nyo-
mai, mert az elmúlt egy-két év-
ben három nagy cég önmagá-
ban 40 milliárd fölötti fejlesz-
tést hajtott végre, melynek ha-
tása azonnal érezhető volt a he-
lyi munkaerőpiacon.

Bólyi gyakorlat
– A rendszerváltás idején 

lettem polgármester, és én is 
a mérnöki tevékenységem ele-
meit emeltem át a városveze-
tői munkába, összegzett Hárs 
József, Bóly polgármestere. – 
Négyezernél valamivel keve-
sebb ember él nálunk, és a me-
zőgazdaság volt itt sokáig a hú-
zóágazat, de rá kellett döbben-
nünk, hogy nagyon megvál-
tozott a világ. Sok a németaj-
kú nálunk, a gyerekek egy ré-
sze már felsőfokú német nyelv-
vizsgával lép ki az általános is-
kolából, így ügyelnünk kel-
lett arra is, hogy itt tartsuk a 
jó képességű fiatalokat. Ezért 
jelentős infrastrukturális be-
ruházásokkal léptünk első-
ként. Van egy termálkutunk, 
és már termálvízzel fűtjük az 
összes intézményünket. Teret 
adtunk új iparágaknak, kor-
szerű technikát alkalmazó cé-
geknek. Van például olyan vál-
lalkozásunk, mely éppen most 
négy különböző félmilliárd fo-
rintos géppel fokozza gyártó te-
vékenységét.

A kora délutánig tartó elő-
adások sorát dr. Bachmann Bá-
lint, a PTE MIK dékánja indí-
totta a pécsi mérnökképzés új 
stratégiai irányainak ismerte-
tésével, de szó esett a termé-
szeti veszélyekkel szembeni 
épületbiztonságról, a megújuló 
energiákról, ingatlan- és vas-
útfejlesztésekről, az Ős-Dráva 
programhoz kapcsolódó újdon-
ságokról és a biomassza-alapú 
energiatermelésről is, majd a 
délutánt a Pannon Hőerőmű-
ben töltötte a társaság.

Decsi István – Pécs 

Polics József – Komló

Hárs József – Bóly

Szekó József – Mohács 

Dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora 

Dr. Kukai Tibor, dr. Bachmann Bálint és Dévényi Sándor 

Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke 

A díszvendégeinek asztalánál felsőoktatási és városi vezetők foglaltak helyet Fotók: Laufer László A kiváló előadások hallatán a baranyai mérnökök boldogan ültek vissza az iskolapadba

Az összeállítás megjelenését
a Baranya Megyei Mérnöki Kamara támogatta.

Oldalszerkesztő: Mészáros B. Endre
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