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Előszó, Köszöntő, Ajánlás
DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Előszó –
Dr. Kukai Tibor – a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke 2006–2022 között
Tisztelt BMMK Tagtársaink, Nyilvántartott Kollégáink, Mérnök Úrhölgyek, Mérnök Urak!
Kedves Barátaim!
Miért szántuk rá magunkat arra, hogy ezt a jubileumi
könyvet megszerkesszük, kiadjuk?!
Lassan eljön az idő, amikor olyan fiatal mérnökök kerülnek tagjaink sorába, akik még meg sem születtek,
amikor a kamaránk megalakult. Jogos igényük megismerni a helyi és országos mérnöktársadalom önszerveződésének előzményeit és újkori folyamatait.
Nézve az alapításkori elsárgult dokumentumokat,
nem volt nehéz rájönni, hogy ha a mi korosztályunk,
vagyis mi, a mai 70-esek, akik részesei voltunk az 1990es rendszerváltás (előtti és) utáni újrakezdésnek, nem
mentjük meg ezeket az utánunk jövő generációnak,
akkor pótolhatatlan hiányt hagyunk magunk után.
Hogy ez ne így legyen, ezért készült ez a könyv.
A legrégebbi idők dokumentumainak bemutatásához sokat segített házi irattárával dr. Meskó András elnökségi tagunk, aki alapító tagja volt Maros József korábbi etikai-fegyelmi bizottsági elnökünkkel és dr. Stojanovits Józseffel, az akkor Pollack Mihály Műszaki Főiskola Épületgépészeti Tanszékének
vezetőjével együtt az 1989. január 4-én alakult Mérnöki Kamara Egyesületnek is.
Mint a Tartalomjegyzékből látható, 10, római számokkal jelölt főfejezetben foglaltuk össze a 25 év fontosabb eseményeit, mozzanatait, életképeit (az interjúk kivételével) kevés új élő szöveggel, döntően dokumentumokkal és sok fotóval.
Ahol szükséges volt, a főfejezetek és egyes rendezvények bemutatása előtt mintegy narrátorként magyarázó, kiegészítő szöveget írtam az adott témához a könnyebb érthetőség kedvéért.
Mindezekkel együtt ez a könyv nem egy esti olvasmány, hanem esetenként belelapozva egy-egy főfejezeti téma bármely időszakában, évében történt esemény, rendezvény stb. tárgyszerű megismerését
adja az olvasónak.
Természetesen a bemutatott eseményeken kívül még nagyon sok tartalmas szakmai rendezvényünk
volt, a 25 év alatt több mint 500, különösen a szakcsoportjaink szervezésében, de e könyv terjedelme
csak a legfontosabb rendezvényeinkbe, eseményeinkbe tudott betekintést nyújtani.
A személyes életutam úgy hozta, hogy a bemutatott 25 évből 16 éven keresztül, 2006-tól 2022-ig
négy cikluson át én tölthettem be a kamaránk elnöki tisztségét.
Igen nagy megtiszteltetés volt ez számomra, különösen azért, mert ezt a tisztséget a mindannyiunk
által tisztelt dr. Bársony János, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékáni tisztségét is ellátó BMMK-elnök után tölthettem be. Igen nehéz örökségnek kellett megfelelni, mivel Jánosnak a kamarai elnökség nem egy feladat ellátását, hanem a kamarának, mint ügynek a szolgálatát jelentette. Ő teremtette meg az alapját annak az együttműködésnek, mely a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a műszaki felsőoktatás, esetünkben elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai
Kara között máig is fennáll, és számos, kölcsönös előnyökkel járó közös szakmai és tudományos rendezvényben, mérnöktovábbképzésben és egyéb jelentős eredményekben mutatkozik meg.
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Bízom benne, hogy ezt a szellemiséget tudtam továbbvinni a következő ciklusokban, és remélhetőleg
átadni az utánam következőknek is.
Külön köszönöm Lengyel Tamás alelnök úrnak, aki 20 évig töltötte be ezt a posztot, és Degré András
felügyelőbizottsági elnök úrnak, aki az alapítás óta 25 éven át volt a bizottság vezetője, és természetesen minden ciklus elnökségi és bizottsági tagjainak, a szakcsoportvezetőknek, a BMMK irodájának és a
titkár uraknak, valamint a teljes tagságnak azt a rengeteg támogatást, segítséget és jószándékú együttműködést, amit folyamatosan kaptam tőlük/tőletek.
Örömömre szolgált, hogy olyan időszakban lehettem részese és részben alakítója a Magyar Mérnöki
Kamara (továbbiakban MMK) fejlődésének, amikor egy nagyon szűk szakmai csoportérdek képviseletét
preferáló gondolattól a „minden mérnök kamarája” elv érvényesüléséig, általános elfogadottságáig
eljutottunk.
Nagy eredménynek tartom továbbá, hogy az MMK ebben az időszakban az igen tekintélyes nyugat-európai mérnöki kamarák példáját követő mérnöktovábbképzést vezetett be, és folyamatosan ennek minőségi megújításán dolgozik. Hálás vagyok, hogy ebben a munkában is részt vehettünk, melyet
e könyv V. főfejezetében be is mutattunk.
Mindezen eredmények mellett elsősorban Barsiné Pataky Etelka MMK elnökségének köszönhetően
megvalósult az alapcél: egy erős önigazgatású kamara, mely sikeresen tudta tagjai, a mérnökök érdekeit képviselni.
Az állami jogszabályalkotó közigazgatási szerveknél sikerült tekintélyt kiharcolni a kamarának. Például, bizonyos lakóépületek építési engedély nélküli építésére vonatkozó jogszabály első állami változatát
a kamara meghiúsította, és mérnöki szempontból helyes állami jogszabályt tudott elfogadtatni.
A BMMK az egyik alapfeladatának, a 266/2013-as kormányrendelet alapján történő minősítéseknek,
országosan is elismerten, szigorúan jogszabálykövető, de igen körültekintő szakmai önkormányzatiságon alapuló jogalkalmazója volt.
Megtisztelő számomra, hogy ezen fontos ügyekben általában is, de különösen elnök asszony időszakában nagyon szoros, kölcsönös szakmai tiszteleten alapuló együttműködése volt kamaránknak az
MMK-val. Igen jó barátságban voltunk elnök asszonnyal, sokszor kikérte véleményünket is.
A könyv befejező részében bemutatjuk a 2022-es évi „békés generációváltás” eredményeként Bocz
Gábor elnök úr, Lenkovics László alelnök úr és Eördögh Zsolt felügyelőbizottsági elnök úr vezetésével az
új generáció tisztségviselőit. Az ő további munkájukhoz jó alapot jelenthetnek az e könyvben is bemutatott 25 év eredményei. Kívánom nekik, és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara teljes tagságának, hogy
tovább tudják erősíteni köztestületünk önigazgatását, eredményesen tudjanak együttműködni a Wagner Ernő MMK elnök úr vezetésével megújult országos kamarai szervezetekkel, és sikeresen képviseljék
a Baranya megyei mérnökök érdekeit a jövőben is.
Nem lenne teljes és főleg hiteles ez a jubileumi könyv, ha nem szólalna meg dr. Bársony János alapító
elnökünknek – és nekem is és még sokaknak – nagyon tisztelt jóbarátunk, dr. Hajtó Ödön, aki az 1989es (még a rendszerváltás előtti évben alakult) Mérnöki Kamarai Egyesület alapító elnöke, majd a kamarai törvény elfogadása után az 1997-es alapítású Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta felkérésünket e könyv olvasóinak köszöntésére, a
kamaráról szóló gondolatainak közreadására, a fiatal kollégáink számára iránymutatásra.
Tisztelt Olvasók!
Olvassák e könyvet dr. Hajtó Ödön köszöntő gondolatai által vezérelve, és Wagner Ernőnek, a Magyar
Mérnöki Kamara elnökének széles társadalmi kontextusba helyező ajánlásával, valamint dr. Őri Lászlónak, a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének, mint a baranyai vidékfejlesztés, a gazdasági-társadalmi élet egyik legfontosabb szereplőjének köszöntő szavaival.
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Köszöntő – Dr. Hajtó Ödön – a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke
Ez a könyv az 1996. évi LVIII. törvény szerint 1996.
november 8-án alapított Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) köztestület 25 éves jubileumára kíván tisztelettel emlékezni, a 2021. évben. A
mérnöki kamarai törvényért való lobbizás feladatával ezt megelőzően, még 1989-ben Mérnök Egyletet alapítottunk. Ehhez az egyesülethez csatlakoztak a pécsiek, amikor 1991. március 12-én megalapították annak Baranya Megyei Csoportját Bársony
János vezetésével. Így egyúttal ennek 30. évfordulójára is emlékezhetünk, vagyis a mérnöki kamara
története Baranya megyében az 1991. és 2021. közötti 30 évet öleli át. Az első 14 évben dr. Bársony
János, majd a második 16 évben dr. Kukai Tibor voltak az elnökök.
25 éves köztestületi kamaránkért előzőleg meg kellett harcolnunk. Az 1989–1990. évi politikai és gazdasági rendszerváltás hozta magával azt a lehetőséget, hogy a mérnökök jobb társadalmi elismertségének reményében helyet szorítsunk magunknak a hatalmi struktúrában, ami nem történt meg magától.
Felismertük, hogyha mi nem teszünk magunkért valamit, nem is fog történni semmi.
Kiknek a kamarájára gondoltunk? Azokra a mérnökökre, akik az épített környezet létesítésének és alakításának folyamatában, a beruházások során, a technoszférának a bioszférába illesztésénél, a szaktudást igénylő szellemi szolgáltató tevékenységet (intellectual engineering service) végzik.
Melyek lennének ezek a tevékenységek? Kezdetben tervezésről és szakértésről beszéltünk, mára ez
kibővült mindarra, amit a nemzetközi gyakorlatban konzultáns mérnöki tevékenység (consulting engi
neering) alatt értünk, és melyek közérdekből szabályozott szakmai tevékenységnek minősülnek, és
amelyekkel kapcsolatos kamarai közfeladatok – az uniós irányelvekkel összhangban – az alábbi pontokban foglalhatók össze:
a) Tagfelvétel.
b) Az említett szolgáltató tevékenységek szakmai és etikai szabályait a kamara állapítja meg és
maga ellenőrzi.
c) Az említett tevékenységeket végzők a kamarától jogosultságot szereznek, a jogosultak névjegyzékét a kamara vezeti.
d) A mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának elkészítése.
Egy demokráciában a szabadon választott központi hatalom számára egy bizonyos mértékű autoritást el kell ismernünk, de annak túltengése a demokrácia rovására megy. Éppen ezért egyes szaktudást
igénylő közfeladatokat az állampolgárok valamely csoportjának (köztestületének, kamarájának) a kezébe adni az a biztosíték, mely a túlzott centralizációt és a szakszerűtlenséget ellensúlyozni tudja. Közérdekű – a környezetvédelmet és az energetikát is érintő – műszaki és infrastrukturális kérdések eldöntésének asztalánál – a politikusokon kívül – a Mérnöki és az Építész Kamarának is helyet kell kapnia.
Mint egykori elnök, ezekkel a kezdeti gondolatokkal gratulálok a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának
negyed évszázados működéséhez, és megköszönöm hozzájárulását kamaránk teljesítményéhez.

8

Előszó, Köszöntő, Ajánlás

Ajánlás – Wagner Ernő - a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
Egyre többen…
A XX. század második felének politikai és gazdasági viszonyai jelentős mértékben kikezdték a mérnökök elismertségét. Ennek előidézője egyértelműen a
társadalmi berendezkedés volt. Az ideológia nem engedte meg az értelmiség meghatározó szerepének
hangoztatását, amit leginkább a reálértelmiség tagjai, a műszaki szakemberek sínylettek meg. Sajnos ez
a közösségi beidegződés olyannyira elmélyült, hogy
a mérnökök közmegbecsülése új századunk első évtizedeiben is csak lassan kerül méltó helyére. Szomorú, de általában a jelentős változásokat emberpróbáló kihívások képesek csak előidézni. Ha szétnézünk a
világban, jól érzékelhetjük, hogy mennyi megoldandó feladat vár mérnökeinkre.
Egyre többen belátják, hogy már korábban jó lett volna hallgatni ránk az energetikai kérdésekben.
Egyre többen gondolják úgy, hogy atomenergiára szükség van.
Egyre többen elhiszik, hogy a vizet vissza kell tartani, öntözni kell, és folyóinkon hajózni muszáj.
Egyre többen élvezik a Tisza-tó sikerének gyümölcsét.
Mindeddig ezek csak azért nem voltak evidenciák, mert a mérnökök elismertsége nem volt valós szerepéhez méltó.
Meggyőződésem, hogy napjaink globális kihívásai mindenkit ráébresztenek arra, hogy a romantikus
ideáknak háttérbe kell szorulniuk. Végre elhiszik a mérnököknek, hogy jót akarnak.
Akik most ezt a kiadványt a kezükben tartják, megbizonyosodhatnak minderről. Olyan követésre méltó életutakat, alkotásokat és tetteket ismerhetnek meg, amelyek meggyőzik az olvasót, hogy a mérnöki gondolkodásnak nincs alternatívája. Külön öröm, hogy a Magyar Mérnöki Kamara egyik legfontosabb szakmai bázisa, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara korábbi és jelenlegi elnöksége, dr. Kukai Tibor
és Bocz Gábor elnök urak gondoltak arra, hogy mindezeket meg kell örökíteni.
Külön megtiszteltetés számomra, hogy jó szívvel ajánlhatom ezt a kiadványt az olvasóknak, a szakmagyakorlóknak és a nem mérnököknek egyaránt.
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Ajánlás – Őri László – A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
Letori salutem!
Üdvözlet az Olvasónak!
A többezer évvel ezelőtti kultúrák fejlettségét, szépségét csodáljuk meg, amikor turistaként
sétálunk régi templomok, kastélyok falai között. Amikor látjuk az okosan kialakított csatornák, utak tartósságát fogalmat alkotunk magunknak annak a kornak
tudásáról, művészetéről. Ezek a régi építmények, ősi
közművek adnak hírt, arról, hogy kiváló tudósok, iparosok éltek abban a korban, és jórészt nekik köszönhető, hogy a kultúrák emléke megőrződött, és ámulhatunk az emberi civilizáció eredményein.
Ma sincs ez másként. Pedig az emberi tudás mértéke, a civilizáció foka és jellege össze sem hasonlítható az előző, történelmi korokéval. A ma embere olyan
világban élhet, ahol autópályák, korszerű tömegközlekedés, gépiesített termelés, informatika, beton/üveg
felhőkarcolók, motorizált környezet veszi körül. Ezt pedig a sokkal több tudás, a műszaki ismeret teszi lehetővé, amelyet olyan szakemberek bírnak, akik birtokában vannak az elméleti tudásnak és rendelkeznek azzal az innovatív képességgel, ami lehetővé teszi a gyakorlati megvalósítást. A „műszaki ember”, a „mérnök” tudása, tevékenysége nélkül nem lenne civilizált életünk, nem lenne jövőnk sem.
Ez a felismerés nem új keletű. Már a 20.sz. elején – a fizika, kémia, informatika ugrásszerű fejlődése következtében – megnőtt a „műszaki ember”, a „mérnökség” társadalmi fontossága. A társadalmi elismertséghez azonban több lépcső vezetett, amit a gyakorlati tudomány mérnöki képviselőinek végig kellett
járni, nem egy esetben – gondoljunk az 1950-es évekre – társadalmi hátrányt elviselve. Mindez küzdelmes előjátéka volt és lehetett annak a folyamatnak, amely az 1989-es rendszerváltozással kezdődött.
1996-ben törvénybe iktatták a Magyar Mérnöki Kamarát, mint köztestületet, és megkezdődött a területi
egységek szervezése. Baranyában megalakult a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK), melynek alapító elnöke Dr. Bársony János építészmérnök volt.
Ezeket az éveket és a következő negyedszázadot nagyszerűen dokumentálja az a kiadvány, amelyet a
Tisztelt Olvasó a kezében tart. A fotók, a korabeli iratok felidézik a kezdeti éveket, a szervezet kiépítését,
az első lépéseket a célok megvalósítása felé. Betekintést enged abba a két évtizedes társadalmi mozgásba is, amelyben a tervező és szakértő mérnökök, építészek a szakma kollektív elismertetését, az érdekérvényesítést, érdekképviseletet fokozatosan megvalósították. Mindebben jelentős, meghatározó szerepet játszott Dr. Kukai Tibor építészmérnök, aki 2006 óta 16 éven keresztül elnöke volt a BMMK. Elnöksége alatt a tagok száma megháromszorozódott, minden ágazatban szervezetté vált a tervezés és kivitelezés, a szakmai továbbképzés hatékonyan hozzájárult a mérnöki tevékenység presztízsének növekedéséhez. A társadalmi és gazdasági élet szereplőivel történő tudatos és átgondolt kapcsolatépítése eredményeként napjainkban a baranyai térség fejlesztésében vezető tényezőként jelenik meg a BMMK. A Baranya Megyei Önkormányzat és a BMMK között létrejött együttműködés keretében a baranyai mérnökök
bevonásával magas szinten lehet előkészíteni a megyei és az uniós pályázatokat, és hatékonyan felhasználni a területfejlesztési forrásokat. Ma Baranyában a fejlesztések területén a BMMK megkerülhetetlen
tényező, és ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt 16 évben a társadalmi közéletben Dr. Kukai Tibor vállalta a közszereplést, a nyitottságot a mérnöki pálya, hivatás társadalmi elismertetéséért. Ez a jubileumi
kötet is ezt igazolja, melynek kiadása többek között az ő érdeme.
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Előszó, Köszöntő, Ajánlás

A BMMK 25 éve, működése több szereplős, lelkes, a szakmát és a közösséget tisztelő és szerető csapat
munkája. Ez kiderül a kiadványból, és az is világossá válik az Olvasó számára, hogy a BMMK tevékenysége nem pusztán egy szervezet adminisztratív irányítását jelenti. Ennél sokkal többet: együttes felelősséget a szakma és a társadalom iránt. A BMMK úgy épült fel, hogy eközben belenőtt, belegyökerezett a
mai baranyai valóságba. A BMMK közreműködése, hatása érzékelhető városainkban, falvainkban, a közérzetünkben és mindennapjainkban.
Én magam is megköszönöm a Baranya Megyei Önkormányzat nevében a BMMK negyedszázados tevékenységét, amivel hozzájárult térségünk fejlesztéséhez.
A Tisztelt Olvasónak pedig jószívvel ajánlom ezt a jubileumi könyvet, hogy megismerje annak a szervezetnek a történetét, tevékenységét, amely – bár közvetetten, de mégis! – a kényelmes, az emberhez
méltó körülmények megteremtését teszi lehetővé a számára.
2022. szeptember

Dr. Őri László
Baranya Megyei Önkormányzat
elnöke
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I. A Magyar Mérnöki Szervezetek történeti előzményei és
a Magyar Mérnöki Kamara megalapítása

I.

A köszöntője megírásakor dr. Hajtó Ödön, a Magyar Mérnöki Kamara 1990-es rendszerváltozás-kori újraalapításával kapcsolatos saját személyes emlékeit röviden összefoglalta, melyben a törvényalkotás főbb elveit kiemelte és a kezdetek idején jelenlévő pécsi, baranyai résztvevőkről is megemlékezett. Ez a pár gondolat és fontos személyes emlék számunkra külön megtisztelő ajándék Ödöntől.
A különleges, egyedi visszaemlékezés az alábbiakban olvasható:

Hajtó Ödön személyes emlékei, összefoglalója
A lehetőséget arra, hogy az építési beruházások folyamatában a szellemi szolgáltatásokat nyújtó mérnökök autonómiához, önkormányzati jogokhoz és valódi érdekképviselethez jussanak, az 1989. évi politikai és gazdasági rendszerváltozás hozta meg. Nyugati országok és a II. világháború előtti magyarországi tapasztalatokból kiindulva mérnöki kamara köztestület létrehozására gondoltunk. 1989. január 4-én
és március 9-én, két alkalommal 300-300 mérnök gyűlt egybe az UVATERV-Mélyépterv tervező vállalatok budapesti székházának dísztermében, ahol egyesületet alapítottunk azzal a feladattal, hogy érje el
kamaránk létrehozását, amihez két dolog hiányzott:
1. a „köztestület” fogalmának jogrendbe illesztése,
2. és tevékenységünk jogosultsághoz és kamarai tagsághoz kötését szabályozó mérnöki „kamarai törvény”.
Az előbb körülírt Mérnöki Kamarának nevezett egyesület az alapító ülésén vezetőséget választott,
melynek ügyvezetője lettem, az ügyvezetőségi tagok között pedig megtaláljuk Pécsről dr. Stojanovits
József épületgépész mérnököt. Egy későbbi, 1992. évi tisztújító közgyűlésen elnökségi tag lett még
Pécsről Szathmáry Magdolna. Az egyesület növekedése során 1991. március 12-én megalakult egyesületünk Baranya Megyei Csoportja dr. Bársony János elnökletével, ami a BMMK elődjének tekinthető.
1996-ban került az Országgyűlés elé kamarai törvényünk, melynek előterjesztője a szintén pécsi dr.
Szili Katalin volt, mint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára. A törvényt a
nyolc politikai párt képviselőiből álló Országgyűlés 1996. június 25-i ülésapján 316 igen és nulla ellenszavazattal fogadta el. Egy érdekesség, hogy ebben az időpontban éppen Pécs felé autóztam a Pollackra államvizsga-bizottsági feladat ellátására, titkárnőnk mobiltelefonon közölte velem az örömhírt.
Kamarai törvényünk egyik sajátossága, hogy az építészeknek és a mérnököknek külön kamarájuk van.
Másik sajátosság, hogy legelőbb a területi kamarákat, a 19 megyei kamarát kellett megalapítani, mindegyiket önálló entitásként, köztestületi formában. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara még a törvény elfogadásának évében, 1996. november 8-án alakult meg dr. Bársony János elnökké választásával. A „tizenkilencek” küldöttei azután a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében 1997. január 11-én alakították meg az országos Magyar Mérnöki Kamara intézményét. Az első elnökségben Baranya megyét dr.
Bársony János és dr. Lenkei Péter képviselték, majd a második vezetőségválasztáson, 2001. április 7-én
dr. Bársony Jánost újra alelnökké választották.
Abban az időben a műszaki felsőoktatás és kamaránk kapcsolatának kialakításában dr. Bársony János
vitte a vezető szerepet. 1999-ben írta alá Magyarország az oktatási reformokhoz vezető Bolognai Nyilatkozatot, majd Magyarországon volt a sor, hogy megrendezzük a II. Európai Mérnökfórumot, 2000. október 8. és 10. között. Az európai mérnöki kamarák ezen konferenciáján az egyik szekció foglalkozott a
mérnökképzéssel, azon belül is leginkább az akkreditációval. Minden résztvevő ország arról nyilatkozott,
hogy a műszaki felsőoktatás esetében a képzési és képesítési követelmények (KKK) meghatározásában
kamaráinknak sokkal jelentősebb szerepet kellene kapnia, mint az oklevelek felhasználói oldalának.

13

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Az országos Magyar Mérnöki Kamara további tisztségviselő-választási küldöttgyűlésein a Jelölő Bizottság elnöki tisztségét mindig dr. Kukai Tibor nagy körültekintéssel, de sikeresen töltötte be.
Ebben a fejezetben a továbbiakban beidéztük az MMK honlapján és a Mérnök Újság korábbi számaiban megtalálható történeti visszatekintéseket, azért, hogy mérnöktársainknak és olvasóinknak
rövid, tömör összefoglalót adjunk a magyar mérnöktársadalom önszerveződésének történetéről.
Nem akartuk ugyanazt a történetet más szavakkal, saját fogalmazásban leírni, de segítségére akartunk lenni e könyv olvasóinak a történeti visszatekintésben, hogy ne kelljen több helyről keresgélve
hozzájutni ezekhez az információkhoz.

I.

A kamarai szerveződés története
(Forrás: http://workshop.mmk.hu/kamara/rolunk/tortenet)

A dualizmus mérnökegyesületétől a XXI. század szolgáltató kamarájáig
Egy köztestületi jogokkal felruházott mérnöki kamara gondolatát először 1878 májusában Haász József újvidéki királyi mérnök vetette fel az első hazai mérnökegyesület, a Kiegyezés esztendejében –
hatszáz alapító mérnökkel – megalakult Magyar Mérnök- és Építész Egylet közgyűlésén. A Monarchia
magyarországi területén tevékenykedő műszaki szakemberek érdekvédelmi, tudományos és kulturális szervezeteként létrehozott Egylet első elnöke Hollán Ernő hadmérnök, főrendházi tag, alelnöke Ybl
Miklós építész, titkára Szily Kálmán műegyetemi tanár volt. A szervezet szakosztályokat működtetett
(mű- és középítés, út-, híd- és vasútépítés, vízépítés, bányászat, kohászat, gépészet és gyáripar), közlönyt
adott ki, székhelye pedig Budapesten, a Reáltanoda u. 13–15. szám alatti házban volt.
A „mérnöki gyakorlatjog” rendezéséről – Kruspér István vezetésével – először 1881-ben készült szabálytervezet. Két évvel később született meg az 1883. évi I. törvény az „állami tisztségviselők minősítéséről”, ami fontos mérföldköve lett a mérnöki kamara megalapításához vezető útnak. 1890-ben az építőmesterek tervezési jogkört maguknak (is) követelő jogértelmezése miatt az Egylet választmánya Törvényjavaslat a műszaki magángyakorlatra vonatkozó rendtartás iránt címmel készített jogszabályi előterjesztést, ami hosszas és heves vitát robbantott ki: abban mindenki egyetértett, hogy a mérnöki és
építész jogköröket védeni kell, ám a mikéntről megoszlottak a vélemények. A Millennium évében megrendezett első országos technikus kongresszus résztvevőinek már a minősítés alapelveiben is sikerült
megegyezniük, az Egylet pedig nekilátott a mérnöki rendtartásról szóló törvénytervezet elkészítésének.
A tervezetet végül Széll Kálmán miniszterelnöksége idején, 1900-ban az ekkor már több mint kétezer
tagot számláló szervezet közgyűlése fogadta el és terjesztette a törvényhozás elé. A századelő turbulens politikai közéletében és kellő érdekérvényesítő erő híján azonban a kamara létrehozását célzó kezdeményezés hosszú időre megakadt. 1905-ben megalakult a Magánmérnökök Országos Szövetsége,
és sorra szerveződtek – Szombathelytől Nagyváradig – a hazai nagyvárosainkban is a vidéki mérnök
egyleti osztályok, jelezvén a felsőfokú végzettséggel rendelkező műszaki szakmagyakorlók egyesülési
igényét. A mozgalom élére dr. Zielinski Szilárd építőmérnök és műegyetemi tanár (aki 1901-ben az országban elsőként kapta meg a műszaki doktori címet) állt, aki egyleti társaival országos kampányt indított a kamaráért. Törekvései azonban csak a Bethlen-kormány időszakában, 1922–1923-ban jártak sikerrel: a törvényhozási kezdeményezést az Egylet győri osztálya közvetlenül a kereskedelmi miniszternek nyújtotta be, a nemzetgyűlés 1922-ben tárgyalta, majd 1923. február 28-án kisebb módosításokkal végre elfogadták.
Negyvenöt esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 1923. március 29-én az Országos Törvénytárban
megjelenjen a 74 paragrafusból álló 1923. évi XVII. törvénycikk a mérnöki rendtartásról. A törvénycikk
4. paragrafusa alapján a mérnöki kamara „a mérnökök erkölcsi és anyagi érdekének a közérdekkel összhangban való oltalma és előmozdítása céljából (...) Budapesten szerveztetik.” A kamara megalapításának
előkészítésére Walko Lajos kereskedelemügyi miniszter – Zielinski Szilárd vezetésével – egy harminctagú bizottságot kért fel. Az országos hatáskörű Budapesti Mérnöki Kamara egy évvel később, 1924.
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március 8–12. között, a Reáltanoda utcai székházban tartotta alakuló ülését, ahol a szavazásra jogosult
3361 tag közül 3086 voksolt. Elnökké Zielinski Szilárdot, alelnöknek dr. Hermann Miksát és Sármezey Endrét, titkárnak pedig Thoma Frigyest választották. A kamara választmányába 14 általános (építő) mérnök,
13 gépészmérnök, négy építész, két-két vegyész, illetve erdőmérnök és három bányamérnök került.

I.

Röviddel kamarai elnökké választása után Zielinski Szilárd elhunyt, helyét dr. Hermann Miksa gépészmérnök, műegyetemi tanár vette át 1924–1926 között. Hermann kereskedelmi miniszterré történő kinevezése után a kamara harmadik elnöke – 1927–1936 között – dr. Kossalka János építőmérnök, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő lett. Az 1936–1942 közötti időszakban dr. Mihailich Győző építőmérnök, egyetemi tanár vezette a kamarát, míg a kamara ötödik elnöke – az 1942–44 közötti periódusban
dr. Vér Tibor gépészmérnök, egyetemi tanár volt, aki iparügyi államtitkári kinevezéséig töltötte be a Budapesti Mérnöki Kamara elnöki tisztségét.
Az első magyar mérnöktörvény szerint önálló mérnöki gyakorlatot (köz- vagy magánalkalmazásban)
csak az folytathatott, akit a kamara tagjai sorába felvett. A taggá válás előfeltétele a mérnöki oklevél
megszerzését követő háromesztendőnyi szakmai gyakorlat igazolása volt, de a törvény kiemelkedő műszaki tevékenység esetén egyetemi végzettség nélkül is lehetővé tette a tagságot. A mérnöki kamara
taglétszáma 3500-5000 között mozgott. A törvény jogot biztosított a kamarának, hogy a tervezett jogszabályokat véleményezze, sőt az Országgyűlés felsőházába is delegálhatott két tagot. A szervezet hivatalos folyóirata az 1867-ben alapított Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönye lett, 1934-től pedig
megjelent a Kamara Közleményei elnevezésű periodika. 1936-ban a kamara egy, a kormányzati negyed
szívében fekvő telket kapott a fővárostól. Itt, a Szalay utca 4. szám alatt épült fel a mérnökök adományából 1939-re Wanner János építész és Sávoly Pál statikus tervei alapján a kamara székháza.
Az első magyarországi mérnöki kamarát a nyilas miniszterelnök, Szálasi Ferenc szüntette meg 1945
februárjában kiadott rendeletével. A negyvenes évek végén berendezkedő kommunista kormányzat – a
magánkezdeményezést a társadalmi munkamegosztásból kiiktatva – már nem tartott igényt semmiféle hivatás érdekvédelmi mozgalmára. A műszaki értelmiség fejlődését az állampárt által felügyelt tudományos egyesületek biztosították, a politikai érdekérvényesítés mindenfajta lehetőségétől megfosztva.

Az újrakezdés
1988-ban a magyar Országgyűlés tárgyalni kezdte az egyesülési jogról szóló törvényt, amit 1989 januárjában, Németh Miklós miniszterelnöksége idején, el is fogadott. Időközben az Építőipari Tudományos
Egyesületben (ÉTE) érdekvédelmi bizottság alakult (tagjai: dr. Hajtó Ödön, Horváth Z. Kálmánné, Kádár
Zoltán, Máté János, Scharle Péter, Szabó Iván), melyben már akkor felmerült a kamara megalapításának
gondolata. Az ötletelő megbeszéléseken arról esett szó, hogy ha a küszöbönálló rendszerváltás során
az értelmiségi hivatások is szerephez kívánnak jutni, akkor ahhoz szervezeteket is létre kell hozniuk, melyek alkalmasak a szakmai közfeladatok vállalására.
A hazai tudományos egyesületeket tömörítő, a szocializmus évtizedeiben hatalmas ernyőszervezetté
terebélyesedett Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) 1988 szeptemberében rendezte első országos érdekvédelmi konferenciáját. Itt Hajtó Ödön fel is vetette, hogy egy demokratikus politikai rendszerben a mérnöktársadalom érdekeit legjobban a nemzetközi gyakorlatban folyamatosan jelen lévő, Magyaroszágon pedig 1923–1944 között már működött mérnöki kamarai rendszer
szolgálná. A korábbi hazai és nemzetközi gyakorlat azokban a „szabályozott” szakmákban hozott létre
köztestületi hatáskörrel működő hivatásrendi kamarákat, ahol jellemző, hogy a tevékenységet a szakember (például ügyvéd, orvos) alapvetően maga végzi, és eredményét személyes képessége, munkája
határozza meg, ahol a megbízó és a szakember közt bizalmi viszonyra van szükség, és ahol a tevékenység jelentős élet- és vagyonbiztonsági, környezeti, erkölcsi, anyagi, illetve kulturális értékeket érint.
A MTESZ azonban nem volt nyitott a mérnöki önigazgatás megszervezésére, ezért az ÉTE-ből kiindult
előkészítő munka önállóvá vált, s megalakult egy immár kifejezetten kamarát alakító bizottság (tagjai: Andor Béla, Barsiné Pataky Etelka, Dankó Jenő, Fülöp Lajos, Garai József, Hajtó Ödön, Komornoki
László, Korda János, Madaras Gábor, Rátóthy Benő mérnökök, illetve dr. Füredy Jenő és dr. Virág Ferenc
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jogtanácsosok). A politikai-gazdasági rendszerváltás hajnalán, és majd’ egy évvel a szabad választások előtt, 1989. március 9-én, az UVATERV Vigadó téri székházának kultúrtermében 295 jelenlévő mérnök egyesületi formában alakította meg a Mérnöki Kamarát. Az egyesület ügyvezető elnökének Hajtó
Ödönt választották. Az ügyvezető elnökség tagja lettek (a szavazatok sorrendjében): Andor Béla, dr. Kerkápoly Endre, Barsiné Pataky Etelka, dr. Korda János, Denk András, dr. Fekete Iván, Fülöp Lajos, dr. Visontai József, Keve Lajos, dr. Szüts István, Perjés Zsolt, Komornoki László, Dankó Jenő, Sztojanovits József. Első programbeszédében Hajtó Ödön a legalapvetőbb hosszú távú érdekképviseleti és érdekvédelmi célokat foglalta össze: 1. a köztestület fogalmának törvényi elfogadtatása, 2. a mérnöki kamara törvény általi megalapítása, 3. a kétkamarás parlamentben történő mérnöki kamarai részvétel.

I.

Az új szervezet a mérnöki hivatással összefüggő kérdések önkormányzati kézbe vételét, a világpiacra
kinyíló gazdaságban a mérnöki szellemi szolgáltatások piacvédelmét tűzte ki célul. Az egyesületi kamara első irodája a Mélyépterv Krisztina körúti székházának egykori párthelyiségében volt, ahol Dávid Zsuzsa vegyészmérnök látta el a titkársági, dr. Füredy Jenő pedig a jogtanácsosi feladatokat. Az egyesület –
amely a rendszerváltást követő periódus zavaros gazdasági időszakában egyben tartotta a mérnöktársadalmat – hamarosan háromezer taggal, megyei csoportokkal és szakmai tagozatokkal rendelkező országos szervezetté emelkedett, vezetői pedig hozzáláttak a köztestületi kamarai törvény előkészítéséhez, mert (továbbra is) úgy ítélték meg, hogy a hazai közéletben való részvételhez és a közfeladatok átvállalásához nem elegendő egy civilszervezet egyesületi jogállása.

Kamara lesz csak azért is!
Már 1990-ben az építőművészek, az orvosok, az állatorvosok, a gyógyszerészek, a közjegyzők, a szabadalmi ügyvivők, a pedagógusok, az igazságügyi szakértők és a pszichológusok szervezeteivel együtt
intéztek memorandumot az Országgyűléshez és egyes miniszterekhez a hivatásrendi önkormányzatok
megalakításának törvényi szabályozásáért. Mindez akkor még nem hozott gyors eredményt, de elindította a „köztestület” fogalmának meghatározását, majd 1993-ban ennek polgári törvénykönyvbe történő beiiktatását. A mérnök kamarai törvényt az Antall-kormány időszakában az Ipari Minisztérium patronálta, ahol 1993-ra el is készült a jogszabálytervezet parlamentnek benyújtható változata. Az akkori ipari miniszert, Szabó Ivánt (aki a kezdetektől segítette a mérnökök önszerveződését) pénzügyminiszterré nevezték ki, utódja, Latorczai János azonban nem foglalkozott a kamarai törvénnyel. Eközben a kvázi
köztestületként működő egyesületi kamarában hatalmas szervezőmunkát végeztek el a választott tisztségviselők. Szabályzatokat alkottak, országos regisztrációs és nyilvántartási rendszert üzemeltek be, elkészült a mérnöki díjszabás, a MÉDI első változata, elindult a kamara saját sajtóorgánuma, a Mérnök Újság, illetve megkezdődtek a kapcsolatfelvételek a szomszédos és a nyugat-európai országok mérnökszervezeteivel, kamaráival.
A kormányváltás után a Horn-kabinet építésügyért felelős tárcavezetője, Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszer, és államtitkára, Szili Katalin karolták fel újra a törvénytervezetet. Az Országgyűlés bizottságai 1995–1996-ban tárgyalták a tervezetet. A bizottsági tárgyalásokon mindvégig
Hajtó Ödön képviselte a kamarai ügyet és érvelt a köztestületi jogok megadása mellett, melynek legfőbb ellenzői a MTESZ akkori vezetői voltak, akik folyamatosan a kamara ellen agitálták a képviselőket.
A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényt végül hétévnyi
küzdelem után – 1996. évi LVIII. számú törvényként – június 25-én ellenszavazat nélkül fogadta el a parlament. „Az Országgyűlés – a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve – a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező- és szakértő mérnökök és
építészek tevékenységének jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva, a következő törvényt alkotja:...” – és ezt a preambulumot követi a
törvény 54 paragrafusa.
A jogszabály célja, hogy a műszaki tervezői és szakértői tevékenység gyakorlásának engedélyezését és felügyeletét az államigazgatástól a szakma önkormányzatával működő, demokratikusan választott köztestület vegye át. A törvény további célja a közérdek, a társadalom megvédése a színvonal alatti vagy etikátlan mérnöki és építészeti tevékenységektől. Ennek eszköze a kamara feljogosítása etikai
kódex és mérnöki díjszabás megalkotására. A törvény – amely kötelező tagságot ír elő a tervező és
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szakértő mérnökök számára, jogosításukat pedig a kamarára bízza – lehetőséget ad a mérnöki köztestületnek, hogy védje és képviselje tagjai szakmai érdekeit a jogszabályalkotásban, az igazgatási, az önkormányzati és az igazságszolgáltatási szervek előtt. A törvény jelentős része a kamara önkormányzati,
önigazgatási szervezetét, módszereit, törvényességi felügyeletét szabályozza, abból az elvből kiindulva, hogy az önigazgatás hatékonyabb, mint az állami irányítás, azaz a szakma közügyeinek intézését a
szakma önkormányzatára bízza.

I.

A kamarai törvény előírásai szerint még 1996 késő őszén sorra alakultak meg az önálló jogi személyiségű területi kamarák, majd 1997. január 11-én a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében a 19 megyei
köztestület küldöttei megalapították az országos hatáskörű Magyar Mérnöki Kamarát. A küldöttgyűlés az
MMK elnökévé dr. Hajtó Ödönt, alelnökké Baross Károlyt, Holló Csabát, dr. Korda Jánost és dr. Kováts Gábort választotta. A megyei kamarák 1997-ben felvettek tagnak, a Magyar Mérnöki Kamara pedig névjegyzékbe foglalt minden tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkező mérnököt, egy évvel később a névjegyzékben – amit akkoriban évente könyv alakban is megjelentetett az MMK – már szerepeltek az építési műszaki ellenőrök is. Szintén 1997-ben alakultak meg a törvényben kötelezően előírt kamarai szakmai
tagozatok. Ezzel lezárult egy fontos fejezet a mérnöki kamarai mozgalom újkori históriájában.

A gyarapodás évtizede
A köztestületi jogállású mérnöki kamara a kilencvenes éves végére (a taglétszám 1997-ben négy és fél
ezer körüli volt) a hazai reálértelmiség, a műszaki társadalmi közélet befolyásos, meghatározó szereplőjévé vált. A kamara legfontosabb közfeladatai ellátásához (országos, nyilvános névjegyzékek vezetése a
jogszabályok szerint jogosultságot szerzett személyekről, a mérnöki tevékenység szakmai, etikai színvonalának fenntartása és fejlesztése, közreműködés a műszaki szabályozás és a mérnöki munka gazdasági környezetét befolyásoló jogszabályok véleményezésében, a képesítési követelmények kialakításában
és a mérnökök továbbképzésében) hatáskört adott ugyan, költségvetési forrásokat azonban nem biztosított. Tagsági, nyilvántartási és egyéb díjak beszedésére vonatkozó jogot viszont igen – ez lett a mérnöki kamara esetében az önfinanszírozó közfeladat-ellátás önigazgatási modellje. És a modell lényegében
működött is, hiszen a kamarai működés, a mérnöki érdekképviselet fokozatosan felépülő rendszere kezdetektől fogva jóval túlmutatott a törvényben rögzített kötelezettségek ellátásán.
Az MMK első vezetése nem pusztán professzionális szinten szervezte meg a szakmai önkormányzati munka ellátásához szükséges infrastruktúrát, a kamara állandó vagy ad hoc munkabizottságait, szabályzatait, közigazgatási és nemzetközi együttműködési rendszerét, hanem – közmegelégedésre – nívós tartalommal is megtöltötte a kamarai munkát. A gyarapodás időszaka volt ez. A kamara taglétszáma ekkorra már megközelítette a húszezret. A kamara olyan sokszínű, heterogén volt, amilyet alig találni a világon, hiszen csaknem mindenütt, ahol létezik efféle hivatásrendi önkormányzat, az jobbára pusztán építőmérnöki kamaraként működik.
2000 októberében a mérnöki kamara Budapesten, a II. Európai Mérnökfórumon látta vendégül a kontinens meghatározó mérnökszervezeteinek (a kamarák mellett a FIDIC, az EFCA, a FEANI és a WFEO) vezetőit. Az európai mérnökök budapesti nyilatkozatában a résztvevők nyomatékosították, hogy szülessenek az oktatáspolitikában a mérnökképzés összehasonlíthatóságát lehetővé tevő jogszabályok, a szakmai jogosultságok megadását és a szakmagyakorlás felügyeletét a jogalkotók továbbra is bízzák a szakmai önkormányzatokra, a versenyeljárásban a mérnöki szolgáltatásokat minőségi követelmények szerint ítéljék oda, az erős európai érdekképviselet igénye pedig felveti egy Európai Mérnöki Kamara létrehozását.
Fél évvel később, 2001 áprilisában megújult a Magyar Mérnöki Kamara vezetősége, s az elnöki tisztséget két cikluson keresztül dr. Kováts Gábor addigi alelnök töltötte be. Vezetése alatt a szervezet társadalmi presztízse, elfogadottsága tovább nőtt, és a kamara szinte az egyetlen volt a hazai hivatásrendi köztestületek sorában, amely növelni tudta mozgásterét, hatás- és jogkörét. Ebben a 2001–2009-ig tartó
időszakban vezette be a kamara továbbképzési rendszerét, elkészítette egyszerűsített, egyablakos, Európa számára is érthető jogosítási rendszerét, és elérte, hogy a közpénzből megvalósuló hazai beruházásoknál működjön a tervellenőrzés rendszere.
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A rendszerváltást követő gazdasági átrendeződés során az egykori nagy, az európai tervezőcégekkel
is versenyképes műszaki-szellemi kapacitást felmutatni képes – állami, tanácsi, megyei és városi – tervezővállalatok felbomlottak, romjaikon számtalan kis létszámú mérnökiroda, mikro- és kisvállalkozás alakult meg, míg a tervező és szakértő mérnökök egy másik nagy halmaza önálló praxis kialakításával próbált szerencsét a piacon. Kováts Gábor első elnöki ciklusa alatt hirdette meg a „minden mérnök kamarája” szlogent, ami egyrészt arra vonatkozott, hogy a vegyésztől a villamosmérnökig, a statikustól a geodétáig minden szakmacsoportot tömörít, másrészt pedig arra, hogy a kamara megkapja a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők jogosításának lehetőségét is. E két jogosultságot végül valóban kamarai hatáskörbe utalták, igaz, kissé ellentmondásos módon, hiszen nem kötötték kamarai tagsághoz.

I.

2008 második felében vált igazán érzékelhetővé Magyarországon a gazdasági válság. A mérnöki megbízások száma meredeken csökkent, a tervezői piac szűkült, a kormány pedig – az államháztartás mérlegének néhány századszázalékos javítása érdekében – visszatartotta a közpénzből megvalósuló beruházások számláinak kifizetését, mérnökök és mérnökcégek százait bevonva a lánctartozásokba. A pénzszűke és a válság időszaka következett. A mérnöki kamarában pedig ekkoriban törtek felszínre régóta
húzódó konfliktusok: generációs ütközések, elmélyülő viták a kamarához került nyilvántartottak miatt, és törésvonalak a napirendre került szervezetfejlesztési elképzelések okán. Megoldatlan problémák
szültek hatásköri vitákat, befejezetlen terveket és egymást gyengítő keresztintézkedéseket. Az MMK leköszönő elnökének sokáig meggyőződése volt, hogy szervezeti integrációt kell végrehajtani, mert a 19
megyei kamara és az ugyanennyi szakmai tagozat túl sok. Kiderült azonban, hogy erre a reformra egyáltalán nincs fogadókészség. A kamarán belül ekkor alakult meg a Területi Elnökök Tanácsadó Testülete
(TETT) és a Tagozati Elnökök Szervezete (TESZ), s a küszöbönálló tisztújítás idején hangzott el jó párszor
az akkori vezetőkkel – az elnökkel, az elnökséggel, és a választmánnyal – szemben az a vád, hogy nem
hozta meg, vagy nem hajtotta végre a maga elé tűzött döntéseket, határozatokat.

Megújult aktivitással
A 2009-es tisztújítás során a megyei kamarák és a tagozatok küldöttei – az egyesületi kamara születésénél bábáskodó egyik alapítót, hajdani fővárosi és országgyűlési képviselőt, a volt nagykövetet és európai parlamenti képviselőt – Barsiné Pataky Etelkát választották meg az MMK elnökének. Az új, lendületesebb vezetői stílus új aktivitást, és minden korábbinál szervezettebb, koordináltabb feladatmegosztást és munkavégzést hozott. Létszámában és életkorában is megújult az országos kamara főtitkársága,
amely az elnök és az elnökség irányítása mellett hatalmas munkabírással végezte kibővített feladatait. A
főtitkárságán belül megkezdte munkáját a jogi kabinet, nem sokkal később pedig a kamarai Tudásközpont. Sorra születtek a megújult elnökség előterjesztésében a kamarai szakpolitikai stratégiát konkrét,
napi feladatokra lebontó – részletes végrehajtási tervekkel ellátott – cselekvési programok. Az alapcél
azonban változatlan volt: csak egy erős önigazgatású kamara tudja tagjai, a magyar mérnökök érdekeit
sikeresen képviselni. Az országos kamara gyorsan rendezte sorait: az elavulttá vált határozatokat megfelelő formában lezárták, a feleslegesnek ítélt bizottságokat megszüntették, a vitás és problémás belső
ügyeket megoldották. Emellett rendszeressé váltak a megyei elnökökkel és a szakmai tagozatok vezetőivel történő találkozók.
A kamara szervezetei professzionális, üzemszerű működésben dolgoztak, továbbfejlesztve az MMK
legfontosabb rendszereit: a köztestület minőséget és naprakész tudást adó, az ipari partnerekre támaszkodó továbbképzési rendszert vezetett be, új minősítési és tanúsítási rendszert alkotott, korszerű elektronikus ügyviteli rendszert üzemelt be, és a korábbiaknál szorosabb partneri – kormányzati szintű –
együttműködéseket kialakítva kapcsolódott be újra a magyar jogalkotás rendszerébe. 2010-ben meg
újultak a kamara kommunikációs platformjai is: új kiadói együttműködésben, korszerűbb szerkezettel és
grafikai arculattal jelentkezett a húszezres példányszámú Mérnök Újság, melynek elindult digitális változata is, de alapvető változáson esett át az MMK honlapja is, ami könnyen áttekinthető struktúrával és
naponta frissülő tartalommal indult újra. A kamarai weboldalon – távoktatás formájában – immár lehetőség nyílt a jogi továbbképzési kötelezettség teljesítésére, az online keretrendszer jogi kurzusaiból pedig a szakmagyakorlók maguk állíthatják össze saját tananyagaikat. Ugyancsak a honlapfejlesztés eredménye az országos online mérnökkereső szolgáltatás, valamint a személyes portfólió oldal, melynek
adatbázisába a jogosított mérnökök referenciáikat tölthetik fel. Az Angyal utcai székházban a kamara
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vizsgalaboratóriumot alakított ki, ahol előzetes jelentkezés alapján ütemezetten folynak a jogosultsági
és egyéb, jogszabályban előírt vizsgáztatások. Megújult a feladatalapú pályázati rendszer, melynek során a kamara átállt a „tanulmánytermelő” rendszerről a „termék-előállítóra”, elindult a kamarai jogsegélyszolgálat, és 2016-ban a szakmagyakorlók kézhez kaphatták Mérnökkártyájukat.

I.

A mérnöki közösség legfontosabb szakmapolitikai kérdéseit telt házas – a kamarai honlapon élőben
közvetített – workshopokon tárgyalták meg, a kamara szakmai tagozatai és megyei szervezetei pedig
folyamatosan szervezték azokat a mérnöknapokat, melyeken számtalan értékes előadás és eszmecsere hangzott el.
A hazai építésügyben a jogszabályok állandóan változtak, érthetetlen döntések születtek, az építésügy ide-oda vándorolt a kormányzati struktúrában, összekeveredett az ágazat szereplőinek munkamegosztása, felelősségi köre, így hosszú időn keresztül halmozódtak egymásra az ágazati és a szakmagyakorlást közvetlenül érintő problémák. Ezeket a kamarában dolgozó mérnökök folyamatosan próbálták azonosítani, pontosan definiálni, és munkacsoportjaik a megoldási javaslatokat is felkínálták a mindenkori jogalkotónak. A kamara több jogszabály véleményezésében is részt vett, s a rövid határidők ellenére is képes volt eredményes munkát végezni. Sikerült elérnie például, hogy a hazai mérnöki szolgáltatások – ahogyan ez a rémkép 2013 végén a 1731-es kormányhatározatból kirajzolódott – ne legyenek
állami privilégiumok.
A 2014. évi országgyűlési választások után, az új Orbán-kormány megalakulását követően az építésügy vonatkozásában jelentős és alapvető változások indultak meg – mind az ágazat közigazgatásban
elfoglalt helyét, mind pedig koncepcióját illetően. Ezzel együtt lecserélődött az ágazati irányításban tevékenykedő szakember- és politikusi gárda. Az építésügy irányítása a Miniszterelnökség fennhatósága
alá került. Az MMK ettől kezdve több munkacsoportban – ilyen volt többek között a 1032-es, majd az azt
követő 1567-es kormányhatározat előkészítésére kijelölt munkacsoport – dolgozott együtt a kormán�nyal, képviselve a mérnökség érdekeit. A kamara alaposan kivette részét az új európai közbeszerzési
irányelv hazai átültetéséből, és fontos kérdésekért szállt eredményesen harcba. Komoly sikerként könyvelhető el az is, hogy az építésügyi jogszabályok átalakítása keretében a szakmai önkormányzat – az építész kamarával együtt – felhatalmazást kapott az új mérnöki tervezési-szolgáltatási rendszer (ÉMTSZR)
és a kapcsolódó díjszámítás kidolgozására.

Göncz Árpád köztársasági elnök köszöntő levele
„Kedves Barátaim!
Örömmel köszöntöm az országos Magyar Mérnöki Kamara alapító küldöttgyűlését. Kiemelten is azt a csaknem 300 mérnököt, akik 1989 márciusában az első egyesületek egyikeként létrehozták a kamara alapját jelentő
egyesületet. Jelenleg a területi szervezetek – a névjegyzék szerint – összesen 9 ezer főt tartanak nyilván. 1924ben körülbelül 3500, 1943-ban pedig 4900 tagot számlált az előd szervezet. E nagy múltú testület kényszerű szünet utáni újjáalakítása
elengedhetetlenül szükséges, hiszen a tervezőintézetek privatizációja után a korábbi 60 cég helyén ma 2000 vállalkozás és 15 ezer magántervező tevékenykedik.
Közérdek, hogy a mérnöki tervezői és szakértői munkát az arra alkalmas – szakmailag és etikailag megfelelő – személyek végezzék. Úgy vélem, hogy a mérnöki kamara alapfeladata a szolgálat: elősegíteni a szakmagyakorlás magas szintű
folytatását. Így a szabványok, szabályzatok, irányelvek stb. hozzáférhetőségének, a pályakezdők támogatásának ellátása mellett az iránydíjszabással a mérnöki munka méltányos és korrekt díjazását is segíteni kell, s a kamarai munka feltehetően a feketegazdaság elleni fellépés hatékony színtere is lesz. A morális tisztesség
helyreállítása, sok tekintetben megteremtése gazdasági felemelkedésünk és jövőnk alapja, mondhatnám előfeltétele. Kívánok az országos Magyar Mérnöki
Kamara küldöttgyűlésének felelősségteljes és eredményes tanácskozást, kitartást, elkötelezettséget, sikeres és hatékony munkát a mindennapokban.
Göncz Árpád
Budapest, 1997. január 11.”

magyar állampolgárok ügyét, és legyenek
zászlóvivők a magyar mérnöktársadalom
tekintélyének helyreállításában” – mondta
befejezésül a miniszter.
Kovács Kálmán, a KHVM politikai államtitkára azt várja a mérnöki kamarától, hogy
általa megnő a mérnöktársadalom beleszólása mind a saját, mind a köz ügyeibe,
növekszik az ön- és közmegbecsülése.
Dr. Hegyháti József, az IKIM helyettes
államtitkára szerint hazánkban felértékelődött a tudás, a szakemberek iránti igény
akkor, amikor 1988-tól az ipari termelés
40 százalékkal, a GDP 20 százalékkal esett
vissza, a munkanélküliség pedig 1-ről 1112 százalékra nőtt. Ebben számít az ipari
tárca a mérnöktársadalom segítő együttműködésére.
A közgyűlés tartalmas vita során megszavazta a kamara alapszabályát, költségvetését, megválasztotta vezető testületeit
és tisztségviselőit. Az elnöki posztra a küldöttek ellenszavazat nélkül dr. Hajtó Ödönt
választották.
(Megjelent a Mérnök Újság 1997. februári
lapszámában)
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A kamarának – mely ez idő szerint 30 ezer magyar mérnök szolgálatában áll – képviselete van a Közbeszerzési Tanácsban, az operatív programok monitoringbizottságaiban, a Szabványügyi Testületben,
a Teljesítésigazolási Szakértői Testületben, a Duális Képzési Tanácsban, a Magyar Innovációs Szövetség
választmányában és a Mérnöki Kamarák Európai Tanácsában, amely 2016 októberében Budapesten tartotta közgyűlését.

I.

(A Mérnök Újság történeti cikkei, dr. Hajtó Ödön és dr. Kováts Gábor visszaemlékezései, valamint Barsiné
Pataky Etelkával készült beszélgetések alapján szerkesztette Dubniczky Miklós)

Dr. Hajtó Ödön bemutatása
A Mérnöki Kamara újjászervezőjét a Tartószerkezeti életműdíj átadásakor elhangzott laudációjával mutatjuk be.
Dr. Hajtó Ödön 1937. november 13-án született Budapesten. 1961-ben szerzett mérnöki oklevelet,
1968-ban vasbetonépítési szakmérnök, 1969-ben egyetemi doktor lett.
Munkásságában tervezői tevékenységét kivitelezési tapasztalatok támasztották alá, hiszen a Hídépítő Vállalat építésvezetői gyakorlatát követte az UVATERV-nél tervezői munkája, majd a VÍZÉP építésvezetői tapasztalatait hasznosította a MÉLYÉPTERV statikai osztályvezetőjeként. Ezt követően alapította meg a TETA Tervező és Tanácsadó Mérnöki Kisszövetkezetet, amelynek alapító elnöke és vezető tervezője lett. Kivitelezői és tervezői gyakorlata alapozta meg, hogy résztulajdonosa a CSOMIÉP
Beton- és Meliorizációs Termék Gyártó Kft.-nek, amely betonelemgyár-termékeit és gyártástechnológiáját is ő tervezte. Ő volt a Kiskörei Vízlépcső építésvezetője, kidolgozta a kitakarás nélküli csatornaépítés technológiáját. Az M2 METRO mélyállomásainak statikai terveit készítette, ehhez kapcsolódott egyetemi doktori disszertációja: „Kibetonozott acélcső oszlopok statikai méretezése” címmel,
melynek eredményeit először az Astoria mélyállomás építésekor alkalmazták.
Szervezőképességének legfontosabb eredménye, hogy újjászervezte a II. világháború után felszámolt Mérnöki Kamarát, amely alapításakor – kamarai törvény híján – Mérnöki Kamarai Egyesület néven hivatásrendi köztestületként elismert és törvény által alapított kezdte meg munkáját, és amelynek alapító elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke lett. Megalapította és főszerkesztője lett a Mérnök Újságnak, amely ebben az évben már 27. éve a mérnökök érdekképviseletének fóruma abból
kiindulva, hogy saját etikai kódexben megfogalmazva a mérnökök kötelességeit, azért küzd, hogy a
világot már több mint két évezrede alakító szakemberek közössége mind a társalom, mind az állami
vezetés méltó elismerését elérhesse.
Dr. Hajtó Ödön elsőéves egyetemistaként részese volt az 1956-os eseményeknek. Nem véletlen tehát, hogy 2006 és 2015 között a „Műegyetem 1956” Alapítvány kuratóriumi elnöke volt.
Mind szakmai, mind közösségszervező tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el. Az 1970-es
tiszai árvíz során a védelemben kifejtett tevékenységét Árvízvédelemért kitüntetéssel ismerték el,
az Építőipar Kiváló Dolgozója lett két alkalommal, 2011-ben vehette át aranydiplomáját, 2021-ben
gyémántoklevelét. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetések tulajdonosa, megkapta a Széchenyi Társaság díját, a Jedlik Ányos-díjat. A Miskolci Egyetemtől Signum Aureum Universitatis kitüntetést kapott, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság tiszteletbeli tagja. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarától megkapta az Örökös Mérnöki Kamarai Tag elismerést, az MMK-tól a Zielinski Szilárd-díjat.
A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata 2019-ben életműdíjjal tiszteleg dr. Hajtó Ödön
szakmai munkája előtt, és állítja őt példaképül a mai fiatal mérnökgeneráció elé.
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25 éves a Magyar Mérnöki Kamara – Az alakuló ülés
(Megjelent a Mérnök Újság 2022. január–februári lapszámában)
Negyedszázaddal ezelőtt, 1997. január 11-én tartotta alakuló közgyűlését az országos köztestület. Az 1996 őszén megalakult megyei kamarák küldöttei megszavazták a kamara alapszabályát, költségvetését, és megválasztották a szakmai önkormányzat testületeit és tisztségviselőit.
A Magyar Mérnöki Kamara első elnökének – ellenszavazat nélkül – dr. Hajtó Ödönt választották.

I.

1997. január 11-én, a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében tanácskozott a Magyar Mérnöki Kamara alakuló közgyűlése. Az eseményen a területi mérnöki kamarák alakuló ülésein megválasztott küldötteken kívül vezető munkatársaival képviseltette magát a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Minisztérium, valamint a Földművelésügyi Minisztérium. Meleg szavakkal köszöntötte a tanácskozást
Gerd Kordes, a Baden-Württenbergi Mérnöki Kamara elnöke, Václav Mach, a Cseh Mérnöki Kamara, Jan
Kysel, a Szlovák Mérnöki Kamara elnöke, és Mieczyslaw Król, a Lengyel Építőmérnök Szövetség alelnöke.
Göncz Árpád köztársasági elnök levélben üdvözölte a mérnöktársadalmat a Magyar Mérnöki Kamara létrejötte alkalmából.
Dr. Pakucs János, a Mérnök Tanács elnökének beszámolóját követően dr. Hajtó Ödön a Mérnök Egylet
elnökeként tájékoztatta a közgyűlést a kamara szervezési, előkészületi munkálatairól. Ezután dr. Scharle
Péter elnöklete mellett folytatódott az alakuló közgyűlés.
Elsőként a tanácskozásnak otthont adó Budapesti Műszaki Egyetem rektora, dr. Bíró Péter köszöntötte a küldötteket. Kifejezte meggyőződését, hogy a mérnök a társadalmi fejlődés egyik kulcsszereplője,
mivel az új termékeken, az új módszereken, az új műszaki eredményeken múlik a társadalom gazdasági
fejlődésének lehetősége. Nagyon fontos, hogy a társadalom mérnökökön kívüli aktív rétegei is tudatára
ébredjenek a mérnöki munka jelentőségének. A most megalakuló kamara erős érdekcsoportok között
kell, hogy képviselje a mérnökök érdekeit. Az egyetem örömmel fogadja a küldötteket, akiknek nagy része 5 évet töltött már ezen épület falai között.
Dr. Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter hozzászólásában annak a véleményének adott hangot, hogy régi tartozását törleszti a magyar társadalom a mérnökök felé azzal, hogy megadja e széles körű szakmacsoport számára a lehetőségét az önigazgatásra. A kormány nevében megköszöni azt a türelmet és rendkívül határozott elkötelezettséget, amellyel a mérnöktársadalom ’52 után is
harcolt a mérnöki kamara létrejöttéért. A törvény a pártok között is egyhangú támogatásra talált, hiszen
azt a Parlament 99,7 százalékkal fogadta el. Valószínű, hogy az az egy tartózkodó is tévedésből nyomta
meg a gombot. Sőt bárki meggyőződhetett róla, hogy már az előző kormány is elkötelezett volt e törvény előterjesztését illetően. Reméli, hogy ez a kamara meghatározó erővel lesz jelen a magyar társadalomban, az ország formálásában, és nemcsak az építés, az infrastruktúra, hanem a szellemi és tudományos élet területén is. A kamara legyen partnere a mindenkori kormánynak és az önkormányzatoknak,
hogy egy rendezettebb, tervezettebb ország bontakozzon ki a következő évezredben. A kormány törvényelőkészítő és jogalkotó tevékenysége során partnerként számít a kamarára.
Az új köztestület lehetősége és felelőssége is óriási, amikor saját belső értékrendszere szerint minősít
és szelektál. Hasonlóan nagyok a kamara feladatai szükségességének bizonyításában, a mérnöktársadalom egysége megteremtésében, elfogadtatásában és tekintélyének megteremtésében. Köszönet illeti a
területi, a megyei előkészítőket, és külön személyesen Pakucs Jánost és Hajtó Ödönt elkötelezett munkájukért, akik tevékenysége nélkül nem alakulhatna meg a kamara. ,,Kérem, szolgálják továbbra is a magyar állampolgárok ügyét, és legyenek zászlóvivők a magyar mérnöktársadalom tekintélyének helyreállításában” – mondta befejezésül a miniszter.
Kovács Kálmán, a KHVM politikai államtitkára azt várja a mérnöki kamarától, hogy általa nő a mérnöktársadalom beleszólása mind a saját, mind a köz ügyeibe, nő az ön- és a közmegbecsülése.

21

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Dr. Hegyháti József, az IKIM helyettes államtitkára szerint hazánkban felértékelődött a tudás, a szakemberek iránti igény akkor, amikor 1988-tól az ipari termelés 40 százalékkal, a GDP 20 százalékkal esett vis�sza, a munkanélküliség pedig 1-ről 11-12 százalékra nőtt. Ebben számít az ipari tárca a mérnöktársadalom segítő együttműködésére.

I.

A közgyűlés tartalmas vita során megszavazta a kamara alapszabályát, költségvetését, megválasztotta
vezető testületeit és tisztségviselőit. Az elnöki posztra a küldöttek ellenszavazat nélkül dr. Hajtó Ödönt
választották.

Dokumentumok a Mérnöki Kamara Egyesületnek az 1989-es megalapításáról
Az újrakezdés kezdetét jelentő, Budapesten, az UVATERV – MÉLYÉPTERV székházában,
1989. január 4-én megtartott Műszaki Kamara alakuló közgyűlésére Baranya megyei kollégáink is meghívót kaptak. Elmondhatjuk, hogy az újkori kamara elődszervezetének alapító tagjai a Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalakulásakor a mi kamaránk alapító tagjai
is – Maros József és dr. Meskó András statikus tervező kollégáink. Mint az alakuló közgyűlés
meghívójából is látszik, az alakuláskor Műszaki Kamarának nevezték az alapítók a megalakult szervezetet, de mint a csatolt 1990. májusi Mérnöki Kamara 5. sz. tájékoztatójában látható, ekkorra már Mérnöki Kamarára nevezték át önmagukat. De ez a Mérnöki Kamara nem
azonos azzal a Magyar Mérnöki Kamarával, ami az Országgyűlés 1996. június 25-én elfogadott tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi
LVIII. törvény alapján alakult meg, hanem annak elődszervezete.

Maros József és Meskó András statikus tervező
mérnökök a Műszaki Kamara
alakuló közgyűlésének idején, 1988-ban.
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Interjú Dr. Meskó Andrással (korábbi elnökségi tag, Tartószerkezeti Szakcsoport vezető)
A jövő minden szinten a profizmusról szól a mérnökök életében
Aki előtt nincs kamarai titok

I.

Dr. Meskó András okleveles szerkezetépítő mérnök ott volt
a Mérnökegylet alapító ülésén és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara indulásánál is, 1996. november 8. óta tisztségviselő, a Felügyelőbizottság tagja az első ciklusban, és ez
után az Elnökségnek a tagja. Amúgy élő lexikon, aki kívülről fújja a kamara legfontosabb eseményeinek dátumait.
– Miben volt más a Mérnökegylet és a BMMK tevékenysége?
– Hogy az egylet kevésbé volt szabályozott, sokkal kisebb mozgástérrel rendelkezett. Éppen ezért nagyon
vártuk a kamara megalakulását.
– Milyen időpontokat emelne ki a mérnöki kamara történetéből?
– 1996 őszét, amikor sorra alakultak a megyei szervezetek. Aztán alulról építkezve 1997. január 11-én létrehozták együtt a Magyar Mérnöki Kamarát. Hozzátenném, a
Mérnökegyletbe 295 kolléga tartozott, az induló BMMK
ba 251 tag jelentkezett. Napjainkban pedig, miután átkerült a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök
nyilvántartása a megyei kamarákhoz, ez a szám úgy 750780 főre emelkedett, valamint további 500-an szerepelnek még a nyilvántartásban.
– Negyedszázadnyi kamarai tapasztalattal hogyan látja a jövőképet?
– Rengeteg változás történt a mérnöki tevékenységben 25 év alatt. A szakmai továbbképzésben látható talán a legnagyobb változás. Kezdetben minden megye maga találta ki, és maga szervezte ezeket az
oktatásokat. Hat évig ment így, majd egységesítették a metodikát az egész országban. Aztán volt idő,
amikor Somogynak, Tolnának is Baranyából szerveztük a továbbképzéseket. Ma már saját szakképzési
referensünk van, és profi szintre jutott az oktatás menete. Szerintem ez a professzionális minta az, amit
a mérnöki kamara munkájában minden területen alkalmazni kellene. Még hozzátenném, az is bizonyos,
hogy a mérnöki felelősség egyre nagyobb szerepet kap a gyakorlatban.
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II. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalapítása,
alakuló taggyűlés az 1996-os és 1998-as években
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalapítása rendhagyó módon történt. Minden megyében
megszervezték az Országgyűlés által elfogadott 1996. évi LVIII. törvény hatálybalépését követően a
megyei kamarák alakuló üléseit, úgy, ahogy ezt Baranya megyében is megtettük. Az 1996. november 8-i BMMK alapító taggyűlésnek a dokumentumait ebbe a fejezetbe becsatoltuk. Az alakuló tag
gyűlések alapján a megyei Cégbíróságok minden megyében bejegyezték az adott megyei mérnöki
kamarák hivatalos megalakulását, de a Baranya megyei Cégbíróság a BMMK kérelmét formai okokra
hivatkozva elutasította, és ezért nem jegyezte be a BMMK-t ezen alapító taggyűlés alapján. A formai
ok az volt, hogy az alapszabályunkat a Cégbíróság nem tartotta teljes körűen jogszerűnek. Egyébiránt minden megyében ugyanaz az alapszabály került jóváhagyásra, mert az országos kamara egységes alapszabály-tervezetet küldött ki a megyéknek. Ezt követően a BMMK fellebbezett, és egy
másfél éves jogi procedúra végén 1998-ban került a BMMK olyan helyzetbe, hogy egy megismételt
alakuló taggyűlésen néhány apró változtatással elkészült alapszabály elfogadását követően a Baranya megyei Cégbíróság bejegyezte a kamaránkat. A megismételt alakuló taggyűlésünkig a Magyar
Mérnöki Kamara Baranya Megyei Csoportja néven működhetett a kamaránk.

II.

A kettős alapító taggyűlésünk a későbbi működésünk során időnként problémát okozott, különösen a kerek évfordulók, jubileumi megemlékezések megtartása során. Például ez a könyv is a 25
éves jubileumunk tiszteletére készül, de egyik alapító taggyűlésünk dátumából sem következik a 25
év. A többi megyei kamara minden jubileumi megemlékezését az 1996-os megalapításából származtatta, és így tartották az évfordulóikat. A Magyar Mérnöki Kamara, melynek az alakuló közgyűlése és bejegyzése 1997-ben volt, a megyei kamarák ünnepségeit követő években tartotta a hasonló évfordulóit. Mi ehhez a dátumhoz igazodva tartottuk a jubileumainkat, mivel mi önálló cégbejegyzés híján az MMK megalakulását követően lettünk hivatalosan 1997-ben az MMK Baranya megyei Csoportja, így ehhez a dátumhoz igazítjuk 25 éves jubileumunkat is. A különböző megnevezéseinket még egy elnevezéssel ki kell bővíteni, mert ebben a fejezetben csatolunk dokumentumokat Mérnökegylet megnevezéssel is. A Kamarai törvény 1996-os hatálybalépése előtt az 1989-ben
az UVATERV–MÉLYÉPTERV-ben megalakult Műszaki Kamarát kamarai törvény hiányában át kellett
nevezni az akkor hatályba lépő egyesülési törvény szerint Mérnöki Kamara Egyesületté. Lényegében az 1989-ben megalakult mérnök szervezet az aktuális törvény adta elnevezéssel, de folyamatosan működött a kamarai törvény 1996-os hatályba lépéséig. Mivel nem volt biztos az, hogy 1996ban az Országgyűlés megszavazza a kamarai törvényt, ezért 1995. év végén az akkori egyesülési
törvényhez igazodva Mérnökegyletté nevezte át magát az Országos Mérnöki Kamara, és így a megyék is ezt használták. Ezért vannak bizonyos dokumentumok Mérnökegylet elnevezéssel csatolva.
Ez az elnevezés a kamarai törvény megszavazását követően a Magyar Mérnöki Kamara megalapításával megszűnt. Így érthető, hogy a Mérnöki Kamara Egyesület Baranya Megyei Csoportja készítette elő a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapítását, melyről Mérnökegylet néven csatolunk előkészítő dokumentumokat és jelenléti ívet abból az időből. Csatoltunk továbbá egy 1995-ös taggyűlési jegyzőkönyvet még jóval a kamarai törvény elfogadása előttről, amikor még a Mérnöki Kamara
Baranya megyei Csoportjaként működtünk. Jó zavarosnak tűnik ez az egész elnevezési história, de
nem érdemes napra pontosan visszakövetni a dátumokat, mert több alkalommal kiderült, hogy a
józan mérnöki gondolkodás szerinti szervezeti elnevezésnek még nem volt megfelelő törvényi alapja, ezért a törvénynek is megfelelő névre át kellett keresztelni magunkat. Mindez természetesen a
kamarai törvény megalkotásával és hatálybalépésével megszűnt, azóta országosan egységesen nevezzük magunkat.
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A BMMK megalapításának és előzményeinek dokumentumai – 1991-1998
A dokumentumok után kutatva két időbeli kakukktojást is találtunk 1930-ból és 1936-ból, melyeket feltétlenül meg akartunk osztani a könyv olvasóival.
Az itt látható dokumentumok is mutatják, hogy a pécsi-baranyai mérnökök mindig is aktív országos szereplői voltak a magyar mérnöktársadalomnak.

II.
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Az 1991. márciusi alapításról készült újságcikk

II.
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1995. április 26-i kivonatos jegyzőkönyv, mely az 1991. március 12-én megalapított, Mérnöki
Kamara Egyesület Baranya Megyei Csoportjának tisztújító közgyűlésén készült.
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Az 1996. november 8-i alapító ülés és előkészítésének dokumentumai
Az 1996. június 25-én az Országgyűlés által elfogadott kamarai törvény alapján országszerte megalakultak a megyékben a megyei kamarák alapító taggyűléseinek előkészítő bizottságai. Az alábbi
dokumentumok a Mérnöki Kamara Egyesület Baranya Megyei Csoportjának tagjai közül megalakult
szervező csoportnak az előkészítő tevékenységét mutatják be, melynek célja volt a kamarai törvény
alapján a Baranya Megyei Mérnök Kamara alakuló közgyűlésének megszervezése.
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Elnökségi tagok fotói – 1996
Ez az elnökség az alapító taggyűlést követően folyamatosan végezte a munkáját, de hivatalosan
nem lehet 1996-tól datálni a BMMK-t, mivel ennek az alapító taggyűlésnek a bejegyzését a cégbíróság megtagadta.
Az 1996-ban megválasztott elnökség tagjai (dr. Kassai Miklós nem szerepel a fotón)
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Kovács László

Szathmáry Magdolna

Maros József

Schubert József

Szalai László

Rostás Zoltán
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1998-ban megismételt alapító közgyűlés előkészítése és dokumentumai
1998-ban megismételt alapító közgyűlést kellett szervezni Baranya megyében, mivel a Cégbíróság az előző (1996. november 8-i) megalakulásunkat nem jegyezte be.

II.
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Elnökségi tabló – 1997–2002

II.

A fenti tabló az 1996. november 8-i alapító taggyűlésen megválasztott elnök, alelnök és elnökségi tagokat tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Cégbíróság ezen a taggyűlésen történt megalakulásunkat nem jegyezte be, így az érvénytelenné vált, ezért az 1997. január 11-én megalakult Magyar Mérnöki Kamara Pécs-Baranyai Csoportjaként működött a kamaránk. Ezért szerepel
a tablón az 1997-es kezdő dátum. Az 1998. július 17-i megismételt alapító taggyűlésen ugyanazokat a tisztségviselőket választották meg, mint az első alakuló ülésen, de itt már az alapszabály szerint, ezen taggyűléstől számítva 4 éves ciklusra. Ezért szerepel a tablón a tisztségviselők mandátumaként a 2002-es záródátum.
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Dr. Bársony János önéletrajza
Személyi adatok:
Név:
Dr. Bársony János
Születési dátum, hely: 1940. 01. 12. Tamási
Állampolgárság:
magyar
Foglalkozás:
dékán emeritus, f. tanár
Állandó lakcím:
7621 Pécs
	Rákóczi út 35–37.
Telefonszám: (36-72) 326-193
Pécsi Tudományegyetem
Munkahelyi cím:
Pollack Mihály Műszaki Kar
7624 Pécs
Boszorkány u. 2.
Telefonszám: (36-72) 211-968
Fax: (36-72) 214-682
E-mail: barsony@pmmk.pte.hu
Családi állapot:
nős
Nyelvismeret:
magyar: anyanyelv
angol, orosz: munkanyelv

II.

Az első mérnöki diploma adatai:
Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem, Budapest
Mérnöki Kar
Híd és Szerkezetépítő Szak
1963-ban okl. mérnök
Képzés, továbbképzés:
1997
1994
1992/93
1993
1990
1987

1979

Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar
PhD-cím megszerzése
State University of New York, Buffalo
Quality Management továbbképzés
Budapesti Műszaki Egyetem
Total Quality Management tanfolyam
Eur. Ing. cím a FEANI-tól
(European Federation of National Associations)
Budapesti Műszaki Egyetem
DR. UNIV. cím megszerzése
Budapesti Műszaki Egyetem
Mérnöki Továbbképző Intézet
Beton- és vasbetonszerkezetek megerősítése és javítása
4 hónapos kurzus
Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Kar
Építész – statikus szakmérnöki oklevél

Munkahelyek, munkakörök:
2005–
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2004–
2002–
2000–
1997–
1995–

1973–

1972–
1969–
1963–

Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar
dékán
Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
főigazgató
Pécsi Tudományegyetem
rektorhelyettes – beruházás és fejlesztés
Janus Pannonius Tudományegyetem
rektorhelyettes – beruházás és fejlesztés
Janus Pannonius Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
főigazgató-helyettes, Építőipari Intézet igazgató
egyetemi szenátusi tag, Tudományos Bizottsági tag
Pollack Mihály Műszaki Főiskola
főigazgató-helyettes
Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék tanszékvezető
Építész és Építőipari Intézet intézetigazgató
Szerződéses Munkák Véleményező Bizottságának elnöke
vállalkozási munkák főszakértője
tartószerkezetek, biztonság, minőség, menedzsment oktatása;
vasbetonszerkezeti kutatások, tervezés, szakértés
Építésügyi Minőségellenőrző Intézet, Pécs
vezetőhelyettes
építésügyi szakértési feladatok
BARANYATERV
irányító tervező
építészeti és tartószerkezeti tervezés
Beton- és Vasbetonipari Művek Pécsi Gyára
tervező, műszaki osztályvezető
a gyári beruházások és felújítások építészeti és tartószerkezeti tervezése,
kivitelezése; technológiai fejlesztés

II.

Külföldi tapasztalatszerzés:
Hivatalos tanulmányi utak és konferenciák :
Anglia, Belgium, Németország, Lengyelország, Csehszlovákia, Ausztria,
Grúzia, Litvánia, Görögország, Hollandia, USA, Finnország, Franciaország stb.
Publikációk:

12 főiskolai jegyzet
31 kutatási jelentés, előadás, tanulmány

Hazai egyesületi, bizottsági tagság:
Építőipari Tudományos Egyesület
Magyar Mérnöki Kamara – alelnök, MKM Oktatási Bizottság elnök
Baranya Megyei Mérnöki Kamara – elnök
MTA Műszaki Mechanikai Bizottság
MTA – Pécsi Akadémiai Bizottság – Építész-Építő Munk. Biz. elnök
PTE–PMMK Regionális TQM Center – igazgató
FIB (International Concrete Association) magyar szekció tag
Pécs, 2005. jan. 15.
Dr. Bársony János
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Interjú Degré Andrással (BMMK korábbi Felügyelőbizottsági elnök)
A Felügyelőbizottságnak csak a küldöttgyűlés felé van beszámolási kötelezettsége

Nem találtak szabálytalanságot
– A Felügyelőbizottság nem tartozik az elnökség hatáskörébe,
mondhatni önállóan, függetlenül működik. A BMMK Felügyelőbizottság elnöke, Degré András pedig jól irányíthatta a testületet, s láthatóan élvezte a tagság bizalmát, mert negyedszázadon át töltötte be ezt a posztot, 2022 májusában adta tovább a
stafétabotot. De mi dolga volt ez idő alatt a szervezetnek?

II.

– Ellenőrző szerepünk van, felügyeljük a törvényességet, a
szabályok szerinti működést. Felhívjuk az elnökség figyelmét
a szabálytalanságokra, a rendellenes tevékenységekre.
– Sok ilyen ügy volt?
– Erre igen rövid a válasz: NEM. Az első években még megtörtént, hogy az elnök célellenőrzést kért egyes területeken,
de olyan anomáliát nem találtunk, ami beavatkozást igényelt
volna. Vizsgálódtunk túl magas költségek és kiadásigazolások
miatt, de szankciókat a negyedszázad során soha nem kellett
hozni. Mondhatni formális hibák előfordultak, de érdemi hibák nem. A megállapításainkat egyébként mindenkor jegyzőkönyvben, illetve bizottsági határozatban rögzítettük. A
dokumentumokat megküldtük az elnökségnek. Elfogadásukról a küldöttgyűlés döntött.
– Milyen volt az együtt dolgozó kollektíva?
– Nem emlékszem olyan esetre, hogy a bizottsági ülést elnapoltuk volna valamilyen szabálytalanság
miatt, vagy mert nem voltunk határozatképesek. Bátran mondhatom: mindig segítőkész és aktív bizottsági tagok vettek részt a közös munkában, és végig jól együttműködtünk.
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III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai
2002. évi tisztújító taggyűlés dokumentumai:
(Az 1996-os és a megismételt 1998-as BMMK alapító taggyűlés dokumentumai és leírása a II. fejezetben található.)

III.

75

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

III.

76

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

III.

77

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

III.

78

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

III.

79

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

III.

80

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

III.

81

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

III.

2005. évi - cikluson belüli elnöki poszt utódlás
Dr. Bársony János megválasztott BMMK-elnök 2005. szeptember 9-én aktív tevékenységgel eltöltött, méltósággal viselt hosszú betegségben elhunyt. Tekintettel arra, hogy a következő évben,
2006-ban az elnöki ciklusa lejárt volna, ezért a BMMK elnöksége úgy döntött, hogy nem tart soron
kívüli tisztújító küldöttgyűlést, hanem a 2006-os, soron következő tisztújító küldöttgyűlés időpontjáig az Alapszabály előírásai szerint Lengyel Tamás alelnök tölti be az elnöki tisztséget.
Lengyel Tamás elnöki tevékenységét a IV. fejezetben mutatjuk be, szakmai életrajzát és a vele készített interjút e fejezet tartalmazza.
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Elnökségi tabló 2002–2006
Tabló a BMMK tisztségviselőiről 2002-2006

III.
Bársony János elnök
2002-2005

Lengyel Tamás alelnök ügyvezető elnök
2005-2006

Maros József

Dr. Meskó András

Szalai László

Dr. Kukai Tibor

Dr. Tarnik István

Dr. Aradi László

Ferencz Judit

Dr. Lenkei Péter
Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke
1996-2006

Degré András
Felügyelő Bizottság elnöke
1996-2006
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Lengyel Tamás ügyvezető elnök rövid életrajza
Lengyel Tamás 1949. június 20-án született Győrben. Általános
és középiskolai tanulmányait itt végezte, 1967-ben érettségizett
a Jedlik Ányos Gépipari Technikumban. 1968-ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, és az alábbi diplomákat szerezte:
○○ okleveles gépészmérnök (épületgépészet szakterület)
BME, 1973,

III.

○○ okleveles mérnök-tanár, BME, 1973,
○○ okleveles gazdasági mérnök, BME, 1986.
Családi állapota nős. Felesége Lengyel Tamásné, szül.: Czibulka
Zsuzsanna tanárnő. Kettő gyermeke, Lengyel Zsuzsanna orvos,
Lengyel Tamás Gábor közgazdász, és öt unokája van.
Szakmai tevékenységét az alábbi két időtartamra lehet osztani:
1973–1992
○○ 12 év Tervező Vállalat (SZÖVTERV, BARANYATERV) tervezőmérnök, gépész szakosztályvezető,
irodavezető,
○○ 5 év kivitelezés-üzemeltetés (Tayaura kórház, Líbia) műszaki vezető, főmérnök,
○○ 2 év főállású oktatás PMMF Épületgépészeti Tanszék főiskolai adjunktus (ugyanitt 18 év másodállású gyakorlat).
1992
○○ saját tulajdonú cégek alapítása (Heva Kft., Hevaszer Kft., 1996) vezető tervező, felelős műszaki vezető, ügyvezető.
A magántulajdonú cégek alapvetően az épületgépészet és az uszodatechnika területén dolgoztak. Kiemelkedő szakmai tevékenységet a mérnöki szolgáltatások területén végeztek.
Tevékenységi körük a tervezési munkán kívül igény esetén kiterjedt előzetes tanulmányok készítésére,
engedélyezési eljárások lebonyolítására a hatósági engedélyek beszerzésével, tenderkiírások elkészítésére és értékelésére, a kivitelező kiválasztására, a kivitelezés teljes körű felügyeletére, műszaki átadás-átvétel és használatbavételi eljárás lebonyolítására.
Néhány jelentősebb munka:
○○ BAT Pécsi Dohánygyár Kft. (gyártelep teljes körű hőellátás-rekonstrukció, sprinkler rendszerek
kiépítése, nagykonyha, iroda és raktárépületek felújítása, tűzvédelem),
○○ Nokia Monitor Kft. (raktárak építése, iroda, öltözők felújítása, gyártócsarnokok korszerűsítése,
klímaközpontok, kazánház, sprinkler rendszerek kialakítása),
○○ Hauni Hungária Kft. (új ipari csarnokok, hőellátás-rekonstrukció, iroda- és öltözőépületek felújítása),
○○ Volán Tefu, Budapesti Logisztikai Központ (raktártervezések, út- és térburkolat kialakítása),
○○ FŐTÁV, PÉTÁV (több száz hőközpont, távvezetékek tervezése),
A Heva Kft., az 1999-ben alakult Magyar Uszodatechnikai Egyesület alapító tagja. Néhány, az uszodatechnika területén végzett munkát is érdemes megemlíteni,
○○ Orfűi Aquapark tervezés (50 m-es úszómedence, 1400 m² élménymedence, gyermek- és pezsgőmedence),
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○○ Barcsi Gyógyfürdőtervezés (kültéri medencék, tanmedence, gyógyvizes medencék),
○○ Marcali Városi Fürdő- és Szabadidőközpont tervezés (kültéri úszómedence, 50 m tanmedence,
élménymedence és gyógyvizes medence),
○○ Szállodák medencéinek tervezése, kivitelezés Hotel Orchidea (Tengelic), Hotel Millennium
(Pécs), Hotel Kager (Harkány), Gere Borhotel (Villány) Hotel Makár (Pécs) stb.
Az állandó piaci jelenlét hamar rádöbbentette, hogy a mérnököknek érdekképviseletre van szükségük. A Baranya Megyei Mérnöki Kamarának már a Mérnökegylet alapításának időpontjától alapító tagja. Elsők között alapította meg a Baranya Megyei Épületgépész Tagozati Szakcsoportot, melynek 1998–
2011-ig elnöke is volt. Két ciklusban tagja volt az MMK Épületgépész Tagozat elnökségének.

III.

○○ 2002-től a BMMK alelnöke, és egyben a Minősítő Bizottság tagja is,
○○ 2005 szeptemberétől a következő választásig a BMMK ügyvezető elnöke, majd 2006-tól napjainkig ismét többször megválasztott alelnöke a BMMK-nak,
○○ 2009-től 2017-ig két cikluson keresztül a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának tagja.
○○ 2017-től 2021-ig a Magyar Mérnöki Kamara alelnöki tisztségét tölti be.
Kamarai tevékenységét mindig is a piaci világból érkező egyéni felelősségű mérnökként végezte. Legfontosabb feladatának a mérnökök naprakész, magas szintű felkészültsége mellett a mérnökök társadalmi elismertségének növelését tartotta.
A Kamarában végzett munkájáért a BMMK 2009-ben a „BMMK Aranygyűrűs Mérnöke” kitüntetésben
részesítette. A Magyar Mérnöki Kamara két alkalommal ismerte el munkáját. 2019-ben a 15 éves a Magyar Mérnöki Kamara emlékéremben részesítette, míg 2022-ben megkapta a Magyar Mérnöki Kamara
„Zielinski Szilárd” díját.
A szakmai és a hozzá kapcsolódó egyéb tevékenységek (oktatás, továbbképzés, mentorálás) szinte kizárólagos elsőbbsége mellett meg kell említeni a Rotary Club Pécs szervezetében végzett jószolgálati
tevékenységét. Az önkéntes, személyes munkavégzésen alapuló tevékenysége során 2001/2002-ben az
RC Pécs elnöke, majd 2014–2015-ben a Magyar Rotary District kormányzója volt.
A szigorú műszaki élet feszültségét a mai napig tartó kedvtelések, az utazás és a tenisz oldja.
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Interjú: Lengyel Tamással (BMMK korábbi alelnök, MMK korábbi alelnök)
„A munkánk szakmai alapjai adottak, de a világ követelményei állandóan változnak”
Együttműködés kölcsönös bizalommal
Lengyel Tamás az egyik legaktívabb tagja évtizedek óta a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. A Mérnök
egyletben kezdte, alapítója volt 1997-ben a BMMK-nak, 1998–2011 között a BMMK Épületgépészeti Tagozati Szakcsoport vezetőjeként, 2002-től 2022-ig a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alelnökeként ténykedett. A
Magyar Mérnöki Kamarában 2009–2017-ig két cikluson át az MMK Felügyelőbizottság tagja volt, korábban
másik két ciklusban az MMK Épületgépész Tagozatának elnökségi tagja volt, 2017–2021 között a Magyar
Mérnöki Kamara alelnökeként tevékenykedett.

III.

– A különböző tisztségei során pró és kontra sok mindent tapasztalt. Milyennek értékeli ezek alapján a helyi és az országos szervezet közötti kapcsolatot?
– Bátran kijelenthetem, hogy a Baranya Megyei Mérnöki Kamara mindenkor híres volt az együttműködési készségéről. Tudatosan igyekezett részt venni az országos ügyekben, így az együttműködést kitűnőre lehet értékelni. Másrészt én több mint harminc éve a magánszektorban dolgozom, a kamarai
munkát is a piaci világból érkező egyéni felelősségű mérnökként végzem. A Magyar Mérnöki Kamara egy törvény által létrehozott köztestület, de nekünk, mérnököknek az érdekközösségen túl a hagyományt és a közösséghez tartozás érzését is jelenti. Nagyon fontos a „vezetés” és a „tagság” kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésének a fenntartása és fejlesztése. Azt nyugodtan állítom, hogy az önálló mérnöknek van lehetősége véleményt nyilvánítani – ha él vele – országos ügyekben is. Az MMK-nak,
mint köztestületnek 19 ezer tagja van és további 12 ezer mérnök jogosítását végzi, de a mindennapokban egy fontos fórum a mérnököknek az érdekérvényesítésre, az információátadásra, a szakmai továbbképzésre. Ma az MMK legfontosabb feladata a mérnökök társadalmi elismertségének, elfogadottságának növelése.
– A kívülálló úgy gondolja, ahol mérnökök tevékenykednek, ott logikus, információkövető rendszer és szabályrendszer irányítja a történéseket.
– Ennek teljes mértékben így kellene lenni. A mérnök munkáját a magas szintű szakmai tudása alapján, saját egyéni felelősségére végzi a vonatkozó előírások betartása mellett. A tervezőmérnök mindig
név szerint elérhető egy beruházás folyamatában. Felelőssége a terv szerint történt megvalósulás esetén a műszaki átadás-átvétellel sem zárul le. A mérnök természetesen nem dolgozhat elzárva a környezetétől, de joggal számít arra, hogy a szabályok betartása a beruházásban minden résztvevőre kötelező.
Nem véletlen, hogy a Magyar Mérnöki Kamara évek óta szorgalmazza a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének megreformálását.
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2006. évi tisztújító küldöttgyűlés dokumentumai

III.
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Fotódokumentáció a 2006-os tisztújító küldöttgyűlésről
A fotókon látható minden résztvevő képaláíráson való megnevezése nem lehetséges, de a fotók előterében jól felismerhető kollégákat képaláírással megemlítjük, balról jobbra.

III.

Bal oldali kép: Előtérben Maros József, mögötte dr. Stojanovits József.
Jobb oldali kép: Előtérben Erb Jenő, dr. Mecsi József, dr. Kukai Tibor, mögöttük dr. Meskó András, dr. Lenkei Péter.

Bal oldali kép: Előtérben Dlusztus Alajos, Péter Pál, Szentirmay György, mögötte dr. Aradi László, dr. Kereki Ferenc.
Jobb oldali kép: Előtérben Degré András áll.

Bal oldali kép: Előtérben Mártonfalvi Péter, mögötte Schubert József. Jobb oldali kép: elnökség – Lengyel Tamás,
BMMK-alelnök (elnöki tisztségben), dr. Kovács Gábor MMK-elnök, Abay Nemes István.
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Bal oldali kép: Előtérben Bánhegyi Ilona, Buchberger Pál

Bal oldali kép: Lengyel Tamás, dr. Kováts Gábor MMK-elnök, Abay Nemes István.
Jobb oldali kép: A küldöttek egy csoportja.

Bal oldali kép: Előtérben dr. Mecsi József PTE PMMK dékán áll. Jobb oldali kép: dr. Kukai Tibor áll.

Bal oldali kép: Brandmüller István, Sándor Zsolt és Francsics Ferenc.
Jobb oldali kép: Barabás Béla, dr. Szabó Éva, dr. Meskó András, dr. Lenkei Péter.

98

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

III.
Bal oldali kép: Balogh Zoltán áll.
Jobb oldali kép: dr. Aradi László, Feilné Győry Zsuzsanna, Hárságyiné Zlamál Márta.

A szavazó küldöttek

Bal oldali kép: dr. Metzing Ferenc áll.
Jobb oldali kép: Péter Pál, Szentirmay György, Bunyevácz József.
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Bal oldali kép: Hajósné Temesi Eszter, dr. Szabó Éva. Jobb oldali kép: Szalay László.

Jobb oldali kép: Verbőci József

Bal oldali kép: Abay Nemes István. Jobb oldali kép: A küldöttek egy csoportja.

Dr. Mecsi József, dr. Kukai Tibor
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Dr. Kukai Tibor második megválasztott elnök rövid életrajza
Személyes adatok:
Név:

Dr. Kukai Tibor

Lakcím:

7621 Pécs, Perczel u. 6. III/6.

Születési hely, idő:

Beremend, 1946. november 9.

Állampolgárság:

magyar

Anyja neve:

Wirth Borbála

III.

Családi állapota nős, felesége Kerbolt Kornélia építésztechnikus, statikus szerkesztőként dolgozott tervező vállalatnál.
Két gyermeke van: Tibor építőmérnök, MBA közgazdász, saját mérnöki vállalkozásban nemzetközi nagyberuházások előkészítését, beruházás lebonyolítását végzi; Annamária PTE BTK
spanyol szakos BSc végzettségű, a PTE MIK Tanulmányi Csoport
vezetője.
6 unokája: Tibor családjában: Ádám, Kristóf, Sári, Panna és Misi;
Annamária családjában: Kornél
Tanulmányok:
1961–1965

Pécsi Pollack Mihály Építőipari Technikum

1968–1974

Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő Szak

1981–1983

Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar vasbeton építési szakmérnök

1987–

Budapesti Műszaki Egyetemen Műszaki Doktori cím

1987–2010

Az építőipar szakterületeit érintő, a fenti alapdiplomákhoz kapcsolódó,
a Magyar Mérnöki Kamara által előírt, a szakmagyakorlási jogosultságokhoz
kötődő különböző rövid ciklusú képzéseken való részvétel

Végzettség:
○○ Okleveles építőmérnök, BME, 1974
○○ Okleveles vasbetonépítő szakmérnök, BME, 1983
○○ Műszaki Doktor, BME 1987
Mérnöki kamarai, igazságügyi szakértői kamarai jogosultságok:
Jogosultság megszerzésének első időpontja: 1996. 09. 30
Kamarai számok: 02-0157, 02-50274
Beruházáslebonyolító, ÉME I. (é), ÉME i. (m) mélyépítés és mélyépítési műtárgyak, okl. építőmérnök,
vasbetonépítési szakmérnök
MV-É – Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (2024. 12. 09)
BB – Beruházáslebonyolító (2024. 12. 09)
SZB – Építési beruházási szakértés (2024. 12. 09)
ME-É – Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése (2024. 12. 09)
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MV-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése (2024. 12. 09)
ME-M – Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése (2024. 12. 09)
SZÉS1 – Tartószerkezeti szakértés (2024. 12. 09)
SZ 2910002 Igazságügyi műszaki szakértő, Igazságügyi Minisztérium, 1995
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, tagságok:
○○ Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke 2006–2022
○○ Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat elnökségi tagság
○○ Igazságügyi Szakértői Kamarai tagság

III.

○○ Igazságügyi Műszaki Szakértői testületi (IMSZT) tagság
○○ Építőipari Tudományos Egyesületi tagság
○○ Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) elnökségi tagság
○○ MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Műszaki és Földtudományi Szakbizottsági tagság
Előző munkahelyek:
1965–1990

Baranya Megyei Magas- és Mélyépítő Vállalatnál különböző beosztások
– technikusi és műszaki előkészítői munkakörök (5 évig)
– építésvezetői munkakör (10 évig)
– műszaki igazgatóhelyettes (10 évig)

1990–1994

Baukomplex Rt., ügyvezető igazgató

1994-től

JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Építéskivitelezési Tanszék, tanszékvezető,
főiskolai docensi kinevezés

1994-től

a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Kari Tanácsának, és Tudományos Bizottságának
tagja

1997-től

a PTE PMMF tudományos főigazgató-helyettese, majd 2004-től a PTE PMMK általános
dékánhelyettese

2000-től

a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának tagja

2006-tól

a Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Bizottság tagja

2007-től

a PTE műszaki igazgatója

2008-tól

a PTE beruházási rektori megbízottja

2011–2016

a PTE Gazdasági Főigazgatóságon a nagyberuházásokat irányító beruházási főmérnök

2016–2022

a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékáni megbízottjaként a mérnökképzés fejlesztése,
új szakok és szakirányok tanterveinek kidolgozása, ipari partnerekkel való együttműködés, innovációs kutató munka koordinálása.
A PTE építési nagyberuházásainak tervezése és kivitelezési előkészítése, irányítása a
PTE Politechnika Kft. ügyvezetőjeként.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke.
A mérnöktovábbképzések szervezése, innovatív mérnöki kutatások ipari alkalmazására
vonatkozó mérnöktovábbképzési előadások tartása.
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Eddigi oktatói/ oktatásszervezési tevékenység:
○○ 1982-től Építésszervezés tantárgy oktatása a JPTE PMMF Karon,
○○ 1982-től Az ipar számára szervezett különböző szakmai továbbképzések tematikájának kidolgozása és ezeken való oktatási tevékenység,
○○ 1993-tól Építésvállalkozás tantárgy tematikájának kidolgozása és oktatása a JPTE PMMF Karon,
○○ 1994-től Építéstechnológia tantárgy oktatása a JPTE PMMF Karon,
○○ 1982-től PMMF Államvizsga-bizottsági tag,

III.

○○ 1996-tól Építőipari menedzserképzés vizsgabizottság,
○○ 2000-től Építőmester-képzés vizsgabizottság,
○○ 2000–2006 Műszakiellenőr-képzések, vizsgáztatások,
○○ 2010 a Magyar Mérnöki Kamara beruházás lebonyolítási szakértői jogosultsági vizsgabizottság tagja,
○○ Építőmérnöki BSc szak akkreditálása,
○○ FSZ Építettkörnyezet-képzés akkreditálása,
○○ Külföldi egyetemekkel kapcsolatrendszer kiépítése.
Irányításommal megvalósult beruházások:
Pécsi Világörökségi európai uniós ROP-pályázati projekt, projektmenedzser (1,5 Mrd Ft-os beruházás)
2004–2006 időtartamban.
○○ Késő római temetőkápolna (Cella Septichora),
○○ Késő római sírépítmények,
○○ Felső-Sétatér és promenád.
PTE egyetemi beruházások lebonyolításában részvétel (2006-tól folyamatosan):
○○ ÁOK Szigeti úti Elméleti tömb rekonstrukciója, beruházási menedzser, rektori megbízott (1 MFtos beruházás) 2006;
○○ Rákóczi úti épülettömb teljes rekonstrukciója, beruházásszervező rektori megbízott, 2006,
○○ Pollack Mihály Műszaki Kar oktatási épületének rekonstrukciója, beruházásszervező rektori
megbízott (3 Mrd Ft-os beruházás), 2007–2008;
○○ Boszorkány úti Kollégium rekonstrukciója, beruházásszervező rektori megbízott (3 Mrd Ft-os
beruházás), 2008–2009;
○○ Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa beruházási program projektirányító bizottságának tagja, 2009–2010;
○○ Tudásközpont, beruházásszervező rektori megbízott (5 Mrd Ft-os beruházás) 2009–2010,
○○ Pécs, Zsolnay Negyed rekonstrukció beruházásszervező rektori megbízott (11 Mrd Ft-os beruházás) 2010–2011;
○○ PTE négy kollégiumi rekonstrukció műszaki ellenőrzése (7,6 Mrd Ft-os beruházás) 2009–2011;
○○ SOTE Korányi Program európai uniós pályázati támogatással megvalósult beruházás előkészítő szakmai tanulmánya, szakértés (10 Mrd Ft-os beruházás);
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○○ PTE TIOP Pólus Program keretében európai uniós pályázati támogatással megvalósult beruházás, a pécsi 400 ágyas Klinika rekonstrukció, rektori beruházási szaktanácsadó, majd PTE
Gazdasági Főigazgatóság beruházási főmérnökként a beruházás megvalósításának irányítása
(11,5 Mrd Ft-os beruházás), kivitelezés 2012–2015-ig;
○○ PTE TIOP Science Building épületberuházás, rektori beruházási szaktanácsadó, majd PTE GF
beruházási főmérnök (4 Mrd Ft-os beruházás) 2009-től folyamatban;
○○ PTE TIOP európai uniós pályázati támogatással megvalósult beruházás Rehabilitációs Központ
Klinikai épület beruházási főmérnökként (1 Mrd Ft-os beruházás) 2013–2014-ig;
○○ PTE TIOP európai uniós pályázati támogatással megvalósult beruházás Onkológiai Központ
Klinikai Épület beruházási főmérnökként (1,5 Mrd Ft-os beruházás) 2014–2016;

III.

○○ Nagy jelentőségű, nagy értékű, több milliárd forintos perértékű ügyekben igazságügyi műszaki szakértői tevékenység a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testület tagjaként.
Kitüntetések, elismerések:
2002

Pollack Mihály Emlékplakett Arany fokozata,

2004

Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett,

2004

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Lechner Ödön-díj,

2005

Pécs Város Tudományos Díja,

2006

Magyar Mérnök Kamara „Zielinski Szilárd” Díja,

2009

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetés
(március 15. alkalmából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként),

2015

Pollack Mihály Emlékplakett Arany fokozata

2020

Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetés.
(Számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló nemzetközileg is
eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként)

2022

Pécs Városi Tüke Díj
Pécs Tüke Alapítvány Díja a Pécs város fejlődéséhez jelentős hozzájárulást tevő
pécsi polgároknak a pécsi polgárok internetes szavazása alapján.

Pécs, 2022. március 16.
Dr. Kukai Tibor
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Régebbi Dunántúli Napló-interjúk: Dr. Kukai Tiborral, a BMMK korábbi elnökével
Dr. Kukai Tibort, aki 16 éven át volt a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Dunántúli Napló az évek
során így mutatta be:
2013. 08. 12.

A szakik is tanár úrnak szólítják
Hatalmas építkezés zajlik a 400 ágyas klinikánál,
a projekt beruházási főmérnöke dr. Kukai Tibor. A
szakemberről tudni kell, hogy építésvezetőként, főmérnökként, műszaki ellenőrként, projektmenedzserként mintegy kétszáz baranyai nagy épület felhúzásánál bábáskodott.

III.

– Ez a kórházprogram nagyobb, mint bármelyik önálló EKF-beruházás?
– A projekt több mint tízmilliárd forint értékű. Harmincezer négyzetméternyi területet újítunk fel, s ennek egy része új épület. Nukleáris medicina, radiológiai klinika és egy sürgősségi betegosztály az új elemek. Összességében egy magkórház jön létre, amely
mindenféle klinikumot tartalmaz.
– Van azért némi gyakorlata az ilyen munkák irányításában.
– Az első kivitelezési feladatom a Dunántúli Napló mai székhelyének, az egykori Szikra Nyomdának
a megépítése volt negyven évvel ezelőtt. Így elsőre
olyan, általam irányított építkezések jutnak eszembe, mint a mohácsi kórház, a szigetvári lakótelep, a
Lánc utcai rendelőintézet, a Cella Septichora, vagy a
Science Building.
– Mellette oktat is a PTE-n?
– Már csak szerényen, mert kifutottam a 65 éves korból. Négy cikluson át voltam dékánhelyettes, húsz
éven át vezettem az építéskivitelezési tanszéket. Most már csak oktató és tanácsadó vagyok. Az én sajátosságom az, hogy azt tanítom, amit a gyakorlatban is csinálok. Úgy is fogalmazhatnék, hogy éveket készültem minden órámra. Talán éppen ezért engem a munkások, az üzletfelek és a hivatalnokok is mind
„Tanár úr”-nak szólítanak.
– Színházban, koncerteken és a teniszpályán is rendszeresen összefutunk.
– Doboltam középiskolásként, majd amatőr szimfonikus zenekarban voltam ütős. Atletizáltam is, ebből lett a tenisz, immár harminc esztendeje.
2020-ban dr. Kukai Tibor mintegy életműdíjként megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét. Ekkor
a következő beszélgetés zajlott vele:
– Furcsán hangzik az új titulus: nyugalmazott docens. Mi a valóság a gyakorlatban?
– Nyugalomról szó nincs, legalább napi tíz órát dolgozom. Tartok még időnként órákat, de a munkabeosztásom szerkezete megváltozott, sokkal több helyen még több feladatot látok el.
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– Mi viszi most a prímet?
– A mérnökkamara elnöki teendőin túl az igazságügyi szakértői megbízások. Öt-tíz éve húzódó, olykor
százmilliárd forint feletti projektek vitás ügyeiben gyakran vagyok az elnöke a szakértői bizottságoknak.
Emellett továbbra is műszaki vezetőként tevékenykedem egy-egy nagyobb beruházásnál.
– Ha már nagyberuházások, mi volt a kedvence?
– Kiemelném például Bachman Zoltán építész professzorral közös munkáinkat, így a Cella Septichorát,
ahol úgy produkáltunk különleges minőséget, hogy igen kockázatos műszaki megoldásokat kellett alkalmazni. A PTE beruházási főmérnökeként pedig volt olyan ötéves időszakom, amikor 50 milliárd forint
felett valósítottunk meg nagyberuházásokat. Közülük a 400 ágyas klinikánál végzett tevékenységemre
vagyok a legbüszkébb, hiszen itt egykor a technikumi gyakorlaton kétkezi munkával építettem válaszfalakat, most pedig olyan épületet hoztunk létre, mely évtizedeken át meghatározó lesz Pécs és Baranya közgyógyellátásában.

III.

– Van még olyan épület, aminek nagyon várja a megvalósulását?
– Igen, egy műszaki kutatóintézet, ahol a robotikával, a mesterséges intelligenciával, a műszaki ipar
ágak korszerű megoldásaival foglalkoznak.
2022 tavaszán pedig annak apropójaként született vele újabb cikk a DN-ben, hogy Tüke-díjjal jutalmazták.
– Úgy mondják, csak az az igazi férfi, aki legalább egy házat felépít.
– Hát akkor én elbüszkélkedhetek annyi új épülettel, ami egy századnak is elegendő lenne.
– Mit jelent ekkora munkáknál az építésirányítói szerep?
– Kicsit olyan, mint a futballbíró vagy a karmester tevékenysége, nem hagyja eltéríteni a megvalósítást
az adott szakma szabályaitól, a beruházásoknál a közjó szolgálatától, esetemben a pécsi polgárok érdekeitől. Nem kis feladat itt igazságosnak lenni, mert az egyéni és a csoportérdekek jókora pénzösszegeket mozgatnak, lehetőleg saját haszonra.
– Tüke pécsi?
– Beremenden születtem, de Pécsett legalább a fél várossal barátságban, munkakapcsolatban vagyok
immár hatvan esztendeje. S bár nekem most nincs szőlőm, közel harminc éven át egy nagy családi szőlőterületet műveltünk testvéreimmel és szüleimmel a Daindolban.
Aktívan él 75 éves korában is.
Dr. Kukai Tibor Beremenden született 1946-ban. A Pécsi Építőipari Technikumban érettségizett, a
BME-n szerkezetépítő mérnökként diplomázott. A Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat főmérnöke volt,
majd a rendszerváltás után a vállalatból alakult cég igazgatója lett. Ledoktorált, 30 éve tanít a Pollack
Mihály Műszaki Főiskolán és a jogutód PTE Műszaki Informatikai Karon. Fia, Tibor (45) építőmérnök, lánya, Annamária (42) oktatásszervező, hat unokája van. Kikapcsolódásképpen teniszezik, színházba, komolyzenei és jazzkoncertekre jár.
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2010. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve:
Készült a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán, Pécs, Boszorkány u. 2. sz. alatt megtartott Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2010. május 21-i küldöttgyűléséről.
A küldöttgyűlést dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnök Kamara elnöke nyitotta meg, köszöntötte
a megjelenteket. Az elnök megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, 62 fő jelent meg a külön vezetett jelenléti ív szerint.
A küldöttgyűlésen megjelent a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Barsiné Pataky Etelka felkérése alapján Rónay István, a MMK elnökségének tagja, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara elnöke.

III.

Dr. Kukaí Tibor elnök megemlékezett dr. Bársony János elnökről, aki a BMMK alapító tagja volt, továbbá az MMK elnökségének tagja. Dr. Bársony János szívügyének tekintette a kamarai munkát. Haláláig a
műszaki karon dékánként dolgozott, halála előtt néhány hónappal a lengyel sziléziai egyetemen tartott
tudományos előadást. Dr. Bársony János halála után munkásságáról emlékkötet került kiadásra.
A kamara elnöke kérte, hogy egyperces néma felállással emlékezzünk meg dr. Bársony János elnökről.
Dr. Kukai Tibor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének dr. Metzing Ferenc urat javasolta.
A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:
1. Kitüntetések átadása.
2. Elnöki beszámoló a Kamara elmúlt négy évi tevékenységéről.
3. Elnöki beszámoló a BMMK 2009. évi tevékenységéről, valamint az ügyintéző szervezetek
munkájáról.
4. Felügyelőbizottság elnökének beszámolója.
5. 2009. évi zárás elfogadása.
6. 2010. évi pénzügyi terv elfogadása.
7. Etikai Bizottság elnökének beszámolója.
8. Alapszabály módosítása.
9. Tisztségviselők megválasztása.
Egyebek.
A napirendi pontokat a taggyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Tervek az EKF-rendezvényekkel összefüggően. ,,A GOCE Föld Felfedező Misszió” és a 3 D vetítés „a gravitációs tanulmányokról a misszióval összefüggésben” projekt bemutatását tervezzük. A Tudásközpontban kéthetes ingyenes vetítési programot szeretnénk rendezni elsősorban fiataloknak, akik a fizika tudománya iránt érdeklődnek. Az ezzel összefüggő költség 3,5-4 millió Ft. A Magyar Mérnöki Kamara elnöke szponzorokat ígért.
Az MMK részéről a megválasztott Barsiné Pataky Etelka elnökasszony hatékonyan dolgozik, és irányítja a Magyar Mérnöki Kamarát.
Degré András, mint a Felügyelőbizottság elnöke előadja, hogy dr. Kukai Tibor elnök beszámolójával
egyetért, mert a felügyeleti hatóság ellenőrzése során mulasztásokat nem talált, és a kamara szabályosan működik a szabályzatok betartása mellett. Az elnöki beszámolót az elmúlt 4 év munkájáról elfogadásra javasolja.
Az elmúlt időszakban a felügyeleti hatóság ellenőrzése is alátámasztotta, hogy a kamara szabályosan működik. Az alapszabályok és egyéb szabályzatok rendben voltak, azokra észrevétel nem érkezett.
A Felügyelőbizottság elnöke a beszámolót elfogadásra javasolja.
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Elnöki beszámoló a BMMK 2009. évi tevékenységéről, valamint az ügyintéző szervezetek munkájáról: (a jkv. 2. sz. melléklet írásbeli előterjesztés további adatokat is tartalmaz.)
Dr. Kukai Tibor elnök a 2009. év pénzügyi terv teljesítéséről tartott ismertetést, mely szerint a bevételi
tervet túlteljesítettük, költségoldalról pedig a tervezettnél kevesebb merült fel.
Mintegy 8 millió forinttal a tartalékalapot növeltük, melynek összege így 30 millió forint körül van jelenleg. A számszaki adatok kivetítésre is kerültek. Tartalék összegéből kamarai célok támogatására várom a javaslatokat.

III.

A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója. (jkv. 3. sz. melléklet írásbeli előterjesztés)
Degré András a következőket adja elő:
○○ a 2009-es év során takarékos gazdálkodás folyt, a gazdálkodási tervet teljesítette a kamara, így
annak elfogadása indokolt.
○○ a 2010. évi terv kitűzései helyesek, indítványozza, hogy az EKF, a BMMK és az MMK támogatásával megvalósuló rendezvényhez a kamara bizonyos összeggel járuljon hozzá.
○○ a központi kiadások kamaránknál növekedtek, mert az MMK kiadásai a korábbinál nagyobbak,
ez elsősorban a számítógépes nyilvántartások vezetésével és ezzel összefüggő programokkal,
szakmai és egyéb csoportok létrehozásával függ össze.
○○ az MMK küldöttgyűlése a többletköltségeket, annak mértékét meghatározta.
Dr. Kukai Tibor elnök részben kivetítéssel, részben pedig szóban ismertette a költségvetési tervet. Nyitó egyenlegünk 31.244.321 Ft, a tervezett bevétel 31.000.000 Ft. Az év során mintegy 1.250.000 Ft kamatbevételre számíthatunk.
Az „Andor-képlet” alapján a központi kiadásokra 2009. évben a bevételek 29,49%-át utaltuk át az
MMK-nak. Az MMK 2010. 05. 15-i küldöttgyűlés határozata szerint 2010-ben ezt 1,15%-kal szükséges
növelnünk, valamint az eljárási díjak után is 15%-ot utalunk át, ezzel a kiadások várhatóan 2-2,5 millió Ft
többletköltséget jelentenek.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök az elnöki beszámolóval összefüggően a vitát megnyitja.
Kittka Péter:
a Magyar Mérnöki Kamarának a kommunikációs feladatai megnövekedtek, de emellett új feladatok is
megjelentek, így a névjegyzék üzemeltetése, fellebbezések elbírálása.
...
További hozzászólás nincs.
...
A küldöttek 62 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az elnöki beszámolót (2/2010./V.
21. sz. küldöttgyűlési határozatot) elfogadják.
...
A tisztségviselők megválasztása.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök dr. Meskó András elnökségi tagot, a jelölőbizottság elnökét kéri fel
a jelölésekkel összefüggően.
Dr. Meskó András, a jelölőbizottság elnöke – bizottsági döntés alapján – dr. Kukai Tibor elnököt javasolja az elnöki tisztségre.
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Dr. Kukai Tibor elnök vette át a szót és előadta, hogy az EXPO Center megvalósításával kapcsolatban
vizsgálóbizottsági ügy indult, mely megállapításokat rögzített. A vizsgálattal összefüggően 2010. januárban a Magyar Mérnöki Kamarától etikai-fegyelmi vizsgálatot kértem. Jelenleg az iratok áttanulmányozása folyik, tárgyalást még nem tűztek ki. Véleményem szerint nem hibáztam, a tervezés óta hét év telt
el, az átadástól pedig négy év. A bizottsági jelentést a média közzétette. A tagság a küldöttek választása során 3-4 fő úgy nyilatkozott, 780 kamarai tagból a küldöttválasztás során, hogy nem jelöl küldötté.
Ha a kamarai tagok tíz százaléka a küldötti választás során ellenem szavazott volna, akkor az elnökjelölést nem vállaltam volna el.
Rendőrségi ügy is van az EXPO Center ügyében hűtlen kezelés miatt, a mérnök megbízást teljesít, nem
kezel vagyont, így a hűtlen kezelésről nem is beszélhetünk.

III.

A létesítmény 4 éve jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A Magyar Mérnöki Kamaránál történt bejelentésemet követően is élvezem annak bizalmát. Az EKF-beruházásoknál is közreműködtem, és a városi tisztségviselők részéről sem találkoztam bizalomvesztéssel.
Előadom, hogy az ügyemben hozandó jogerős döntést a honlapon közzéteszem.
Dr. Kukai Tibor egyhangú igen szavazattal felkerült a jelölőlistára elnökjelöltként. Dr. Meskó András közölte, hogy az alelnöki jelöltek Lengyel Tamás és Maros József.
Maros József közölte, hogy a jelöléstől visszalép, így jelölt alelnöki tisztségre Lengyel Tamás.
Dr. Meskó András, a Jelölőbizottság elnöke a Bizottság döntése alapján ismertette az elnökségi tagként jelölteket:
Bunyevácz József
Feilné Győry Zsuzsa
Maros József
Mártonfalvi Péter
Dr. Metzing Ferenc
Dr. Tarnik István
Dr. Meskó András
Dr. Szabó Éva
Dr. Meskó András. a Jelölőbizottság elnöke a Bizottság véleménye alapján a Felügyelőbizottság tagjai
vá a következő személyeket javasolja:
Abay Nemes István
Bernáth Gábor
Degré András
Francsics Ferenc
Dr. Kaszás Ferenc
Eördögh Zsolt
Dr. Stojanovits József
Dr. Meskó András, a Jelölőbizottság elnöke a Bizottság véleménye alapján az Etikai-Fegyelmi Bizottság
tagjaivá a következő személyeket javasolja:
	Árki Sándor
Benedek Dezső
Hajósné Temesi Eszter
Dr. Kereki Ferenc
Péter Pál
Sándor Zsolt
Schubert József (geotechnikai szakértő)
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Szavazásra került sor, majd ezt követően a Szavazatszedő és Szavazatszámláló Bizottság képviselője,
Kittka Péter ismertette az írásbeli titkos szavazás eredményét.

III.

10. Egyebek.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök további hozzászólás, észrevétel hiányában a küldöttgyűlést berekesztette.
Dr. Kukai Tibor
elnök,
Dr. Metzing Ferenc
levezető elnök
Dr. Boda Géza
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:
Dr. Meskó András
Dr. Tarnik István
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2014. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve
Készült a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Karán, Pécs, Boszorkány u. 2.
sz. alatt megtartott Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2014. május 9-i küldöttgyűléséről.
A küldöttgyűlést 13.30-kor dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg, köszöntötte a 2014-ben megválasztott BMMK küldötteit, megjelent meghívottjait: Polics József urat, Komló város polgármesterét, a PTE PMMIK dékánhelyettesét, dr. Medvegy Gabriella úrhölgyet és a megjelenteket. Az elnök megállapította, hogy a küldöttgyűlésen 45 fő jelent meg, így a küldöttgyűlés határozatképes
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(70 küldöttből 45 fő jelent meg).
Polics József, mint meghívott vendég, aki kamaránk tagja, szólt a megjelentekhez, előadta, hogy a polgármesteri poszt mellett a jogosultságát jelenleg nem gyakorolja. A mérnökökre a társadalomban nagy
szükség van, köszöni a mérnökök kitartását az elmúlt időszak gazdasági körülményei között. ,,Az országban azt látja, hogy érvényesül a mérnökök összefogása a feladatok megvalósításában, sajnos Baranya
nem jár az élen, ebben a megyében nem sok létesítmény valósult meg, és összefogást sem tapasztalt.
A komlói létesítményeknél a tervezésben baranyai mérnökök vettek részt, a kivitelezés pedig a helyi cégekre várt, fogjunk össze, így nagyobb eredményekre számíthatunk.” Reggelente foglalkozik a szakmával, ez nagyon jó érzés.
Polics József jó tanácskozást és döntéseket kívánt a küldöttgyűlésnek, és bányász köszönéssel zárta
felszólalását, jó szerencsét kívánt.
Dr. Medvegy Gabriella dékánhelyettes megtiszteltetésnek tekintette, hogy itt lehet a küldöttgyűlésen a mérnök kollégák között. A gazdasági depresszió a felsőoktatásnál is jelentkezik, továbbá a demográfiai hullám is kedvezőtlen hatással jár a hallgatók száma tekintetében. A vállalkozási kedv érvényesül az építészhallgatóknál. Nemzeti nyitás és összefogás szükséges a mérnöki feladatoknál. További jó munkát kívánt a küldötteknek.
Dr. Kukai Tibor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének dr. Metzing Ferenc kollégát javasolta. A levezető elnök személyének elfogadásáról a küldöttek szavaztak, a levezető elnököt egyhangú 45 igen szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta.
A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1. Kitüntetések átadása.
2. Elnöki beszámoló a BMMK 2013. év tevékenységről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
3. A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója.
4. A 2013. évi pénzügyi zárás elfogadása.
5. A 2014. évi pénzügyi tervezet elfogadása.
6. Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója.
7. Alapszabály módosítása.
8. BMMK tisztségviselők megválasztása.
9. A 266/2013 (VII. 11.) Korm.-rend. jogosultsági rendszer változásai.
10. Egyebek.
...

111

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

2./ Elnöki beszámoló a BMMK 2013. évi tevékenységéről, valamint a szakcsoportok munkájáról
(a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete – további részleteket is tartalmaz).
Dr. Kukai Tibor elnök ismertette beszámolója fontosabb részeit, melyet a küldöttek írásban is megkaptak, az anyag részletei projektoros kivetítésre kerültek. Kamaránk célja, hogy szolgáltató kamara legyen.
A BMMK-hoz befizetett tagdíjak mintegy 34%-a az MMK-hoz átutalásra kerül, a többi a kamara fenntartására és közel 700 kamarai tagunk szakmai segítésére szolgált.
...
3./ Dr. Metzing Ferenc, a Felügyelőbizottság elnöke beszámolójának megtartására Degré András kollégát kérte fel. Felhívta a figyelmet, hogy a beszámolókat csak az FB véleménye ismeretében fogadhatja el a Küldöttgyűlés.
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A Felügyelőbizottság több alkalommal is ellenőrizte a BMMK munkáját, megállapította, hogy működése a jogszabályoknak megfelel, gazdálkodása a tervnek megfelelően történik, takarékosság megvalósítására törekszik. A kamara az alapszabály szerint működik. A BMMK az MMK iránti pénzügyi kötelezettségeit teljesítette. A kamara a 2013. évi költségterv szerint gazdálkodott. A Felügyelőbizottság az elnöki beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
...
2/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját elfogadta 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
Dr. Metzing Ferenc megállapította, hogy az elnökségi beszámoló napirendi ponttal összefüggően felszólalás nincs, a küldöttgyűlést határozathozatalra kérte fel.
3/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés a BMMK elnökségének beszámolóját elfogadta 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
4./ Dr. Metzing Ferenc a 4. napirendi pont, a BMMK 2013. évi zárása napirendi pont ismertetésére kérte
fel dr. Kukai Tibor elnököt.
A 2013. évi pénzügyi zárás adatai projektoros kivetítésre és ismertetésre kerültek. A 2013. évi pénzügyi
zárás a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.
Dr. Kukai Tibor ismertette a 2013. évi zárás számszaki adatait. 32 millióval fejeztük be az évet, szoros
gazdálkodás folyt, tartalékunk van a következő évi gazdálkodásokhoz. A 2013. évre a tényleges bevétel
34 millió Ft, a kamatbevétel az elmúlt évre még további 1,4 millió forintot jelentett. A tagozati és MMK
feladatokkal összefüggően a költségtérítések összege növekedett.
...
4/2014. (V. 9.) sz. küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2013. évi zárást elfogadták.
5./ Dr. Metzing Ferenc felkérte dr. Kukai Tibor elnök urat, hogy ismertesse a 2014. évi pénzügyi tervezetet, annak adatait.
A 2014. évi terv projektoros kivetítésre került. A 2014. évi terv a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.
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A 2014. évi nyitóegyenlegünk 37 millió forint. 2010. évhez viszonyítva tartalékunk 6.300.000 Ft-tal növekedett.
Jogszabályalkotói dömpingre számíthatunk 2014. évben. A kamara 30 millió forint bevételre számít a
továbbképzések nélkül.
A tervünk 2014. évre mintegy 33,8 millió forint bevételre számít, ezt meghaladóan a továbbképzések beindításával 34,2 millió forint várható. Megközelítőleg változatlan költségekkel terveztünk a 2014.
évre.
...
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A 2013. évi gazdálkodás megfelelő volt, a szerződések a tervnek megfelelően kerültek megkötésre, így
annak adatait, a 2013. évi pénzügyi zárást a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
...
Dr. Degré András, a Felügyelőbizottság elnöke előadta, hogy a 2014. évi terv adatai a korábbi évek
tényszámainak megfelelnek és helyesek, a mérnöki továbbképzéssel összefüggő adatok alakulása kérdéses, de nagyobb problémát nem jelenthet. A Felügyelőbizottság elnöke a küldötteknek is megküldött 2014. évi tervet elfogadásra ajánlotta.
...
5/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés a BMMK 2014. évi pénzügyi tervét elfogadta. A küldöttgyűlés határozatát 45 igen szavazattal hozta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
...
6/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolóját elfogadta. A küldöttgyűlés a
határozatot 45 igen szavazattal hozta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
...
7/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az Alapszabály 2014. 05. 09-i módosítását elfogadták.
A fentiek figyelembevételével dr. Boda Géza a módosítás alapján közzétett egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását javasolta.
8/2014. (V. 9.) sz. küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt elfogadták.
Dr. Metzing Ferenc a 7. napirendi pont tárgyalását lezárta, és átadta a szót dr. Kukai Tibor elnöknek, aki
a tisztségviselő-jelölteket köszöntötte, és egyben megköszönte az előző ciklus tisztségviselőinek munkáját.
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8./ Dr. Metzing Ferenc a tisztségviselők választásával kapcsolatos napirendi ponttal összefüggően felkérte Szalay Lászlót, a Jelölőbizottság elnökét, hogy a JB javaslatát ismertesse.
Szalay László előadta, hogy a tisztségviselői jelöltekre vonatkozó javaslatot a Jelölőbizottság megtette, a lista a küldötteknek kézbesítésre került, a projektoros kivetítőn valamennyi jelölt neve szerepel.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök a választással összefüggően előadta, hogy a kivetített személyeken
kívül helyszíni jelölésre is sor kerülhet, de ennek feltétele, hogy a küldöttgyűlés tagjaitól 50% + 1 fő szavazatot az újabb jelölt megkapjon. Valamennyi jelölésnek feltétele, hogy a jelölt, jelöltek nyilatkozatot
tegyenek arra, hogy a tisztséget elvállalják. Az eddigi listán szereplő személyek a nyilatkozatot aláírták.
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Dr. Metzing Ferenc ismertette a tisztségviselők szavazólapjain feltüntetett jelölteket. Az elnöki tisztségre jelölt dr. Kukai Tibor.
Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába felteszi a kérdést, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e? A küldöttgyűlés az elnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra dr. Kukai Tibor neve kerül.
Az alelnöki tisztségre Lengyel Tamás lett jelölve.
Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába feltette a kérdést, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e? A küldöttgyűlés az alelnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra Lengyel Tamás neve kerül.
Az elnökségi tisztségre 13 jelölt személy került, a tisztségre 10 személy választható.
Baumann Mihály
Bocz Gábor
Feilné Győry Zsuzsanna
Dr. Jaczó Zoltán
Mártonfalvi Péter
Dr. Meskó András
Dr. Metzing Ferenc
Orbók Szilárd
Pallós Balázs Árpád
	Répás Balázs
Dr. Szabó Éva Ibolya
Dr. Tarnik István
Vigh Szabolcs
Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába feltette a kérdést, hogy a szavazólapon feltüntetett jelölteket, illetve a jelölti listát elfogadják-e. A jelölti listát, mely a fenti 13 személyt tartalmaz, a küldöttek elfogadták.
Dr. Metzing Ferenc kérdése a küldöttek irányába, hogy újabb személy kerüljön-e a listára, vagy a listát
lezárhatjuk. A küldöttgyűlés a lista lezárása mellett foglalt állást.
Dr. Metzing Ferenc ismertette, hogy a Felügyelőbizottság tagjaira jelöltek:
Degré András
Eördögh Zsolt
Francsics Ferenc
Dr. Kaszás Ferenc
Dr. Stojanovits József

114

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

Dr. Metzing Ferenc kérdése a küldöttek felé, hogy a jelölőlistát elfogadják-e, van-e észrevétel. A jelölőlistát a küldöttek elfogadták, a listával összefüggően észrevétel nincs. Indítvány van-e a jelölőlista kiegészítésére? További indítvány nem volt, ezért a lista lezárásra került.
Dr. Metzing Ferenc ismertette az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaira jelölteket, akik
	Árki Sándor
Benedek Dezső
Hajósné Temesi Eszter
Maros József
Schubert József
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Dr. Metzing Ferenc kérdése a küldöttek irányába, hogy a jelölti listát elfogadják-e vagy annak bővítését kívánják-e? Maros József kezdeményezi a lista kiegészítését Beke Béla és Orosz Árpád személyével.
Maros József csatolta az újabb jelöltek elfogadó nyilatkozatát.
Dr. Metzing Ferenc szavazást tartott Beke Béla listára történő felvételéről. A küldöttgyűlés látható
többséggel döntött Beke Béla listára történő felvételéről.
Dr. Metzing Ferenc szavazást tartott Orosz Árpád listára történő felvételéről. A küldöttgyűlés 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül döntött Orosz Árpád listára történő felvételéről.
Dr. Metzing Ferenc az Etikai és Fegyelmi Bizottság jelölőlistáját lezárta.
A jelöltek és jelölti listák szavazólapjai a küldötteknek kiosztásra kerültek, majd titkos szavazásra került
sor. A szavazatok leadását követően Tiderenczl József, Barabás Béla, valamint Zlamál Márta, mint szavazatszámlálók, visszavonultak a leadott szavazatok összesítésére.
...
Az elnöki tisztségre dr. Kukai Tibor nevére leadott szavazatok:
44 igen szavazat, egy tartózkodás, ennek alapján a BMMK elnöke dr. Kukai Tibor.
9/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott elnöke 44 igen szavazattal dr. Kukai Tibor.
Az alelnöki tisztségre Lengyel Tamás nevére leadott szavazatok száma:
44 igen szavazat, egy tartózkodás, ennek alapján a BMMK alelnöke Lengyel Tamás.
10/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott alelnöke 44 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett Lengyel Tamás.
Az elnökség tagjaira leadott érvényes szavazatok száma:
Baumann Mihály		38

Bocz Gábor			
39
Feilné Győry Zsuzsanna
44
Dr. Jaczó Zoltán		
27
Orbok Szilárd			14
Mártonfalvi Péter		
37
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Dr. Metzing Ferenc		
41
Dr. Meskó András		
41
Dr. Szabó Éva			39
Pallós Balázs Árpád		
32
	Répás Balázs			24
Vigh Szabolcs			22

Dr. Tarnik István		

III.

33

A szavazatok alapján Tiderenczl József, a szavazatszámláló testület elnöke ismertette a megválasztott
10 elnökségi tagot a leadott legtöbb szavazatok figyelembevételével.
11/2014. (V. 9.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK elnökségének tagjai:
Feilné Győry Zsuzsanna		
44
Dr. Meskó András		
41
Dr. Metzing Ferenc		
41
Bocz Gábor			39
Dr. Szabó Éva Ibolya		
39
Baumann Mihály		38
Mártonfalvi Péter		37
Dr. Tarnik István			33
Pallós Balázs Árpád		
32
Dr. Jaczó Zoltán			27
A Felügyelőbizottság tagjaira leadott szavazatok:
Degré András			45
Eördögh Zsolt			45

Dr. Stojanovits József		
Francsics Ferenc		
Dr. Kaszás Ferenc		

45
43
43

12/2014. (V. 8.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK Felügyelőbizottság tagjai:
Degré András, Eördögh Zsolt, Francsics Ferenc, dr. Kaszás Ferenc, dr. Stojanovits József.
Az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjaira leadott szavazatok száma:
Hajósné Temesi Eszter		40
Maros József			39
Beke Béla			35
Orosz Árpád			32
Benedek Dezső			28
	Árki Sándor			24
Schubert József		24
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13/2014. (V 8.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai: Beke Béla, Benedek Dezső, Hajósné Temesi
Eszter, Maros József, Orosz Árpád.
Dr. Kukai Tibor elnök köszöntötte a megválasztott tisztségviselőket, és jó munkát kívánt feladatuk ellátásához, ezt követően a küldöttgyűlést 17 órakor a levezető elnök berekesztette.
Pécs, 2014. május 9.

III.
Dr. Metzing Ferenc
levezető elnök
Dr. Kukai Tibor
elnök
Dr. Boda Géza
jkv. vezető
Hitelesítők:
Baumann Mihály
Dr. Meskó András
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2018. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve
Készült a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán, Pécs, Boszorkány út 2. sz. alatt megtartott Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2018. május 4-i küldöttgyűléséről.
Dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke köszöntötte a vendégeket, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar dékánját, dr. Medvegy Gabriellát, a Magyar Mérnöki Kamara részéről Lengyel Tamás alelnököt, Molnár Tamás urat, az Elnöki Kabinet vezetőjét, a BMMK újonnan megválasztott küldötteit, továbbá a kamarai tagokat.
Dr. Kukai Tibor elnök felkérte dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékánt, hogy a Műszaki és Informatikai
Kar terveiről adjon tájékoztatást. A kar fő fejlesztési területe az informatika és környezetvédelem.
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Dr. Kukai Tibor elnök átadta a szót Molnár Tamás, a Magyar Mérnöki Kamara Elnöki Kabinet vezetőjének. A Kamara nemcsak köztestület, hanem egy érték, a tagok aktív közreműködésével működik. A Baranya Megyei Kamara több tagja aktívan részt vesz az országos kamara munkájában.
Az MMK-t az illetékes minisztériumi szervek bevonják a jogszabályalkotásokba. A Beruházási Kódex a
közeljövőben kiadásra kerül.
...
Lengyel Tamás, az MMK alelnöke előadta, hogy az MMK tavaly megválasztott új vezető testülete minden területre kiterjedő munkacsoportok révén nagyon sok munkát végeztek, melyből sok esetben már
szép eredmények születtek.
Dr. Kukai Tibor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének Bocz Gábor küldött kollégát javasolta. A levezető elnököt egyhangú 45 igen szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta.
A levezető elnök megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, mert a küldöttek több mint
50%-a 70 küldöttből 45 küldött megjelent.
A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:
Napirendi pontok:
Kitüntetések átadása.
1. Elnöki beszámoló a BMMK 2017. évi tevékenységről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
2. A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója.
3. A 2017. évi pénzügyi zárás elfogadása.
4. A 2018. évi pénzügyi tervezet elfogadása.
5. Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója.
6. BMMK tisztségviselők választása.
7. Egyebek.
...
1./ Elnöki beszámoló a BMMK 2017. évi tevékenységéről, valamint a szakcsoportok munkájáról.
Dr. Kukai Tibor elnök ismertette beszámolója fontosabb részeit, melyet a küldöttek írásban is megkaptak, az anyag részletei projektoros kivetítésre kerültek.
Kamaránk a nagyobb kamarák közé tartozik, mintegy 800 fő kamarai taggal rendelkezik. A kamaránknál újabb szakcsoport alakult, így a szakcsoportok száma tizenegy.
A továbbképzéseket Pécsett, Kaposváron és Szekszárdon tartjuk. Az idei évben is sikerrel megrendeztük a Mérnöknapot. Paksra az atomerőmű 2 blokkjához a kamarai tagoknak üzemlátogatást szerveztünk.
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Kamaránk az építésfelügyeleti ellenőrzésekben részt vesz. Az általános szakmai tevékenységekben
kamaránk közreműködik. Cselekvési programunk az MMK 4 pillér megvalósítására irányul.
...
1./ A BMMK 2017. évi elnöki beszámoló és a Felügyelőbizottság elnöke, Degré András beszámolójának megtartása.
A Felügyelőbizottság az ellenőrzéseit terv szerint végzi, a Felügyelőbizottság elnöke az elnökségi üléseken részt vesz. A bizottság ellenőrizte a BMMK munkáját, gazdálkodását, alapszabályának betartását,
és megállapította, hogy működése a jogszabályoknak megfelel, a 2017. év gazdálkodása a tervnek megfelelően történt.

III.

2/2018. (V. 4.) küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2017. évi működésére vonatkozó elnöki
beszámolót, mely tartalmazta a szakcsoportok beszámolóját is, 45 igen szavazattal elfogadta
(tartózkodás, ellenszavazat nem volt).
3/2018 (V. 4.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját elfogadta 45 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
2./ Bocz Gábor a 4. napirendi pont, a BMMK 2017. évi zárása ismertetésére kérte fel dr. Kukai Tibor elnököt.
A 2017. évi pénzügyi zárás adatai projektoros kivetítésre és ismertetésre kerültek.
Degré András, az FB elnöke ismertette, hogy a 2017. évi pénzügyi zárást megvizsgálták, és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolják.
...
4/2018. (V. 4.) sz. küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek 45 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a BMMK 2017. évi zárását
a mérleg szerinti 58.091.929 Ft tény szerinti bevételi összeggel, 51.299.459 Ft tény szerinti kiadási összeggel és 6.792.470 Ft nyereséggel elfogadták.

3./ A 2018. évi pénzügyi terv.
A 2018. évi pénzügyi tervet dr. Kukai Tibor elnök ismertette, projektoros kivetítésre került sor.
Bocz Gábor levezető elnök felkérte a Felügyelőbizottság elnökét, hogy véleményezze a BMMK 2018.
évi pénzügyi tervét.
Degré András, a Felügyelőbizottság elnöke előadta, hogy a 2018. évi tervet megvizsgálták, a költségtervet elfogadásra ajánlja.
5/2018. (V. 01.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek a BMMK 2018. évi pénzügyi tervét az előterjesztés szerinti 54.960.000, Ft bevételi
összeggel, 53.974.470 Ft kiadási összeggel és 985.530 Ft nyereséggel elfogadták. A küldöttgyűlés határozatát 45 igen szavazattal hozta, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
...
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Bocz Gábor átadta a szót dr. Kukai Tibor elnöknek, aki a tisztségviselő-jelölteket köszöntötte, és egyben megköszönte az előző ciklus tisztségviselőinek munkáját.
6./ Bocz Gábor a tisztségviselők választásával kapcsolatos napirendi ponttal összefüggően felkérte
Tompos Antal küldöttet, a Jelölőbizottság elnökét, hogy a javaslatát ismertesse
Tompos Antal tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit a küldöttgyűlést megelőzően lebonyolított küldöttválasztásról, melyet a BMMK Alapszabálya szerint a teljes tagság levélszavazás útján történő szavazásával kell megtartani. A küldöttekre vonatkozó jelölést a hatályban lévő mandátummal rendelkező Jelölőbizottság tette meg és 80 fős küldötti jelölőlistát küldött ki a tagságnak levélszavazásra.

III.

A legtöbb szavazatot kapott 70 fő lett küldött, további 10 fő pedig pótküldött.
Ezt követően Tompos Antal, a Jelölőbizottság elnöke tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit a Jelölőbizottságnak a tisztségviselők jelölésére vonatkozó munkájáról. A tisztségviselő jelölteket név szerint
felolvasta, majd a teremben lévő projektorral kivetítette.
Ezt követően Bocz Gábor levezető elnök rátért az elnök, alelnök és elnökségi tagok jelölőlistájának a
közgyűlés által történő jóváhagyására.
Bocz Gábor levezető elnök a választással összefüggően előadta, hogy a kivetített személyeken kívül
helyszíni jelölésre is sor kerülhet, de ennek feltétele, hogy a küldöttgyűlés tagjaitól 50% + 1 fő szavazatot az újabb jelölt megkapjon. Valamennyi jelölésnek feltétele, hogy a jelölt, jelöltek nyilatkozatot tegyenek arra, hogy a tisztséget elvállalják. Az eddigi listán szereplő személyek a nyilatkozatot aláírták.
Az elnöki tisztségre jelölt dr. Kukai Tibor.
Bocz Gábor a küldöttgyűlés irányába felteszi a kérdést, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e?
A küldöttgyűlés az elnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra dr. Kukai Tibor neve
került.
Az alelnöki tisztségre jelölt Lengyel Tamás.
Bocz Gábor feltette a kérdést a küldötteknek, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e? A küldöttgyűlés az alelnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra Lengyel Tamás neve került.
Az elnökségi tag tisztség listájára 10 jelölt személy került, a tisztségre 7 személy választható.
Az elnökségi tag tisztségre jelöltek:
Baumann Mihály
Bocz Gábor
Feilné Győry Zsuzsanna
Dr. Jaczó Zoltán
Mártonfalvi Péter
Dr. Meskó András
Dr. Metzing Ferenc
Pallós Balázs Árpád
Dr. Szabó Éva Ibolya
Dr. Tarnik István
Bocz Gábor a küldöttgyűlés irányába feltette a kérdést, hogy a szavazólapon feltüntetett jelölteket, illetve jelölti listát elfogadják-e. A jelölti listát, mely a fenti 10 személyt tünteti fel, a küldöttek elfogadták.
Az érvényes leadott szavazólapon a szavazást követően 7 személy maradhat.
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Bocz Gábor kérdése a küldöttek felé, hogy újabb személy kerüljön-e a listára, vagy a listát lezárhatjuk.
A küldöttek a lista lezárása mellett foglaltak állást. Ezzel a küldöttek az elnökre, az alelnökre és az elnökségi tagokra vonatkozó jelölést elfogadták, és a jelöltlistát lezárták.
Ezt követően Bocz Gábor felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ossza ki a szavazólapokat, és
felszólította a küldötteket, hogy a fenti tisztségekre vonatkozóan titkos szavazással a szavazólapokat
töltsék ki, és a zárt urnába helyezzék el.
A szavazatok leadását követően Ládonyi Ákos, Lenkovics László és dr. Meskóné Békefi Diána, mint szavazatszámlálók, visszavonultak a leadott szavazatok összesítésére. A szavaztok összesítését követően a
Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

III.

6/2018. (V. 01.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott elnöke 40 igen szavazattal (tartózkodás, ellenszavazat nem volt),
dr. Kukai Tibor.
7/2018. (V. 04.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott alelnöke 40 igen szavazattal (tartózkodás, ellenszavazat nem volt)
Lengyel Tamás.
Az elnökség tagjaira leadott érvényes szavazatok száma:
Baumann Mihály		
29
Bocz Gábor			35
Feilné Győry Zsuzsanna		
31
Dr. Jaczó Zoltán			
23
Mártonfalvi Péter		
16
Dr. Metzing Ferenc		
25
Dr. Meskó András		
25
Dr. Szabó Éva			
27
Pallós Balázs Árpád		
19
Dr. Tarnik István			22
A szavazatok alapján a megválasztott 7 elnökségi tag a leadott legtöbb szavazatok figyelembevételével:
8/2018 (V. 01.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK elnökségének tagjai:
Baumann Mihály		
29
Bocz Gábor			35
Feilné Győry Zsuzsanna		
31
Dr. Jaczó Zoltán			
23
Dr. Meskó András		
25
Dr. Metzing Ferenc		
25
Dr. Szabó Eva Ibolya		
27
A küldöttgyűlés további részében Tompos Antal, a Jelölőbizottság elnöke ismertette a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjaira történt jelölőbizottsági jelölést. Felolvasta és a projektorral kivetítette a jelöltlistákat az alábbiak szerint:
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A Felügyelőbizottság tagjaira jelöltek:
Degré András
Eördögh Zsolt
Francsics Ferenc
Dr. Kaszás Ferenc
Dr. Stojanovits József
Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjaira jelöltek:

III.

Beke Béla
Benedek Dezső
Hajósné Temesi Eszter
Maros József
Orosz Árpád
Dr. Szabó Éva Ibolya
Bocz Gábor levezető elnök kérdést tett fel a küldöttek felé, hogy a Felügyelőbizottságra a Jelölőbizottság által ismertetett jelölőlistához helyszíni jelöléssel kívánnak-e jelölni. Ismertette továbbá a helyszíni
jelölés alapszabályi feltételét is. Tompos Antal, a Jelölőbizottság elnöke helyszíni jelöléssel jelölte Mártonfalvi Pétert a Felügyelőbizottságba, a jelölése lehetséges lett, mivel öt a Küldöttgyűlés az elnökségbe
nem választotta be. Mártonfalvi Péter a jelölést elfogadta, melyről a helyszínen nyilatkozott.
Bocz Gábor levezető elnök Mártonfalvi Péter helyszíni jelölésének elfogadására vonatkozóan a küldöttek szavazását rendelte el. A szavazás eredménye egyhangú igen volt. Ennek alapján a Felügyelőbizottságra vonatkozó végleges jelöltlista az alábbi lett:
Degré András
Eördögh Zsolt
Francsics Ferenc
Dr. Kaszás Ferenc
Mártonfalvi Péter
Dr. Stojanovits József
Bocz Gábor levezető elnök a helyszíni jelöléssel kiegészített jelölőlistára vonatkozóan ismételten a
küldöttek szavazását rendelte el. A küldöttek egyhangú szavazással lezárták a helyszíni jelöléssel kiegészített Felügyelőbizottságra vonatkozó jelölőlistát.
Bocz Gábor levezető elnök kérdést tett fel a küldöttek felé, hogy az Etikai-Fegyelmi Bizottságra a Jelölőbizottság által ismertetett jelölőlistához helyszíni jelöléssel kívánnak-e jelölni. Ismertette továbbá a
helyszíni jelölés alapszabályi feltételét is. Tompos Antal, a Jelölőbizottság elnöke helyszíni jelöléssel jelölte Pallós Balázs Árpádot az Etikai-Fegyelmi Bizottságba, a jelölése lehetséges lett, mivel őt a Küldöttgyűlés az elnökségbe nem választotta be. Pallós Balázs Árpád a jelölést elfogadta, melyről a helyszínen
nyilatkozott. Bocz Gábor levezető elnök Pallós Balázs Árpád helyszíni jelölésének elfogadására vonatkozóan a küldöttek szavazását rendelte el. A szavazás eredménye egyhangú igen volt. Az Etikai-Fegyelmi
Bizottságba a Jelölőbizottság által eredetileg jelölt dr. Szabó Éva Ibolya a Küldöttgyűlésen ezt követően
bejelentette, hogy ezt a jelölését visszavonja.
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Ennek alapján az Etikai-Fegyelmi Bizottságra vonatkozó végleges jelöltlista az alábbi lett:
Beke Béla
Benedek Dezső
Hajósné Temesi Eszter
Maros József
Orosz Árpád
Pallós Balázs Árpád

III.

Bocz Gábor levezető elnök a helyszíni jelöléssel kiegészített, valamint az egy jelölt részéről jelölését
visszavont jelölőlistára vonatkozóan ismételten a küldöttek szavazását rendelte el. A küldöttek egyhangú
szavazással lezárták a helyszíni jelöléssel kiegészített Etikai Fegyelmi Bizottságra vonatkozó jelölőlistát.
Bocz Gábor levezető elnök elrendelte a Felügyelőbizottságra és az Etikai Fegyelmi Bizottságra vonatkozó szavazást, és felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ossza ki a szavazólapokat, majd felszólította a küldötteket, hogy a fenti tisztségekre vonatkozóan titkos szavazással a szavazólapokat töltsék
ki és a zárt szavazóurnába helyezzék el.
A szavazatok leadását követően a Szavazatszámláló Bizottság visszavonult a leadott szavazatok összesítésére. A szavazatok összesítését követően a Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján a Küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta.
A Felügyelőbizottság megválasztása:
Az Alapszabály szerint a Felügyelőbizottságba megválasztható tagok száma 5 fő. A Felügyelőbizottság
tagjaira leadott szavazatok:
Degré András			33
Eördögh Zsolt			35
Dr. Stojanovits József		
30
Francsics Ferenc		
26
Dr. Kaszás Ferenc		
27
Mártonfalvi Péter		
27
9/2018. (V. 04.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK Felügyelőbizottság tagjai: Degré András, Eördögh Zsolt, dr. Kaszás Ferenc, Mártonfalvi
Péter, dr. Stojanovits József.
Az Etikai Fegyelmi Bizottság megválasztása:
Az Alapszabály szerint az Etikai Fegyelmi Bizottságba megválasztható tagok száma 5 fö. Az Etikai és
Fegyelmi Bizottság tagjaira leadott szavazatok száma:
Beke Béla			26
Benedek Dezső			26
Hajósné Temesi Eszter		
32
Maros József			31
Orosz Árpád			29
Pallós Balázs			31
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A leadott 26-26 szavazatokra tekintettel (Beke Béla és Benedek Dezső) az Etikai és Fegyelmi Bizottság
tagjai tekintetében a küldöttgyűlés dönteni nem tudott, mert az egyenlő szavazatot kapott két jelölt
nem volt jelen és nem tudtak nyilatkozni a jelöltségük fenntartása vonatkozásában.
7./ Bocz Gábor az egyebek napirendi pont megtárgyalására a lehetőséget biztosította, de ezzel összefüggően felszólalásra nem került sor.
Az időközben eltávozott küldöttek miatt a küldöttgyűlés határozatképtelenné vált.
Dr. Kukai Tibor elnök köszöntötte a megválasztott tisztségviselőket és jó munkát kívánt feladatuk ellátásához, ezt követően a küldöttgyűlést 17.30 órakor a levezető elnök berekesztette.

III.

A jegyzőkönyv folytatólagos felvételére 2018. május 8-án került sor.
A küldöttgyűlés lezárását követően a 2018. május 7-i írásbeli megkeresésre az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainál egyenlő szavazatot kapott Beke Béla (a 2018. május 7., 15:34-i e-mail-levelében) arról tájékoztatta a Jelölőbizottság elnökét és a Levezető Elnököt, hogy:
„Fenn kívánom tartani jelöltségemet az Etikai-Fegyelmi Bizottsági tagságra.”
Ugyancsak a küldöttgyűlés lezárását követően a 2018. május 7-i írásbeli megkeresésre az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainál egyenlő szavazatot kapott Benedek Dezső (a 2018. május 7., 18:58-i e-mail-levelében) arról tájékoztatta a Jelölőbizottság elnökét és a levezető elnököt, hogy: „az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagságára vonatkozó jelölésemről lemondok”. Fenti két nyilatkozattal a BMMK 2018. május 4-én
megtartott Küldöttgyűlésén az Etikai-Fegyelmi Bizottságra vonatkozó szavazás eredményes lett.
10/2018. (V. 04.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott Etikai és Fegyelmi Bizottság tagjai: Beke Béla, Hajósné Temesi Eszter,
Maros József, Orosz Árpád, Pallós Balázs Árpád.
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Tabló – A BMMK tisztségviselőiről 2006–2022

III.
Dr. Kukai Tibor elnök
2006-2022

Lengyel Tamás alelnök
2006-2022

Elnökségi tagok

Dr. Aradi László
2006-2010

Bunyevác József
2006-2010

Maros József
2006-2014

Mártonfalvi Péter
2006-2018

Dr. Tarnik István
2006-2018

Dr. Meskó András
2006-2022

Dr. Metzing Ferenc
2006-2022
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Feilné Győry Zsuzsanna
2010-2022
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Tabló – A BMMK tisztségviselőiről 2006–2022– folytatás

III.
Dr. Szabó Éva
2010-2022

Bocz Gábor
2014-2022

Degré András
Felügyelő Bizottság
elnöke
2006-2022

Pallós Balázs
2014-2018

Dr Jaczó Zoltán
2014-2022

Kereki Ferenc
Etikai és Fegyelmi
Bizottság elnöke
2006-2014

Baumann Mihály
2014-2022

Maros József
Etikai és Fegyelmi
Bizottság elnöke
2014-2020

Beke Béla
Etikai és Fegyelmi
Bizottság elnöke
2020-2022

Titkárok

Dr. Boda Géza
2006-2019

Dr. Winkler Ervin
2019-2022
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2022. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve
Készült a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara, Pécs, Boszorkány út 2. sz. alatti 007.
számú oktatási termében megtartott Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2022. május 3-i küldöttgyűléséről.
Dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke köszöntötte a vendégeket, a BMMK újonnan megválasztott küldötteit, továbbá a kamarai tagokat.
Dr. Kukai Tibor elnök a küldöttgyűlés levezető elnökének dr. Metzing Ferenc küldött kollégát javasolta. A levezető elnököt egyhangú 47 igen szavazattal a küldöttgyűlés elfogadta.
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A levezető elnök megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, mert a küldöttek több mint
50%-a, 70 küldöttből 47 küldött megjelent.
...
A levezető elnök a napirendi pontok elfogadását javasolta, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1. Kitüntetések átadása.
2. Elnöki beszámoló a BMMK 2021. éves tevékenységről, valamint a Tagozati Szakcsoportok munkájáról.
3. A Felügyelőbizottság elnökének beszámolója.
4. A 2021. évi pénzügyi zárás elfogadása.
5. A 2022. évi pénzügyi tervezet elfogadása.
6. Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója.
7. A BMMK Alapszabályának módosítása.
8. BMMK tisztségviselők megválasztása.
9. Egyebek.
...
1. /Elnöki beszámoló a BMMK 2021. évi tevékenységéről, valamint a szakcsoportok munkájáról.
Dr. Kukai Tibor elnök ismertette beszámolója fontosabb részeit, melyet a küldöttek írásban is megkaptak, az anyag részletei projektoros kivetítésre kerültek.
Kamaránk a nagyobb kamarák közé tartozik, 765 fő kamarai taggal rendelkezik. A kamaránknál a szakcsoportok száma tizenkettő.
A továbbképzéseket az elmúlt időszakra jellemző pandémiás helyzetre tekintettel főleg hibrid módon
tartottuk. Az idei évben is sikerrel megrendeztük a Mérnöknapot.
Kamaránk az építésfelügyeleti ellenőrzésekben részt vesz. Az általános szakmai tevékenységekben
kamaránk közreműködik.
2. /A BMMK 2021. évi elnöki beszámoló és a Felügyelőbizottság elnöke, Degré András beszámolójának megtartása.
A Felügyelőbizottság ellenőrzéseit terv szerint végzi, a Felügyelőbizottság elnöke az Elnökségi üléseken részt vesz. A bizottság ellenőrizte a BMMK munkáját, gazdálkodását, alapszabályának betartását, és
megállapította, hogy működése a jogszabályoknak megfelel, 2021. év gazdálkodása a tervnek megfelelően történt.
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Pallós Balázs jelezte véleménytételi szándékát, melyre tekintettel dr. Metzing Ferenc megadta a küldöttnek a szót. A küldött elmondta, hogy a területi kamara tulajdonában lévő Pécs, Király u. 35. szám
alatti ingatlan hasznosítását olyan céllal lenne szükséges megtenni, mely lehetőséget biztosíthatna a
kamarai közfeladatellátás keretein belül a szakmai színvonal emeléséhez.
Dr. Kukai Tibor elnök viszontválaszában megköszönte Pallós Balázs szavait, és elmondta, hogy az elnökség tagjaival csak átmenetinek szánták a lakhatási céllal történő hasznosítást mindaddig, míg nem
találnak olyan célt, mely a kamara alaptevékenységéhez kapcsolódik.
Dr. Metzing Ferenc megállapította, hogy fentiekkel összefüggően további felszólalás, észrevétel nincs,
így a 2. és 3. napirendi pont tárgyalását lezárta.
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2/2022. (V. 03.) küldöttgyűlési határozat:
A Küldöttgyűlés a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi működésére vonatkozó elnöki
beszámolót, mely tartalmazta a szakcsoportok beszámolóját is, 47 igen szavazattal elfogadta
(tartózkodás, ellenszavazat nem volt).
3/2022 (V. 03.) küldöttgyűlési határozat:
A küldöttgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének beszámolóját elfogadta 47 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül.
3./ Dr. Metzing Ferenc a 4. napirendi pont a BMMK 2021. évi zárása ismertetésére kérte fel dr. Kukai Tibor elnököt.
A2021. évi pénzügyi zárás adatai projektoros kivetítésre és ismertetésre kerültek.
Degré András, az FB elnöke ismertette, hogy a 2021. évi pénzügyi zárást megvizsgálták és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolják.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök lehetőséget biztosított a kamarai tagoknak, küldötteknek, hogy a
2021. évi zárással összefüggően kérdést és észrevételt tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
A levezető elnök megállapította, hogy a 4. napirendi ponttal összefüggően hozzászólás nincs, így a
napirendi pont tárgyalását lezárta és a küldöttgyűlést határozathozatalra kérte fel.
4/2022. (V. 03.) sz. küldöttgyűlési határozat:
A küldöttek 47 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a BMMK 2021. évi zárását
elfogadták.
4./ A 2022. évi pénzügyi terv.
A 2022. évi pénzügyi tervet dr. Kukai Tibor elnök ismertette, projektoros kivetítésre került sor. Dr.
Metzing Ferenc levezető elnök felkérte a Felügyelőbizottság elnökét, hogy véleményezze a BMMK
2022. évi pénzügyi tervét.
Degré András, a Felügyelőbizottság elnöke előadta, hogy a 2022. évi tervet megvizsgálták, a költségtervet elfogadásra ajánlja.
8./ Dr. Metzing Ferenc a tisztségviselők választásával kapcsolatos napirendi ponttal összefüggően felkérte Tompos Antal küldöttet, a Jelölőbizottság elnökét, hogy a javaslatát ismertesse.
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Tompos Antal tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit a küldöttgyűlést megelőzően lebonyolított küldöttválasztásról, melyet a BMMK Alapszabálya szerint a teljes tagság levélszavazás útján történő szavazásával kell megtartani. A küldöttekre vonatkozó jelölést a hatályban lévő mandátummal rendelkező Jelölőbizottság tette meg és 80 fős küldötti jelölőlistát küldött ki a tagságnak levélszavazásra.
A legtöbb szavazatot kapott 70 fő lett küldött, további 10 fő pedig pótküldött.
Ezt követően Tompos Antal, a Jelölőbizottság elnöke tájékoztatta a küldöttgyűlés résztvevőit a Jelölőbizottságnak a tisztségviselők jelölésére vonatkozó munkájáról. A tisztségviselő jelölteket név szerint
felolvasta, majd a teremben lévő projektorral kivetítette.

III.

Ezt követően dr. Metzing Ferenc levezető elnök rátért az elnök, alelnök, az elnökségi tagok, a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság jelölőlistájának a közgyűlés által történő jóváhagyására.
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök a választással összefüggően előadta, hogy a kivetített személyeken
kívül helyszíni jelölésre is sor kerülhet, de ennek feltétele, hogy a küldöttgyűlés tagjaitól 50% + 1 fő szavazatot az újabb jelölt megkapjon. Valamennyi jelölésnek feltétele, hogy a jelölt, jelöltek nyilatkozatot
tegyenek arra, hogy a tisztséget elvállalják. Az eddigi listán szereplő személyek a nyilatkozatot aláírták.
Felkérte a jelölteket arra, hogy a jelölésükkel kapcsolatban röviden ismertessék szakmai elképzeléseiket, eddigi életútjukat.
Az elnöki tisztségre jelölt Bocz Gábor.
Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába felteszi a kérdést, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e? A küldöttgyűlés az elnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra Bocz Gábor
neve került.
Az alelnöki tisztségre jelölt Lenkovics László.
Dr. Metzing Ferenc feltette a kérdést a küldötteknek, hogy a szavazólapra újabb jelölt felkerüljön-e? A
küldöttgyűlés az alelnöki tisztségre újabb személyt nem jelölt, így a szavazólapra Lenkovics László neve kerül.
Az elnökségi tag tisztség listájára 9 jelölt személy került, a tisztségre 7 személy választható. Az elnökségi tag tisztségre jelöltek:
Baumann Mihály
Feilné Győry Zsuzsanna
Dr. Jaczó Zoltán
Dr. Szabó Éva Ibolya
Legeza László
Vas Tibor
Knipl Károly
	Répás Balázs
Horváth Lajos
Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába feltette a kérdést, hogy a szavazólapon feltüntetett jelölteket, illetve jelölti listát elfogadják-e. A jelölti listát, mely a fenti 9 személyt tünteti fel, a küldöttek elfogadták. Az érvényes leadott szavazólapon a szavazást követően 7 személy maradhat.
Dr. Metzing Ferenc kérdése a küldöttek felé, hogy újabb személy kerüljön-e a listára, vagy a listát lezárhatjuk. A küldöttek a lista lezárása mellett foglaltak állást.
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A felügyelőbizottsági tisztség listájára 7 jelölt személy került, a tisztségre 5 személy választható. A
Felügyelőbizottság tagjaira jelöltek:
Eördögh Zsolt
Kis-Simon Gábor
Kálmán Zsolt
Benczes Gábor
Motyovszki Ágnes
Kis-Bogdán András
Csongrádi Zsolt

III.

Dr. Metzing Ferenc a küldöttgyűlés irányába feltette a kérdést, hogy a szavazólapon feltüntetett jelölteket, illetve jelölti listát elfogadják-e. A jelölti listát, mely a fenti 7 személyt tünteti fel, a küldöttek elfogadták. Az érvényes leadott szavazólapon a szavazást követően 5 személy maradhat.
Dr. Metzing Ferenc kérdése a küldöttek felé, hogy újabb személy kerüljön-e a listára, vagy a listát lezárhatjuk. A küldöttek a lista lezárása mellett foglaltak állást.
Az etikai-fegyelmi bizottsági tisztség listájára 7 jelölt személy került, a tisztségre 5 személy választható. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjaira jelöltek:
Beke Béla
Hajósné Temesi Eszter
Orosz Árpád
Pallós Balázs
Bors Károly Csaba
Horváth Gábor
Antal Berta József
Dr. Metzing Ferenc levezető elnök kérdést tett fel a küldöttek felé, hogy az Etikai-Fegyelmi Bizottságra
a Jelölőbizottság által ismertetett jelölőlistához helyszíni jelöléssel kívánnak-e jelölni. Ismertette továbbá a helyszíni jelölés alapszabályi feltételét is. A küldöttek a lista lezárása mellett foglaltak állást. A jelölti
listát, mely a fenti 7 személyt tünteti fel, a küldöttek elfogadták. Az érvényes leadott szavazólapon a szavazást követően 5 személy maradhat.
Ezzel a küldöttek az elnökre, az alelnökre, az elnökségi tagokra, a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjaira vonatkozó jelölést elfogadták, és a jelöltlistákat lezárták.
Ezt követően dr. Metzing Ferenc felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy ossza ki a szavazólapokat, és felszólította a küldötteket, hogy a fenti tisztségekre vonatkozóan titkos szavazással a szavazólapokat töltsék ki, és a zárt urnába helyezzék el.
A szavazatok leadását követően dr. Meskó András, Mártonfalvi Péter és Bernáth Gábor, mint szavazatszámlálók, visszavonultak a leadott szavazatok összesítésére. A szavazatok összesítését követően a Szavazatszámláló Bizottság jelentése alapján a küldöttgyűlés az alábbi határozatokat hozta.
8/2022. N. 3./ Küldöttgyűlési határozat (tartózkodás ellenszavazat nem volt)
A BMMK megválasztott elnöke Bocz Gábor 45 igen szavazattal (tartózkodás ellenszavazat nem
volt).
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9/2022. N. 3./ Küldöttgyűlési határozat:
A BMMK megválasztott alelnöke Lenkovics László 45 igen szavazattal (tartózkodás ellenszavazat nem volt).
Az elnökség tagjaira leadott érvényes szavazatok száma:
Baumann Mihály			34
Feilné Győry Zsuzsanna			
36
Dr. Jaczó Zoltán				27
Dr. Szabó Éva Ibolya			
28
Legeza László				23
Vas Tibor				23
Knipl Károly				27
	Répás Balázs				34
Horváth Lajos				26
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A szavazatok alapján a megválasztott 7 elnökségi tag a leadott legtöbb szavazatok figyelembevételével:
10/2022. N. 3./ Küldöttgyűlési határozat:
A BMMK elnökségének tagjai:
Baumann Mihály			34
Feilné Győry Zsuzsanna			
36
Dr. Jaczó Zoltán				27
Dr. Szabó Éva Ibolya			
28
Knipl Károly				27
	Répás Balázs				34
Horváth Lajos				26
A Felügyelőbizottság megválasztása:
Az Alapszabály szerint a Felügyelőbizottságba megválasztható tagok száma 5 fő. A Felügyelőbizottság tagjaira leadott szavazatok:
Eördögh Zsolt				35
Kis-Simon Gábor			37
Kálmán Zsolt				32
Motyovszki Ágnes			40
Kis-Bogdán András			35
Csongrádi Zsolt				26
11/2022. N. 3.) Küldöttgyűlési határozat:
A BMMK Felügyelő Bizottság tagjai: Eördögh Zsolt, Kis-Simon Gábor, Kálmán Zsolt, Motyovszki
Ágnes, Kis-Bogdán András
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság megválasztása:
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Az Alapszabály szerint az Etikai-Fegyelmi Bizottságba megválasztható tagok száma 5 fő. Az Etikai és
Fegyelmi Bizottság tagjaira leadott szavazatok száma:
Hajósné Temesi Eszter			38
Orosz Árpád				l 7
Pallós Balázs				44
Bors Károly Csaba			
36
Horváth Gábor Antal			
45
Berta József				15
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12/2022. N. 3.) küldöttgyűlési határozat:
A BMMK Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjai: Hajósné Temesi Eszter, Orosz Árpád, Pallós Balázs,
Bors Károly Csaba, Horváth Antal Gábor

9./ Dr. Metzing Ferenc az egyebek napirendi pont megtárgyalására a lehetőséget biztosította, de ezzel
összefüggően felszólalásra nem került sor.
Bocz Gábor elnök köszöntötte a megválasztott tisztségviselőket és jó munkát kívánt feladatuk ellátásához, ezt követően a küldöttgyűlést 18.35 órakor a levezető elnök berekesztette.
A jegyzőkönyv folytatólagos felvételére 2022. május 9-án került sor.
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Elnökségi tabló 2022–2026
A BMMK tisztségviselői 2022–2026
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Bocz Gábor
elnök

Baumann Mihály

Dr Jaczó Zoltán
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Lenkovics László
alelnök

Feilné Győri Zsuzsanna

Knipl Károly

Répás Balázs

Horváth Lajos

Dr. Szabó Éva Ibolya
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Bocz Gábor harmadik megválasztott elnök rövid életrajza –

Életrajz
SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Bocz Gábor

Születési idő:

1980. 07. 17.

Állampolgárság:

Magyar

Gyermekek

Míra (2003); Magor (2013); Médea (2019)

Mettől meddig (év)
2017
2014
2012

Intézmény megnevezése / Végzettség

BME Mérnöktovábbképző Intézet és a TSZSZ
Építőipari árszakértés a gyakorlatban
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző
Intézet: FIDIC Mérnök /kiegészítés/
Magyar Mérnöki Kamara: Beruházás szakértő

2012

Füti Omega: Ingatlanvagyon –Értékelő és Közvetítő (felsőfok)

2011-2013

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Vezetés és szervezés szak

2011

Magyar Mérnöki Kamara: Beruházás lebonyolító

2011

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző
Intézet: FIDIC Mérnök

2010

Füti Omega: Társasházkezelő

2009
2008
2008

Magyar Mérnöki Kamara: Épületek energetikai tanúsítása
PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építésügyi műszaki ellenőr:
Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak (M)
PTE Műszaki és Informatikai Kar, Építésügyi műszaki ellenőr: Épület (É)

2003

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző
Intézet EU - rendszerű energia auditor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki
szak, vízépítő főszakirány, vízi-környezeti mellék szakirány
Cultrade Iroda Ingatlanközvetítő, forgalmi értékbecslő (középfok)

2001-2002

PTE Műszaki és Informatikai Kar, Minőségirányítás szak

1999-2002

Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Építőmérnöki szak, szerkezetépítő szakirány

1995-1999

Pollack Mihály Szakközépiskola Magasépítő tagozat

2006
2003-2008
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ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

Mettől
meddig (év)
2022-től

BG7 Coin Befektető Kft.

Ügyvezető

2022-től

Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Elnök

2022-től

BG7 Energia Tanácsadó Zrt.

Vezérigazgató

2022-től

BG7 Ingatlan Szakértő Zrt.

Vezérigazgató

2019-től

PRESTING AM Bt.

Kültag

2019-2022
2017-2018

Bocz Gábor E.V.

Egyéni vállalkozó

2015-2018

GB Inzenjering d.o.o.

Direktor

2014-től

BG7 Műszaki Stúdió Zrt.

Vezérigazgató

2013-tól

BG7 Menedzsment AKTÍVHÁZ Zrt.

Vezérigazgató

2012-től

BG7 Mérnök PRESTING Zrt.

Vezérigazgató

2007-2014

PRESTING Értékadó Mérnöki Kft.

Munkahely megnevezése

2002-2007

Munkavállaló

1996-2002

Szakmagyakorló

Pozíció

Ügyvezető
Műszaki szakértő, fedezetértékelő,
előkészítő, művezető, építésvezető
Segédmunkás; szakmunkás;
segédrajzoló; előkészítő
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Végzettségek:
o Okl. Építőmérnök /vízépítő; vízi-környezet/
o Építőmérnök /szerkezetépítő/
o Okl. Közgazdász /vezetés- és szervezés/
o FIDIC Mérnök
o TSZSZ Szakértő
o Beruházás szakértő
o Beruházás lebonyolító
o Igazságügyi Szakértő
o Felelős Műszaki Vezető
o Építési Műszaki Ellenőr I.
o EU - rendszerű energia auditor
o Épületek energetikai tanúsítása
o Minőségirányítási rendszerreferens
o Társasházkezelő és ingatlankezelő
o Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
o Ingatlanközvetítő és ingatlan értékbecslő

III.

Jogosultságok:
o MISZK: építési beruházás
o MISZK: ingatlan-értékbecslés
o MISZK: ivóvízellátás, ivóvízminőség-javítás
o MISZK: települési szennyvízelvezetés és - tisztítás
o TSZSZ Szakértő
o Beruházás szakértő
o Beruházás lebonyolító
o ÉME: Magasépítés
o ÉME: Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak
o ÉME: Vízgazdálkodási építmények építése
o ÉME: Közlekedési építmények építése
o FMV: Magasépítés
o FMV: Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak
o FMV: Vízgazdálkodási építmények építése
o FMV: Közlekedési építmények építése
o Épületenergetikai tanúsító
o Ingatlanközvetítő és ingatlan értékbecslő
o Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő
o Társasházkezelő és ingatlankezelő

010624
010624
010624
010624
199/D,E,F/2016
SZB/02-1109
BB-02-50184
ME-É-I-02-50184
ME-M-I-02-50184
ME-VZ-I-02-50184
ME-KÉ-I-02-50184
MV-É/A-02-50184
MV-M/A-02-50184
MV-VZ/A-02-50184
MV-KÉ/A-02-50184
TÉ/02-50184
526/2005
834/2013
45/2011

Kamarák, szakmai felelősségbiztosítás: HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
o MMK - Magyar Mérnöki Kamara
02-1109 / 02-50184
o MISZK - Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara
010624
o TSZSZ - Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
199/D,E,F/2016
o MAISZ - Magyar Ingatlanszövetség
840/2007
o ENOSZ - Energia tanúsítók és auditorok Országos Szövetsége Egyesület
o FMCS - MMK Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja
Mérnök Kamarán belül betöltött tisztségek:
Baranya Megyei Mérnöki Kamara:
Magyar Mérnöki Kamara - Építési Tagozat:
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Elnökségi tag

III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai

EGYÉB:
A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁHOZ TARTOZÓ PUBLIKÁCIÓ/OKTATÁS
Megjelenés helye, ideje
Publikáció címe
PTE Műszaki és Informatikai Kar,
2010-2013. (7félév; Ö./T.)

Gyakorlati óra előadó:
Műszaki ellenőr képzés - Műszaki élet

III.

Kitüntetés:
o Baranya Megyei Mérnöki Kamara - AZ "ÉV MÉRNÖKE 2012" CÍM –
Építési Szakcsoport

Építési e-napló -- NÜJ:
Általános építmények:
Sajátos építmények:

435512170
VIZI; IPARI; HÍRKÖZLÉS 435512170
KÖZLEKEDÉS
864241933

MMK Társasági nyilvántartási szám:
BG7 MÉRNÖK PRESTING ZRT.

C-02-000086

Szakmai felelősségbiztosítások:
o Műszaki ellenőrzés:
50 Millió Ft káreseményre szóló biztosítás
o Ingatlanértékelés:
150 Millió Ft káreseményre szóló biztosítás

Elérhetőség:
o E-mail / Web:
o Mob / Tel / Fax:

gabor@bg7.hu / www.bg7.hu
+36-30/348-5000 / +36-72/790-330 / +36-72/790-331

Keltezés: Pécs, 2022.09.01.

………………………………
Bocz Gábor
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IV. A BMMK 25 évének fontosabb eseményei, és néhány év kiemelt adatai
az éves Küldöttgyűlések elnöki beszámolói alapján, benne a szakcsoportok
adatainak és tevékenységének esetenkénti bemutatásával.
(1997-től – 2022-ig)
A beszámolók végén található dátumokkal kapcsolatosan megjegyezzük, hogy az adott évre vonatkozó elnöki beszámoló mindig a következő év elején megtartandó küldöttgyűlésen kerül ismertetésre.

IV.

Az egyes évek elnöki beszámolóiból az ismétlések elkerülése miatt töröltük azokat a fejezeteket,
illetve bekezdéseket, amelyek állandó fejezetei a beszámolóknak, és évente azonos, vagy nagyon
hasonló tartalmúak.
Az elnöki beszámolókból a nagyobb rendezvényekről és szakmai tanulmányutakról szóló bekezdéseket átemeltük a VI. könyvfejezetbe. Ebben a fejezetben az adott évi elnöki beszámolóban
ezen nagyobb rendezvényeket is, pl. mérnöknapok eseményei, szakmai tanulmányutak stb. néhány
mondattal, esetleg fotóval jelzésértékkel benne hagytuk. Azért, hogy jelezzük, hogy az adott évben
ez az esemény volt, de kiemelve odaírtunk egy megjegyzést, hogy a rendezvényről, eseményről a VI.
fejezetben adunk bővebb tájékoztatót, ismertetést.
Az elnöki beszámolókból a mérnöktovábbképzéssel kapcsolatos bekezdéseket átemeltük az V.
könyvfejezetbe, ahol csak ezt a témát mutatjuk be.
Az elnöki beszámolókból a kitüntetett mérnökeink ismertetését átemeltük a VII. könyvfejezetbe.
Az elnöki beszámolókból a tisztújítások éveiben ismertetett tisztújítási névsorokat és választási
dokumentumokat átemeltük a III. könyvfejezetbe.
A fenti szerkesztési módot azért választottuk, hogy egy helyen megtalálhatók legyenek és kön�nyebb legyen követni a fenti témaköröket.
1997: Tekintettel arra, hogy ez az Elnöki beszámoló a BMMK alapítása évének és az azt megelőző
időszak igen fontos eseményeit tartalmazza, ezért a teljes Elnöki beszámolót közöljük.

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 1997. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1.) A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA (MMK)
A történeti áttekintést a beszámolóban egyrészt az indokolja, hogy az újjáalakult MMK-nak 1997 volt
az első működési éve, másrészt így talán jobban áttekinthető a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK)
bejegyzésének körülménye (lásd. 2. pont).
– A Magyar Mérnök Egyesület 132 éve, 1866-ban alakult.
– 1871-ben az Egyesület a Magyar Mérnök- és Építész Egylet nevet veszi fel.
– 1923-ban kerül kihirdetésre a „Mérnöki rendtartásról szóló XVII törvénycikk”, melynek alapján megalakul a Budapesti Mérnöki Kamara az egész országra kiterjedő hatáskörrel.
– Az egykori Mérnök Kamara székházának építése 1936-ban kezdődött a Budapest V., Szalay u. 4. sz.
alatt.
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– A Magyar Mérnök- és Építész Egylet 1944 őszéig működhetett. Az 1867. szeptember 1-től megindított közlönyük utolsó száma 1944. december 14-én jelent meg.
– Az 1989-ben újjáalakult Mérnöki Kamara egyik legfontosabb feladata a törvényi háttér kiharcolása
volt.
– Az Országgyűlés 1996. június 25-én fogadta el a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt. (Sajnos politikai döntés alapján a kivitelező mérnökök
az előterjesztés ellenére nem kerültek be a törvénybe.)
– 1996. november–decemberben megalakultak a Megyei Mérnöki Kamarák.
– 1997. január 11-i alakuló közgyűlésen a területi mérnöki kamarák alakuló ülésein megválasztott küldöttek megalapították az MMK-t.

IV.

2.) BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA BEJEGYZÉSE
Az 1996. november 8-i taggyűlésen az alapító tagok a törvény előírásainak megfelelően kimondták a köztestületi BMMK megalakítását, megállapították alapszabályukat és megválasztották tisztségviselőiket. 1996. december 23-án érkezett meg a Baranya Megyei Bírósághoz a BMMK bírósági nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmem. A Baranya Megyei Bíróság 1997. április 9. keltű végzésével a kérelmet elutasította, melyet megfellebbeztünk. Az ügy lényegét jól tükrözi dr. Solt Pál úrnak, a
Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnökének írott, soron kívüli elbírálást kérő levélből az alábbi idézet:
„Tisztelt Elnök Úr! A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény előírta és határidőhöz kötötte a területi mérnöki kamarák megalakítását, melynek megszervezését a Mérnök Egyletre, felügyeletét pedig a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter által kinevezett Mérnöki Tanácsra bízta. A szervezés eredményeként minden megyében önálló kamara jött létre, a Pest megyét kivéve, amelyik a fővárosival közösen alakult meg. A megalakulással és a bírósági bejegyzésükkel kapcsolatosan jelentősebb kifogás sehol sem merült fel, csak a Baranya megyeinél, ahol is a Megyei Bíróság 1997. április 9-én elutasította – véleményünk szerint alapos indok nélkül, a többi 18 megyében elfogadott alapszabállyal azonos szövegű alapszabály el nem fogadása miatt – a kamara névjegyzékbe vételét. Az elutasítás ellen a Baranya Megyei Mérnöki Kamara –
törvényes határidőn belül – fellebbezett, és az 1997. július 1-én Kny. I.27.972/97. számon történt iktatás óta elbírálásra, de még tárgyalás kitűzésére sem került. ........” (A levél további része a soronkívüliség
kérését indokolja.)
A levél kelte Bp. 1997. december 2. – ügyintézője dr. Füredi Jenő (az MMK jogtanácsosa) – aláírója dr.
Hajtó Ödön (az MMK elnöke). A levél másolata – támogatás kérésével – ugyancsak megküldésre került
dr. Schmidt Péter főosztályvezető úrnak az IKIM Jogi Főosztályára.
Megjegyzés: A Fővárosi Bíróság 1997. március 27-i végzésével az országos MMK-t nyilvántartásba
vette.

3.) A TAGLÉTSZÁM
A Mérnöki Kamara Pécs-Baranyai Csoport 1991. március 12-én alakult 80 fő taggal, majd létszáma az
1996-os köztestületté alakulásig 200-300 fő között mozgott. Az 1996. november 8-i Baranya Megyei
Mérnöki Kamara alapító taggyűlésére 407 fő ideiglenes névjegyzékbe felvett tagunk kapott meghívót.
1997. november végén a BMMK regisztrált taglétszáma 545 fő volt, melyből 46-an nem fizettek tagdíjat.
Az országos MMK 1997. év végi regisztrált taglétszáma 12.887 fő (melynek fele bp.-i).

142

IV. A BMMK 25 évének fontosabb eseményei, és néhány év kiemelt adatai

4.) TISZTSÉGVISELŐK ÉS KÜLDÖTTEK
A BMMK alapító taggyűlése tisztségviselőit 4 évre választotta meg, így választásra most nem kerül sor.
Az Elnökség 9 tagja:
Elnök: 		
Dr. Bársony János
Alelnök: 		
Szathmáry Magdolna
Elnökség tagjai:		
1. Dr. Kassai Miklós
				2. Maros József
				3. Szalai László
				4. Kovács László
				5. Schubert József
				
6. Dr. Aradi László
				7. Rostás Zoltán
		
póttagok:
1. Dr. Kukai Tibor
				2. Lengyel Tamás
Felügyelőbizottság:
1. Degré András elnök
				
2. Dr. Meskó András
				
3. Dr. Sztojanovics József
				4. Kassai József
				5. Tiderenczl József
		
póttagok:
1. Dr. Hernády Alajos
				
2. Dr. Nyers József
				3. Uzsoki Zoltán
Etikai-Fegyelmi Biz.:
1. Dr. Lenkei Péter elnök
				2. Krommer Béla
				3. Szoyka Pál
				4. Dr. Vétek Lajos
				5. Árki Sándor
		
póttag:		
1. Péter Pál

IV.

Az országos MMK Elnöksége 17 tagú, elnöke dr. Hajtó Ödön (a BMMK-ból tagok: dr. Bársony János,
dr. Lenkei Péter, Szathmáry Magdolna); a Felügyelőbizottság 7 tagú, elnöke Khin Antal (a BMMK-ból
tag Maros József ); az Etikai-Fegyelmi Bizottság 9 tagú, elnöke dr. Kerkápoly Endre (a BMMK-ból tag dr.
Hernády Alajos).
A MMK titkára: dr. Füredi Jenő.
A BMMK tisztségviselői a taglétszámtól függő arányban (50 fő tagonként 1 küldött) – a fenti sorrendben, ill. bizottságon belül a választási szavazatok sorrendjében – egyúttal a BMMK küldöttei is.

5.) TESTÜLETI ÜLÉSEK
A BMMK elnöksége 11 alkalommal ült össze.
Tevékenysége során 593 tagfelvételi kérelmet, 360 névjegyzékbe vételi kérelmet bírált el.
Döntései ellen egy esetben éltek fellebbezéssel. Az elnökség munkáját segítette a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szereplő, az elnökség által létrehozott Minősítő Bizottság, amely a névjegyzékbe
vételi ügyeket készítette elő az elnökség számára. A Minősítő Bizottság 11 alkalommal ült össze.
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A Minősítő Bizottság tagjai: Dr. Aradi László
				Maros József
				Szathmáry Magdolna
Az Elnökség tagfelvételi és névjegyzékbe vételi döntésein felül megalkotta és elfogadta a kamara
Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Pénzügyi Szabályzatát és az Iratkezelési Szabályzatot.
A kamara szervei közé tartozik még a Minősítő Bizottságon kívül a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság.
A Felügyelőbizottság év közben egy alkalommal ellenőrizte a kamara gazdálkodását és működését.
Szabálytalanságot, hiányosságot nem állapított meg.
Az Etikai-Fegyelmi Bizottsághoz szakmai, ill. etikai panasz nem érkezett.

IV.

A BMMK vezetősége a kapcsolatot a Mérnöki Kamara országos vezetőségével a havonta tartott országos elnökségi ülésen keresztül tartja, a BMMK elnökének, ill. két tagnak az országos elnökségi ülésen
történő részvételével.

6.) BMMK-IRODA
A BMMK titkára: 		
Ügyintéző: 			
Könyvelő: 			
Az iroda helye: 		
				
				
Fogadóórák: 			

Kereki Ferenc
Bánhegyi Ilona
Bimbó Mihályné
7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
III. em. 309. szoba
Tel.: 72-224 277/7230 Fax: 72-224 277/7401
Kedd és csütörtök 8.00–12.00

A BMMK-iroda működése: A titkár a kamara ügyviteli szervének vezetője, a kamara hatáskörébe utalt
közigazgatási ügyekben jár el. Az ügyfélfogadást, a nyilvántartások vezetését, az ügykezelést az ügyintéző végzi. A titkár, ügyintéző és a könyvelést végző személyek a kamaránál megbízási jogviszonyban
állnak. Sajnos azzal, hogy a névjegyzékbe vételi kérelmeket előzetesen el kell küldeni különböző szakmai tagozatokhoz előzetes elbírálásra, a névjegyzékbe vételi kérelmek elbírálása kicsúszik a törvény által megszabott 30 napos határidőből, és valószínű, ez később sem változik meg. Javasolni fogjuk az ügyintézési határidő meghosszabbítását.

7.) JOGOSULTSÁGI ÜGYEK
Átvettük a jogosultsági ügyek intézését a minisztériumoktól. A tervezői, vezető tervezői és szakértői engedélyeken túl megkezdtük a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedélyek kiadását is.
A tervező jogosítási eljárás során 9-féle rendelet alapján 566 fajta szakértői engedélyt adtunk ki. 1998tól kezdve jogosítási tevékenységünk kiegészül még a munkabiztonsági szakértők engedélyezésével és
a műszaki ellenőrök névjegyzékbe vételével.
Egy, év közben elfogadott törvény alapján a mérnöki végzettséggel nem rendelkező, de korábban jogosultságot kapott technikusokat is a Mérnöki Kamara veszi fel a tervező és szakértői névjegyzékbe.

8.) A SZAKMAI TAGOZATOK
Az év folyamán megalakult a kamarai törvényben elrendelt 14 szakmai tagozat, valamint azon felül
még további 4, összesen 18 tagozat, az alábbi felsorolás szerint:
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Tagozat
Anyagmozgató, Építő és Felvonó
Bányászat
Egészségügyi-műszaki
Elektrotechnikai és Épületvillamossági
Építési
Épületgépészeti
Erdészeti, Faipari és Mezőgazdasági
Földmérési, Térképészeti és Térinformatikai
Gáz- és Olajipari
Geotechnikai
Gépészeti
Hírközlési
Hő- és Villamosenergetikai
Környezetvédelmi
Közlekedési
Tartószerkezeti
Vegyészmérnöki
Vízgazdálkodási és Vízépítési

Taglétszám
269
141
31
682
1282
1609
96
253
784
200
442
312
749
243
428
1491
250
1142

IV.

9.) A NÉVJEGYZÉK
Elkészült a hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegyzék első kiadása, melyet szeptembertől vehetett át
mindenki, aki abban szerepel. Ebben az első kötetben 5488 tag szerepel, többen közülük 2-3 címszó alatt is.
A névjegyzékben előfordult szerkesztési hibákért elnézést kellett kérjünk tagjainktól.
Az utolsó negyedévben még igen sokan kérték felvételüket a névjegyzékbe, ezért egy kiegészítő kötetet kellett kiadnunk, melyet ez év januárjától vehetett át mindenki, aki abban szerepel. Ebben a pótkötetben 2420 tag szerepel.
BMMK tagjai közül az első kötetben 197 tag, a pótkötetben 130 tag (összesen 327 tag) szerepel.

10.) SZABÁLYZATOK
Elkészült az országos Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet egy 4 tagú bizottság (Andor Béla, Baross Károly, dr. Hajtó Ödön, Holló Csaba) készített elő, és a Választmány 1997. március 19-én hagyott jóvá.

11.) MÉRNÖK ÚJSÁG
A Mérnök Újság kiadására Szerkesztőbizottságot hoztunk létre, melynek tagjai: dr. Hajtó Ödön, dr. Kovács Gábor, dr. Körmöczi Ernő, Sipos László és dr. Visontai József.
A Mérnök Újság az elmúlt évben 11 alkalommal, mindig a hónap elején megjelent és kipostázásra
került.
Örvendetesen nő a cikkeket írók száma, ezért az újság a tervezett 16 oldal helyett az utóbbi időben
már mindig 24 oldalas terjedelemben jelent meg. 1998-tól pedig áttértünk a színes borítóra.

12.) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
A Felsőoktatási és Tudományos Tanácsban (FTT) Kamaránkat dr. Hajtó Ödön képviseli.
A Nemzeti Akkreditációs Tanácsban (NAT) Kamaránkat Sipos László képviseli.
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A Magyar Szabványügyi Testületben (MSzT) Kamaránkat dr. Kesserű Zsolt képviseli.
A Reálértelmiség Egyeztető Tanácsában Kamaránkat dr. Hajtó Ödön és dr. Korda János képviselik.
A Műszaki Felsőoktatás Rektorainak és Főigazgatóinak Konferenciáján Kamaránkat dr. Hajtó Ödön
képviseli.
Az Építésügyi Egyeztető Fórumon Kamaránkat dr. Hajtó Ödön és Andor Béla képviselik.
A felsőoktatási Magyar Akkreditációs Bizottság két szakbizottságában Kamaránkat dr. Korda János
képviseli.
A Kamara felsőoktatásával kapcsolatos ügyeivel foglalkozó 3 tagú bizottság tagjai: dr. Bársony János,
dr. Csete Jenő és dr. Lenkei Péter.

IV.

Kapcsolatot tartunk még a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségével (MMÉV), a Tanácsadó Mérnökök Szövetségével (TMSz), a MTESz-vel, a tudományos egyesületekkel, a Műegyetem Baráti Körével stb.
Szakmai felelősségbiztosítási keretszerződést kötöttünk tagjaink részére kedvező anyagi feltételekkel
a Valko International biztosítási brókercégen keresztül a Providenciával.
Közel 30 törvénytervezetet, kormány- és miniszteri rendelettervezetet részletesen észrevételeztünk,
köztük a tervezői és szakértői jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
A BMMK tagjainak egy része és a vezetőség a Mérnöki Kamara tagságon kívül tagja egy szakmai szervezetnek is, így elsősorban az ÉTE, GKE, GTE, ME, KTE területi szervezeteinek, mely a kapcsolatot közvetlenül is lehetővé teszi, de együttműködünk más szervezetekkel is, pl. MTESZ megyei szervezetével, a
ZÖLD-HÍD Energetikai és Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesülés-Pécs szervezettel, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságával, a Regionális TQM Centerrel, a helyi
önkormányzattal stb.

13.) NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Ez évben is részt vettünk a Visegrádi országok Mérnöki Kamaráinak szokásos évi értekezletén, Olomucban. Eleget tettünk két meghívásnak Németországban.
Münchenben 7 ország kamarai elnökei találkoztak. Stuttgartban pedig kamarai tapasztalatcserére
voltunk hivatalosak. A Szlovák Mérnöki Kamarával tárgyalásokat kezdtünk a jogosultságok kölcsönös
elismerését célzó nemzetközi szerződés megkötésére.

14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK AZ 1998. ÉVRE
– Működtetnünk kell a központi tag- és jogosultság nyilvántartást.
– Fenn kell tartanunk a központi irodát (1094 Budapest, Angyal u. 1–3.) Ebben segít a költségmegosztás a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával.
– Meg kell jelentetnünk az 1998–1999. évi hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegyzéket, kiegészítve
azt a környezetvédelmi felülvizsgálókkal, a műszaki ellenőrökkel.
– Havonta meg kell jelentetnünk, lehetőleg gazdagabb tartalommal, a Mérnök Újságot.
– A tervező és a szakértő tevékenységre vonatkozó jogszabályok változása miatt meg kell kezdenünk
a régi jogosultságok átsorolását, egyenértékűségének megállapítását. Ki kell dolgoznunk a jogosítás és
szakmai minősítés új rendjét.
– A tagfelvételhez, a jogosultságok igényléséhez, a névjegyzékbe vételhez, a jogszabályváltozás folytán szükségessé vált átsorolásához stb. szükséges nyomtatványok és eljárásrend elkészítése.
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– Külkapcsolatok folytatása a Visegrádi országok, és szélesítése az EU-országok Mérnöki Kamaráival,
valamint a FIDIC-kel, Feanival, EFCA-val, ECCE-vel stb.
– Részvétel a hazai közéleti fórumokon: Magyar Szabványügyi Tanács, Nemzeti Akkreditációs Testület – Ágazati Érdekegyeztető Tanácsok, Reálértelmiség Egyeztető Tanácsa, Építésügyi Egyeztető Fórum, Felsőoktatási és Tudományos Tanács, Műszaki Felsőoktatás Rektorainak és Főigazgatóinak Konferenciája stb.
– Korszerűsítenünk kell a Mérnöki Szolgáltatások Díjszabályozását.
– Ki kell adjuk könyv alakban a Kamarával kapcsolatos valamennyi jogszabályt, alapszabályt, etikai
szabályzatot stb.
– Közreműködésünkkel el kell készüljenek a Műszaki Információs Adatbázis első CD-lemezei.

IV.

– El kell készíteni az építéstervezői Kis- és középvállalkozások ISO szerinti minőségbiztosítási rendszerbe való bekapcsolódásához az önerős felkészülési lehetőséget biztosító segédanyagokat.
– Igen komoly feladatot jelent a BMMK szakmai és szervezeti érdekérvényesítése mint országos, mint
helyi szinten. Példa erre hozzászólásunk a dél-budai metróépítés ügyéhez. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által a közreadott adatok – az elmúlt években az egyes megyék részére
nyújtott infrastrukturális fejlesztési támogatások megoszlásáról – egyértelműsítik azt, amit már enélkül
is mindenki tud, hogy tovább növelődik az amúgy is tragikusan nagy különbség az országon belül. Ez
egy önmagát gerjesztő folyamat. A területi aránytalanságok bővített újratermelése folyik. Törvényszerű,
hogy a nagyobb lehetőségek, az 5-10-szeres jövedelmek az ország minden részéről a fővárosba csábítják a vállalkozókat, szakembereket. A metróépítés sem végleges megoldás, hiszen majd további metróvonalra, hidakra, közművekre stb. lesz szükség. Nem az lenne ma a legfontosabb feladat, hogy ezt a folyamatot megállítsuk? Jó lenne, ha az egyenletes területfejlesztés, nemcsak hangzatos elvekben, hanem
tényekben is realizálódna. Nem a metróépítés a baj, hanem hogy a szűkös erőforrások miatt a területfejlesztés alapját jelentő infrastruktúrára Budapest környezetén kívülre nincs pénz, és így másutt sincs fejlesztés. Sajnos a metróberuházás nem az egyetlen a centralizálódási folyamatban.
Munkánkat e területeken tovább nehezíti, hogy pl. a törvény szerint a BMMK nem tagja a Területfejlesztési Tanácsnak sem.
– Továbbra is feladatunk a BMMK-iroda végleges helyének megoldása. A kérdés összefügg a PÉCSITERV Rt. tervtárának ügyével. A PÉCSITERV Rt. tervtárának 1985 előtti anyagát 1997. június 26–27-én
a pécsi volt tűzoltólaktanya udvarában álló raktárból elvitték. Az ügyben jelenleg is levelezünk képviselőkkel, minisztériumokkal, önkormányzattal stb., mivel a régió érdeke lenne, ha a tervtár pl. a BMMK
kezelésébe kerülne. Ez egyben megoldaná az irodaelhelyezés ügyét is.
– A BMMK feladatai a mérnökképzés vonatkozásában: Együttműködés kialakítása a JPTE-el (pl. lásd
BME-MMK együttműködési szerződés). A műszaki képzés finanszírozása – minősége. Más szakmák (orvos, agrár, művészeti stb.) sokkal jobban tudták érdekeiket érvényesíteni ezen a területen. A tervezői és
szakértői jogosítványok összehangolása a graduális képzések tantervi követelményeivel. Posztgraduális
képzések kezdeményezése végzett mérnököknek a jogosítványok megszerzésére.
– Szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen, a tagság igénye
alapján.
A beszámolóban felsorolt kapcsolatok dokumentumai, levelezések, elnökségi ülések jegyzőkönyvei
időrendi sorrendben lefűzve a BMMK elnökénél ellenőrizhetők.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Pécs, 1998. március 2.
Dr. Bársony János
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 1998. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2.) BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA BEJEGYZÉSE
A BMMK köztestület nyilvántartásba vétele, fellebbezés, megismételt gyűlés huzavonája után, a Baranya Megyei Bíróság 1998. szeptember 29-i keltű végzése alapján végre megtörtént. A végzés szerint a
köztestület az 1998. július 15-i gyűlésen alakult meg. A taggyűlés 4 évre 9 fős elnökséget (ezen belül 1-1
fő elnököt és alelnököt) és 5-5 fős Felügyelő-, valamint Etikai-Fegyelmi Bizottságot választott.

5.) TESTÜLETI ÜLÉSEK
A BMMK elnöksége 12 alkalommal ült össze.

IV.

Tevékenysége során 83 tagfelvételi kérelmet 378 névjegyzékbe vételi kérelmet bírált el.
Döntései ellen 4 esetben éltek fellebbezéssel. Az elnökség munkáját segítette a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szereplő, az elnökség által létrehozott Minősítő Bizottság, amely a névjegyzékbe vételi ügyeket készítette elő az elnökség számára. A Minősítő Bizottság 15 alkalommal ült össze.
A Minősítő Bizottság tagjai: dr. Aradi László, Maros József, Szathmáry Magdolna.
Az elnökség tagfelvételi és névjegyzékbe vételi döntésein felül megalkotta és elfogadta a kamara
Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Pénzügyi Szabályzatát és az Iratkezelési Szabályzatot.
A Felügyelőbizottság év közben egy alkalommal ellenőrizte a kamara gazdálkodását és működését.
Szabálytalanságot, hiányosságot nem állapított meg.
Az Etikai-Fegyelmi Bizottsághoz szakmai, ill. etikai panasz nem érkezett.

6.) BMMK-IRODA
A BMMK-iroda működése: A titkár a kamara ügyviteli szervének vezetője, a kamara hatáskörébe utalt
közigazgatási ügyekben jár el. Az ügyfélfogadást, a nyilvántartások vezetését, az ügykezelést az ügyintéző végzi. 1998-ban a BMMK-hoz 83 tagfelvételi kérelem, 378 névjegyzékbe vételi kérelem, 240 műszaki ellenőri és 95 egyéb kérelem érkezett be (véleménykérés, adatszolgáltatás, igazoláskérés). A titkárság a kérelmeknek megfelelően, az elnökség döntése szerint közel 400 határozatot adott ki névjegyzékbe vételről
(műszaki ellenőri, tervezői, szakértői), 37 esetben került sor tagsági viszony hivatalból való törlésére, 160
felhívást intézett a tagok felé írásban – késedelmes befizetések, hiányos adatszolgáltatás miatt. 551 számlaigazolást, 1900 egyéb levelet (taggyűlési meghívók, értesítések) küldött ki. A titkárság tartja a kapcsolatot az MMK titkárságával, ill. a névjegyzékbe vételi kérelmek véleményezését adó szakmai tagozatokkal.

7.) A BMMK GAZDASÁGI HELYZETE
1998. 12. 31-i zárás szerint a pénzmaradvány: 8.476.042 Ft. (Megjegyzés: A megtakarítást iroda vételére szánjuk.)
Az elnökség és a bizottságok semmilyen juttatást ez ideig nem kaptak. (Irodabérletet sem fizettünk.)
Részletesen lásd A Felügyelőbizottság 1998. évi beszámolója.

12.) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
A BMMK tagjainak egy része és a vezetőség a Mérnöki Kamara tagságon kívül tagja egy szakmai A BMMK tagjainak egy része és a vezetőség a Mérnöki Kamara tagságon kívül tagja egy szakmai szervezetnek
is, így elsősorban az ÉTE, GKE, GTE, ME, KTE területi szervezeteinek, mely a kapcsolatot közvetlenül is lehetővé teszi, de együttműködünk más szervezetekkel is, pl. MTESZ megyei szervezetével, a ZÖLD-HÍD
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Energetikai és Környezetvédelmi Tanácsadó Egyesülés-Pécs szervezettel, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságával, a Regionális TQM Centerrel, a helyi önkormányzattal stb.
Különféle témákban, mint pl. területfejlesztés. tenderek kiírása, pályázatok elbírálása, egyre inkább kikérik a mérnöki kamara véleményét. A gond most már inkább az egyrészt, hogy ha véleményt kérnek a
kamaránktól, azt a kamara presztízsének érdekében a legjobb szakemberektől kell kérnünk, akik viszont
sokszor egyébként is túlterheltek, másrészt gond a honorárium kérdése is, azaz képes-e a kamara nagyobb mennyiségű és szakszerű vélemények készítésére társadalmi munka jelleggel.
1998 tavaszán került sor az első baranyai Mérnökbál megrendezésére, melyet már követett ez évben
egy sikeres második Mérnökbál is, köszönet a bál kitalálóinak, szervezőinek, Mártonfalvi Péter és Abay
Nemes István kollégáknak. A bál szervezői szerint a mérnökbál is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvélemény észrevegye, vannak mérnökök is. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az értékteremtő mérnöki
munka társadalmi megbecsülése a jövőben tovább nőjön, hiszen egy társadalom fejlődésében alapvető szerepe van az alkotó mérnököknek, részvételük nélkül a fejlődés lehetetlen.

IV.

13.) NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
A horvát főkonzullal, aki építőmérnök, a BMMK jól használható kapcsolatot alakított ki. A mérnökök
szakmai minősítés rendszerének fejlesztése területén a BMMK külföldi partnereinek segítségével is jelentős közreműködést vállal.
Az MMK részt vett a Mérnöki Kamarák első összeurópai találkozóján 1998. május 11–12-én Drezdában.
A második európai mérnök kamarai találkozó házigazdája a MMK lesz, az időpont 2000. október 9–10.
14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
A tervező és a szakértő tevékenységre vonatkozó jogszabályok változása miatt meg kell kezdenünk a
régi jogosultságok átsorolását, egyenértékűségének megállapítását.
El kell készíteni az építéstervezői kis- és középvállalkozások ISO szerinti minőségbiztosítási rendszerbe
való bekapcsolódásához az önerős felkészülési lehetőséget biztosító segédanyagokat.
Igen komoly feladatot jelent a BMMK szakmai és szervezeti érdekérvényesítése mint országos, mint
helyi szinten. Továbbra is feladatunk a BMMK-iroda végleges helyének megoldása. A kérdés összefügg a
PÉCSITERV Rt. tervtárának ügyével.
A BMMK feladatai a mérnökképzés vonatkozásában: Együttműködés kialakítása a JPTE-vel (pl. lásd
BMMK együttműködési szerződés). A műszaki képzés finanszírozása – minősége. Más szakmák (orvos, agrár, művészeti stb.) sokkal jobban tudták érdekeiket érvényesíteni ezen a területen. A tervezői és
szakértői jogosítványok összehangolása a graduális képzések tantervi követelményeivel. Posztgraduális
képzések kezdeményezése végzett mérnököknek a jogosítványok megszerzésére.
A BMMK Kht.-vé való átalakulásának előkészítése.
Szakmai előadások. konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen, a tagság igénye
alapján.
A beszámolóban felsorolt kapcsolatok dokumentumai, levelezések elnökségi ülések jegyzőkönyvei
időrendi sorrendben lefűzve a BMMK elnökénél ellenőrizhetők.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Pécs, 1999. április 2.
Dr. Bársony János
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ A BMMK 1999. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
3.) A KAMARAI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
Amennyiben a gazdasági kamarákhoz hasonlítjuk magunkat, akkor eddig viszonylag jól vészeltük át a
kamaraellenes politikai hullámot. A gazdasági kamarák esetében ugyanis nemcsak a kötelező tagságot
szüntették meg, hanem elvettek tőlük minden közjogi funkciót. Így ezek mára már elveszítették köztestületi jellegüket, és egyszerű egyesületté váltak. A mi kamaránk ezzel szemben többletjogokat is kapott.
1999. december 31-ével befejeztük a környezetvédelmi szakértők és környezetvédelmi felülvizsgálók
engedélyének kiállítását, névjegyzékének vezetését.
2000. február 29-én befejeztük az építési műszaki ellenőrök névjegyzékének vezetését.

IV.

Törvény kötelezi 2000. január 1-től az ingatlanrendező földmérő mérnököket a mérnöki kamarai tagságra a nélkül, hogy részükre szakmai önkormányzatot vagy autonómiát biztosítana. Az engedélykiadás
és névjegyzékvezetés továbbra is a FÖMI-nél (Földmérési és Távérzékelési Intézetnél) marad.

10.) A SZAKMAI TAGOZATOK
A BMMK területén 1998. novemberben Épületgépész Szakcsoport alakult, létszámuk 125 fő, elnök
Lengyel Tamás, 1999. májusban a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport, elnök Szappanos Ferenc, és
2000. januárban a Szilárd ásványbányászati Szakcsoport alakult meg, elnök dr. Kereki Ferenc. Feladataik:
a tagfelvételi és minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági feladatainak ellátása, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen.

13.) KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
A Magyar Mérnöki Kamara részvételével, illetve tagságával működő testületek:
RET Reálértelmiség Egyeztető Tanácsa,
Építési Fórum (újjáalakult 1999. április 29-én),
Magyar Szabványügyi Tanács,
Nemzeti Akkreditációs Testület,
Műszaki Felsőoktatás Rektorainak és Főigazgatóinak Konferenciája,
Felsőoktatási és Tudományos Tanács
Magyar Akkreditációs Bizottság – Építő, Építész és Közlekedési Szakbizottsága.
A Kamara felsőoktatásával kapcsolatos ügyeivel foglalkozó 3 tagú bizottság tagjai: dr. Bársony János,
dr. Csete Jenő és dr. Lenkei Péter.
Kapcsolatot tartunk még a Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetségével (MMÉV), a Tanácsadó
Mérnökök Szövetségével (TMSz), a MTESz-vel, a tudományos egyesületekkel, a Műegyetem Baráti Körével stb.
Számos törvénytervezetet, kormány- és miniszterirendelet-tervezetet részletesen észrevételeztünk,
köztük a tervezői és szakértői jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket.
Különféle témákban, mint pl. területfejlesztés, tenderek kiírása, pályázatok elbírálása, egyre inkább kikérik a mérnöki kamara véleményét.
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1998 tavaszán került sor az első baranyai Mérnökbál megrendezésére, melyet már követett tavaly és
ez évben is sikeres Mérnökbál, köszönet a bál kitalálóinak, szervezőinek, Mártonfalvi Péter és Abay Nemes István kollégáknak. A bál szervezői szerint a mérnökbál is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közvélemény észrevegye, vannak mérnökök is. Mindent meg kell tennünk azért, hogy az értékteremtő mérnöki
munka társadalmi megbecsülése a jövőben tovább nőjön, hiszen egy társadalom fejlődésében alapvető szerepe van az alkotó mérnököknek, részvételük nélkül a fejlődés lehetetlen.

15.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
A Tartószerkezet Tervezők Mesteriskolája befejeződött. Az MMK meghirdetett új mesteriskolákat, és
2000-ben egy új épületgépészeti és újabb tartószerkezeti mesteriskola indult.
Befejeződött az első ISO 9000 szerinti felkészítő tanfolyam a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
irányításával. Új tanfolyam indult 2000-ben.

IV.

Az MMK közreműködésével elkészült a NORM-DOK márkajelű CD-lemezek első sorozata az alábbi témákban: Statika – Útépítés – Vízépítés – Geotechnika – Építményvillamosság. Sajnos az OMFB-támogatás hiányában a sorozat itt megszakad.
Az MMK felmérést készített a kamara tagjainak társadalmi helyzetéről. 1387 kérdőív érkezett vissza,
a feldolgozás még tart. A második európai mérnök kamarai találkozó házigazdája az MMK lesz, az időpont 2000. október 9–10.
Működtetnünk kell a tag- és jogosultság-nyilvántartást. Fenn kell tartanunk az irodát.
A tervező és a szakértő tevékenységre vonatkozó jogszabályok változása miatt el kellett kezdenünk a
régi jogosultságok átsorolását, egyenértékűségének megállapítását.
Igen komoly feladatot jelent a BMMK szakmai és szervezeti érdekérvényesítése mind országos, mind
helyi szinten.
Továbbra is feladatunk a BMMK-iroda végleges helyének megoldása. A kérdés összefügg a PÉCSITERV
Rt. tervtárának ügyével.
A BMMK feladatai a mérnökképzés vonatkozásában: Együttműködés kialakítása a PTE-el (pl. lásd BMEMMK együttműködési szerződés). A műszaki képzés finanszírozása – minősége. Más szakmák (orvos, agrár, művészeti stb.) sokkal jobban tudták érdekeiket érvényesíteni ezen a területen. A tervezői és szakértői jogosítványok összehangolása a graduális képzések tantervi követelményeivel. Posztgraduális képzések kezdeményezése végzett mérnököknek a jogosítványok megszerzésére.
A BMMK Kht.-vé való átalakítása.
A Pécsi Tudományegyetem és a MMK által elnyert Phare-Tempus pályázat keretében az EU-előírásokra, szabványokra felkészítő tanfolyamokat szervezünk (július végéig lehet jelentkezni).
Szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen, a tagság igénye
alapján.
A beszámolóban felsorolt kapcsolatok dokumentumai, levelezések, elnökségi ülések jegyzőkönyvei
időrendi sorrendben lefűzve a BMMK elnökénél ellenőrizhetők.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Pécs, 2000. április 5.
Dr. Bársony János
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2000. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
7.) A BMMK GAZDASÁGI HELYZETE
2000. 12. 31-i zárás szerint a pénzmaradvány: 14.977.186 Ft. (Megjegyzés: A megtakarítást iroda vételére szánjuk. Az Elnökség és a Bizottságok bért, jutalmat ez ideig nem kaptak. Irodabérletet nem fizettünk.)
Részletesen lásd. BMMK pénzügyi elszámolása – 2000. év.

14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
Az MMK meghirdetett új mesteriskolákat, és 2000-ben egy új épületgépészeti és újabb tartószerkezeti mesteriskola indult.

IV.

Befejeződött az ISO 9000 szerinti második felkészítő tanfolyam a Kamara keretein belül, a pécsi Pollack
Mihály Műszaki Főiskolai Kar irányításával. Új tanfolyam indult 2001-ben 20 vállalkozás részvételével.
Az MMK felmérést készített a kamara tagjainak társadalmi helyzetéről, 1387 kérdőív érkezett vissza.
Célszerű lenne további szakcsoportok megalakítása (pl. a nagy taglétszámarányú Tartószerkezeti),
mely meggyorsítaná az engedélykérelmek elbírálását, és segítené a BMMK szakmai működését.
A kamarai munka hatékonyságának növelésére javasoljuk az alapszabály módosítását.
A Pécsi Tudományegyetem és az MMK által elnyert Phare-Tempus pályázat keretében az EU-előírásokra, szabványokra felkészítő tanfolyamokat szervezünk.
Pécs, 2001. április 25.
Dr. Bársony János

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2001. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
3.) A TAGLÉTSZÁM
A Mérnöki Kamara Pécs-Baranyai Csoport 1991. március 12-én alakult 80 fő taggal, majd létszáma
1996-ig 200-300 fő között mozgott. Az 1996. november 8-i Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapító
taggyűlésére 407 fő ideiglenes névjegyzékbe felvett tagunk kapott meghívót. 2001 végén a BMMK regisztrált taglétszáma 704 fő volt (35-en voltak tagdíjhátralékban). 2001-ben 52 főt vettünk fel, míg 15 fő
került törlésre (nem fizetés miatt).
Az országos MMK-ban 2001. 12. 31-ig tagdíját befizette 15.424 fő (melynek kb. fele bp.-i).

5.) TESTÜLETI ÜLÉSEK
A BMMK elnöksége 11 alkalommal ült össze.
Tevékenysége során 52 tagfelvételi kérelmet, 5536 névjegyzékbe vételi kérelmet bírált el. Az elnökség
munkáját segítette a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szereplő, az elnökség által létrehozott Minősítő Bizottság, amely a névjegyzékbe vételi ügyeket készítette elő az elnökség számára. A Minősítő Bizottság 12 alkalommal ült össze.
A Felügyelőbizottság ellenőrizte a kamara gazdálkodását és működését. Szabálytalanságot, hiányosságot nem állapított meg, a 2001. év költségvetésének teljesítéséről készített beszámoló elfogadását a
taggyűlésnek javasolja. (Lásd. Felügyelőbizottsági beszámoló).
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A BMMK Etikai Bizottságának (EB) a 2001. évi tevékenységéről szóló jelentése (dr. Lenkei Péter EB-elnök) szerint a tárgyév folyamán két etikai ügy került az EB-hez. Az egyik ügy egy BMMK-tag elleni panasz
volt alacsony pályázati ár (és a pályázat megnyerése) miatt. Sajnos a panasz a nyári szünet ideje alatt érkezett be, és így a 30, ill. 60 napos határidőre nem tudtuk befejezni. Ezért a panaszos kérésére az MMK
Etikai Bizottsága az ügyet átadta a BAZMMK EB-jének. A határozat megszületett, és a panaszt az eljáró
bizottság nem tartotta megalapozottnak Az indokolás megjelent a Mérnök Újságban. A másik esetben
egy BMMK-tag ellen nyújtottak be panaszt hamis igazságügyi szakvélemény készítésének vádjával. Ezt
a panaszt nem fogadtuk be, mert az EB nem jogosult egy szakvélemény felülvizsgálatára. Felkértük a
panaszost, hogy panaszát egészítse ki. Megjegyezzük, hogy 2002-ben ez a kiegészítés megtörtént, így
végül is a panaszt 2002-ben befogadtuk. A tárgyévben is előfordultak olyan esetek, amikor nem BMMK-tag ellen tettek panaszt. Természetesen ezekben az esetekben a panaszt nem fogadhattuk be, de
egyes esetekben a BMMK lépéseket tett az ügy rendezése érdekében.

IV.

A BMMK vezetősége a kapcsolatot a Mérnöki Kamara országos vezetőségével a havonta tartott országos elnökségi üléseken keresztül is tartja, az MMK alelnökének, ill. a Felügyelőbizottság elnökének az országos elnökségi ülésen történő részvételével.

13) NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG
Az BMMK együttműködési szerződést kötött a németországi, berlini székhelyű Szövetségi Mérnöki
Kamarával.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara regionális együttműködési szerződést kötött a kassai és a krakkói mérnöki kamarai szervezetekkel.
2000-ben és 2001-ben a TEMPUS-program keretében Stuttgartban, Athénben és Helsinkiben kaptunk
eligazítást a magyar mérnökök EU-csatlakozási felkészítéséhez.
A horvát főkonzullal, aki mérnök, a BMMK jól használható kapcsolatot alakított ki. A mérnökök szakmai minősítés rendszerének fejlesztése területén a BMMK, külföldi partnereinek segítségével is jelentős
közreműködést vállalt.

14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
Továbbra is feladatunk a BMMK-iroda végleges helyének megoldása. A BMMK a Kincstári Vagyon Igazgatóságnál az állami tulajdonú és KBI kezelésű ingatlanok tulajdonának ingyenes megszerzésére meghirdetett pályázatra beadta igényét a BMMK-iroda céljára, de a pályázat eredménytelenül zárult a BMMK számára. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai Karával kötött együttműködési megállapodás alapján a kar az együttműködési és a kamarai feladatok ellátására a kar épületében közös használatú helyiséget biztosít, melynek berendezését, számítástechnikai eszközeit, telefonvonalat (a telefon
költségeit) a Kamara biztosítja.
A BMMK kht.-vé való átalakítását az Elnökség gazdasági megfontolások alapján (a működési költségek
aránytalanul magasak lettek volna az esetleges eredményekhez képest) nem tartotta megvalósíthatónak. Mivel az országos MMK a kht.-t megalakította, semmi akadálya, hogy a BMMK az esetlegesen előforduló, kht.-t igénylő tevékenység esetén az MMK kht.-t igénybe vegye.
A kamarai munka hatékonyságának növelésére javasoljuk az alapszabály módosítását.
Az EU-előírásokra, szabványokra felkészítő tanfolyamokat szervezünk, erre pályázatot adtunk be a
Széchenyi Tervhez.
Szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen a tagság igénye alapján.
Pécs, 2001. április 25.
Dr. Bársony János
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ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2002. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
4.) TISZTSÉGVISELŐK ÉS KÜLDÖTTEK
A BMMK 2002. évi taggyűlése tisztségviselőit 4 évre választotta meg, ezért most tisztségviselő-választásra nem kerül sor.
A BMMK tisztségviselői a taglétszámtól függő arányban – a fenti sorrendben, ill. bizottságon belül a
választási szavazatok sorrendjében – egyúttal a BMMK küldöttei is.
Az országos MMK tisztségviselői a 2001. április 7-i küldöttgyűlés választása alapján: Az Elnökség 17 tagú, elnök dr. Kovács Gábor, alelnökök dr. Bánhídi László, dr. Bársony János, Holló Csaba, dr. Korda János;
a Felügyelőbizottság 5 tagú, elnöke Maros József (BMMK); az Etikai-Fegyelmi Bizottság 9 tagú, elnöke
dr. Greschik Gyula.

IV.

A MMK főtitkára: dr. Füredi Jenő.

7.) A BMMK GAZDASÁGI HELYZETE
2002. 12. 31-i zárás szerint a pénzmaradvány: 20.697.700 Ft. (Megjegyzés: A megtakarítást iroda vételére szánjuk. Az Elnökség és a Bizottságok bért, jutalmat ez ideig nem kaptak. Irodabérletet nem fizettünk.)
Részletesen lásd. BMMK pénzügyi elszámolása – 2002 év.

9.) A SZAKMAI TAGOZATOK
A BMMK területén 1998. novemberben Épületgépész Szakcsoport alakult, létszámuk 125 fő, elnök Lengyel Tamás, 1999. májusban a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport, elnök Szappanos Ferenc, 2000.
januárban a Szilárd ásványbányászati Szakcsoport, elnök dr. Kereki Ferenc, és a Földmérési-Térképészeti
és Térinformatikai Szakcsoport, elnök dr. Aradi László, 2001. áprilisban a Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, és 2002. áprilisban az Építési Szakcsoport, elnök dr. Kukai Tibor alakult meg. Feladataik: a tagfelvételi és minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági feladatainak ellátása, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen.

14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
A BMMK feladatai a mérnökképzés vonatkozásában: A mérnökök szakmai-társadalmi elismertsége és
a műszaki felsőoktatás elismertsége, megbecsülése nagyon szorosan összefügg. Többek között ezért is
a BMMK stratégiai fontosságúnak tartja a műszaki felsőoktatással való foglalkozást (gyakorlati képzés,
finanszírozás, tudományos minősítés). A tervezői és szakértői jogosítványok összehangolása a graduális
képzések tantervi követelményeivel. Posztgraduális képzések kezdeményezése végzett mérnököknek
a jogosítványok megszerzésére.
A BMMK saját weblapjának megszervezését megkezdtük, jelenleg a jogi megoldás rendezése folyik.
Az EU-előírásokra, -szabványokra felkészítő tanfolyamokat szervezünk, erre pályázatot adtunk be a
Széchenyi tervhez, melyet 2003-as évre elnyertünk.
Szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen, a tagság igénye alapján.
Együttműködési megállapodást írtunk alá a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatallal, melynek alapján 2003-ban a Hivatal éves ellenőrzési tervének elkészülte után közös ellenőrzéseket tudunk végezni. BMMK részéről a munka koordinálását Dr. Meskó András, a Tartószerkezeti Szakcsoport elnöke és dr.
Kukai Tibor, az Építési Szakcsoport elnöke vállalta.
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Zala megyei minta alapján az Elnökség jóváhagyta az Év aranygyűrűs mérnöke kitüntetés szabályzatát, mely szerint első alkalommal a kitüntetés átadására a 2003. évi megyenapon kerül sor. Az előkészítő munkát Lengyel Tamás alelnök végzi.
Pécs, 2003. március 10.

Dr. Bársony János

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2003. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
7.) A BMMK GAZDASÁGI HELYZETE
2003. december 31-i zárás szerint a pénzmaradvány: 30.792.329 Ft. (Megjegyzés: A megtakarítást iroda vételére szánjuk. Irodabérletet nem fizettünk)

IV.

Részletesen lásd. BMMK pénzügyi elszámolása – 2003 év.

14.) FELADATAINK ÉS TERVEINK
A BMMK 2003. évben megalapította a Pollack Mihály Műszaki Felsőoktatás-fejlesztési Alapítványt. A
közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2003. december 8. Nyílt alapítvány, azaz bárki csatlakozhat támogatással hozzá. A kuratórium tagjai: dr. Szvitacs István, dr. Kovács Árpád, Kvasznicza Zoltán,
Lengyel Tamás, Perl Tamás. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy. BMMK.
Pécs, 2004. márc. 12.

Dr. Bársony János

A BMMK Épületgépészeti tagozati szakcsoportja szakmai napot rendezett (2003)
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Baumann Mihály és dr. Bársony János

Megnyitót mond Fodor A. Csaba

Köszöntőt mond az MMK részéről Denk András

Dr. Bársony János és Mészáros Ferenc (MTESZ vezető)

IV. A BMMK 25 évének fontosabb eseményei, és néhány év kiemelt adatai

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Taglétszám: 2004. január 1-én nyitó létszámunk 716 fő, 2004. december 31-i záró létszámunk 702 fő.
2004-ben 33 főt vettünk fel, míg 47 fő került törlésre (nem fizetés miatt, ill. saját kérésre 28 fő, felfüggesztve 19 fő). 2004. december 31-én tagdíjhátralékos 25 fő.
Testületi ülések: A BMMK elnöksége a 2004. évben 11 alkalommal ült össze.
Taggyűlés: 2004. április 5-én első alkalom – nem megfelelő létszám miatt érvénytelen, 2004. április 23án második alkalommal, érvényes taggyűlés.
Az Elnökség tevékenysége során 33 tagfelvételi kérelmet, 577 névjegyzékbe vételi és 230 egyéb kérelmet bírált el. Az elnökség munkáját segítette a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szereplő, az
elnökség által létrehozott Minősítő Bizottság, amely a névjegyzékbe vételi ügyeket készítette elő az elnökség számára. A Minősítő Bizottság 12 alkalommal ült össze.

IV.

A Minősítő Bizottság tagjai: Lengyel Tamás, Maros József, dr. Aradi László.
A BMMK Felügyelőbizottsága (BMMK FB) ellenőrizte a kamara gazdálkodását és működését.
A BMMK FB 1/2005. évi határozata: A BMMK 2004. évi működése az FB vizsgálata szerint az alapszabálynak és az SZMSZ-nek megfelelt. A nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése rendben van.
Az FB a 2004. évi működésről szóló tájékoztatás elfogadását ajánlja a taggyűlésnek.
A BMMK FB 2/2005. évi határozata: A BMMK 2004. évi költségvetésének teljesítéséről készített beszámolót az FB elfogadja, és azt a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja.
A BMMK FB 3/2005.évi határozata: A BMMK: 2005. évi költségvetés tervezetét elfogadja, és azt a
taggyűlésnek elfogadásra ajánlja.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2004. évben iktatott EB ügyeiről a következők szerint számolt be dr. Lenkei Péter EB-elnök:
A 2004. évben iktatott EB-ügyek száma 2.
1. Jellege: két alkalommal megismételt panasz a BMMK egy tagja ellen helytelen szakvélemény és ös�szeférhetetlenség okán
elintézés jellege: mivel az ügy bírósági szakaszban van, ezért a szakértői véleményt illetően a panaszt nem fogadjuk be, az összeférhetetlenségi panaszt pedig azért nem fogadjuk be, mert annak
megállapítása az eljáró bíróság hatáskörébe tartozik. Jellege: egy régebbi ügy iratait a Szekszárdi Városi Bíróság kérte be, a tárgyban előtte folyó ügy kapcsán. Elintézés jellege: a kérést teljesítettük.
Szakcsoportok a BMMK területén: Épületgépész Szakcsoport, elnök Lengyel Tamás, Vízgazdálkodási
és Vízépítési Szakcsoport, elnök Szappanos Ferenc, Szilárd ásványbányászati Szakcsoport, elnök dr. Kereki Ferenc, Földmérési-Térképészeti és Térinformatikai Szakcsoport, elnök dr. Aradi László, Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, és Építési Szakcsoport, elnök dr. Kukai Tibor. Feladataik: a tagfelvételi és minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági feladatainak ellátása, a BMMK-elnökség
szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel
stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen.
Továbbra is feladatunk a BMMK-iroda végleges helyének megoldása.
Együttműködési megállapodást írtunk alá a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatallal, melynek alapján
2003-ban és 2004-ben a Hivatal éves ellenőrzési tervének elkészülte után közös ellenőrzéseket tudtunk
végezni. BMMK részéről a munka koordinálását dr. Meskó András, a Tartószerkezeti Szakcsoport elnöke, és dr. Kukai Tibor, az Építési Szakcsoport elnöke vállalta. Az együttműködési megállapodás alapján,
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többszöri személyes egyeztetés után a BMMK részt vett az építkezések helyszíni ellenőrzésében, a Közigazgatási Hivatal Építési Ellenőrzési Ütemtervének megfelelően. A 2005. évi tervezett ellenőrzések beosztása, ütemezése várhatóan április végére készül el.
Pécs, 2005. március 29.
Bársony János

IV.

A BMMK Épületgépészeti tagozati szakcsoportja szakmai napot rendezett.
A rendezvényen megjelent Kunszt Márta, Pécs M. J. Város alpolgármestere.

A BMMK 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót Lengyel Tamás alelnök készítette, mint
ügyvezető elnök, mivel 2005. szeptember 9-én a megválasztott elnök, dr. Bársony János elhunyt.
A BMMK elnöksége akkor úgy döntött, hogy nem tart rendkívüli tisztújító küldöttgyűlést az elnök
halála miatt, mivel 2006 májusában a mandátumok lejárata miatt normál beütemezett tisztújító
küldöttgyűlést kellett tartani. Erre az átmeneti időre az elnöki teendők ellátásával Lengyel Tamás
alelnököt bíztuk meg.

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara helye a Magyar Mérnöki Kamara szervezetében:
2005. évi nyitó létszámunk 702 fő, 2005. december 31-i záró létszámunk 708 fő. 2005-ben 30 főt vettünk fel, míg 24 fő került törlésre (nem fizetés miatt, ill. saját kérésre), szünetelteti tagságát 3 fő). 2005.
december 31-én tagdíjhátralékos 30 fő.
3. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara szervezeteinek működése:
Testületi ülések: A BMMK elnöksége 2005. évben 11 alkalommal ült össze. A taggyűlés: 2005. április
15-én volt.
Az Elnökség tevékenysége során 30 tagfelvételi kérelmet, 565 névjegyzékbe vételi kérelmet, 24 törlési és egyéb kérelmeket bírált el.
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Az elnökség munkáját segítette a Szervezeti és Működési Szabályzatban is szereplő, az elnökség által
létrehozott Minősítő Bizottság, amely a Névjegyzékbe vételi ügyeket készítette elő az elnökség számára.
A Minősítő Bizottság 11 alkalommal ült össze.
A Minősítő Bizottság tagjai: 2005. október 1-ig Lengyel Tamás, Maros József, dr. Aradi László, 2005. október l-től Maros József, dr. Aradi László, dr. Tarnik István.
Szervezetünk a 2005. április 15-i taggyűlés határozatának megfelelően áttért a „taggyűlés” szervezeti formáról a „küldöttgyűlés” szervezeti formára. A küldöttválasztást az országos kamarában, ill. más megyei kamarákban is az eddigiekben jól bevált levélszavazás útján bonyolítottuk le. A Jelölő Bizottság
ezzel kapcsolatos levelét és a mellékletet (Jelöltlista) levélben minden kamarai tagunknak postai úton
megküldtünk. A küldöttlista visszaküldési határideje 2005. november 30-a volt. ·

IV.

A küldöttlisták statisztikai feldolgozását a Jelölő Bizottság 2005. december 10-ig elvégezte. A megválasztott küldöttek és pótküldöttek névsorát 2005. december 15-től mindenki megtekintheti a kamara
honlapján (www.bamernok.hu).
A kamarának 2005. január 1-ét követően meg kell követelnie a 121/2004. (IV.29.) Korm.-rendelet 2.
§-ában elrendelt jogosultsági vizsgát azoktól, akik a vizsga alól nem menthetők fel. A jogosultsági vizsgabizottság 2005. március 22-én megalakult és megkezdte a vizsgáztatást. Az első jogosultsági vizsgát
2005. április 26-án tartották Budapesten.
Testületünk 2005. évben rendkívüli támogatást szavazott meg nemzetközi térben a szökőár, hazai térben a magyarországi árvízkárosultak javára. Részt vállaltunk tisztelt elnökünk temetési költségeiben is.
Jogosultság ellenőrzése: A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal (továbbiakban BMKH), valamint a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara (továbbiakban BMMK) együttműködési megállapodása keretében
(kelt: 2002 decemberében) közösen, előre meghatározott ütemterv szerint, segítve egymás munkáját,
közösen folytattuk le az ellenőrzést, s megállapításainkat önálló jegyzőkönyvben rögzítettük.
A közös ellenőrzés célja, túl a feladatellátáson az, hogy a tervezői, kivitelezői és építéshatósági tevékenység szakmai szabályai a gyakorlatban is összhangba kerüljenek.
Az előzőekben leírtaknak megfelelően folyt a „Jogosultság ellenőrzése” 2005-ben is a megye területén.
Az ellenőrzés kiterjedt az építési helyszínen BMMK részéről az engedélyezési és a kiviteli tervekre, a BMKH
részéről pedig az építésfelügyeleti a jogszabályokban előírt ellenőrzési feladatokra. A BMMK megbízottja
a dokumentálásnál a Magyar Mérnöki Kamara által kidolgozott adatlapokat használta fel, figyelembe véve az MMK által összeállított segédletet. 2005-ben az összes jogosultsági ellenőrzési szám 17 db volt, ebből 10 db Pellérden, 5 db Mohácson, 1 db Lippón, 1 db pedig Kölkeden lett felvéve. A 17 vizsgált esetből ötnél volt kiviteli terv is. Valamennyi ellenőrzött tervdokumentáció esetében tervezői oldalról a jogosultság az adott épület esetében megfelelt az MMK által összeállított segédletben leírtaknak. Ennek
alapján nem vált szükségessé a BMMK felé intézkedés megtételére vonatkozó javaslat.
Ki kell emelni, hogy a kezdeti időegyeztetési problémák elmúlásával nagyon jó volt az együttműködés a BMKH és a BMMK megbízottja között (Takács Lajos úr), amiért köszönetet mondunk, ez előrevetíti a jövőbeni még gyümölcsözőbb együttdolgozást.
A BMMK Felügyelőbizottsága (BMMK FB) ellenőrizte a kamara gazdálkodását és működését. A
BMMK FB 1 /2006. évi határozata: A BMMK 2005. évi működése az FB vizsgálata szerint az alapszabálynak és az SZMSZ-nek megfelelt. A nyilvántartási és egyéb kötelezettségek teljesítése rendben van. Az
FB a 2005. évi működésről szóló tájékoztatás elfogadását ajánlja a taggyűlésnek.
A BMMK FB 2/2006. évi határozata: A BMMK 2005. évi mérleg teljesítéséről készített beszámolót az FB
elfogadja, és azt a taggyűlésnek elfogadásra ajánlja.
A BMMK FB 3/2006. évi határozata: A BMMK: 2006. évi költségvetés tervezetét elfogadja, és azt a
taggyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottságának 2005. évben iktatott EB ügyeiről a következők szerint számolt be dr. Lenkei Péter EB-elnök:
Etikai ügyünk az év folyamán három volt
○○ Egyik tagunkat az MMK EFB kizárta a kamarából. Ez megjelent a Mérnök Újságban is.
○○ Újra két panasz érkezett be egy másik tagunk ellen, szakvéleményeivel kapcsolatban. Mivel
szakmai kompetencia hiányáról volt szó, ezért mind a két esetben a panaszosokat az Igazságügyi Minisztérium illetékes főosztályához utasítottuk.
A fentieken kívül meg szeretném említeni, hogy az év folyamán eljárási és felügyeleti szabályok is változtak. Erről a BMMK elnökének írt levélből kaptunk tájékoztatást.
BMMK-iroda: 2005-ben a BMMK-hoz 30 tagfelvételi kérelem, 565 névjegyzékbe vételi kérelem érkezett be.

IV.

A titkárság a kérelmeknek megfelelően, az elnökség döntése szerint 565 igazolást adott ki névjegyzékbe vételről (tervezői, szakértői), 191 felhívást intézett a tagok felé írásban (késedelmes befizetések,
hiányos adatszolgáltatás miatt). 755 számlaigazolást, 1410 taggyűlési meghívót, illetve küldöttválasztással kapcsolatos levelet, és egyéb leveleket (alkalmi igazolások, értesítések lejáró engedélyekről, befizetési csekk stb.) küldött ki.
A titkár egyéb jogviszonyban, az ügyintéző részmunkaviszonyban áll a kamaránál. A BMMK gazdasági helyzete stabil.
Szakcsoportok a BMMK területén: Épületgépész Szakcsoport, elnök Lengyel Tamás, Vízgazdálkodási
és Vízépítési Szakcsoport, elnök Buchberger Pál, Szilárd ásványbányászati Szakcsoport, elnök dr. Kereki
Ferenc, Geodéziai Szakcsoport, elnök Feil Jánosné, Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András,
és Építési Szakcsoport, elnök dr. Kukai Tibor. Feladataik: a minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági munkájának, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen. A Pollack Mihály Műszaki Felsőoktatás-fejlesztési Alapítványt évente a BMMK támogatja, 2005-ben 300.000 Ft-ot utalt át diplomapályázatokra.
Pécs, 2006. március 6.
Lengyel Tamás
BMMK alelnök

ELNÖKI BESZÁMOLÓ a BMMK 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
1. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara helye a Magyar Mérnöki Kamara szervezetében:
A 2006. évi nyitó létszámunk 708 fő, 2006. december 31-i záró létszámunk 706 fő. 2006-ban 28 főt vettünk fel, míg 30 fő került törlésre (nem fizetés miatt, ill. saját kérésre), szünetelteti tagságát 5 fő. 2006. december 31-én tagdíjhátralékos 8 fő.

2.Tisztségviselők és küldöttek:
A 2006-os évben a korábbi taggyűlések helyett már küldöttgyűlés hagyta jóvá az előző évi beszámolókat, és választotta meg az új tisztségviselőket.
Ugyanezen küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a küldöttek létszámát 70 főre emeli úgy, hogy a megválasztott pótküldöttekből automatikusan küldöttek lesznek, és elrendelte az új 10 fő pótküldött megválasztását. Erre a pótküldött-választásra 2007. március–április hóban levélszavazás útján sor került.
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3. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara szervezeteinek működése:
Testületi ülések: A BMMK elnöksége 2006-ban 11 alkalommal ült össze. A tisztújító küldöttgyűlés:
2006. április 10-én volt.
Az Elnökség tevékenysége során 28 tagfelvételi kérelmet, 579 névjegyzékbe vételi kérelmet, 30 törlési és egyéb kérelmet bírált el.
A Minősítő Bizottság 11 alkalommal ült össze.
A 2006. december 5-én megjelent 244/2006 (december 5.) sz. kormányrendelet igen nagy feladatot
rótt a kamaránkra azzal, hogy a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők nyilvántartási kötelezettségét, valamint jogosultsági vizsgafeltételeinek meghatározását, és a jogosultság megújítási feltételek
ellenőrzésének feladatait a Közigazgatási Hivataltól és egyéb hatóságoktól a kamaránkhoz telepítette.
Ez a területi kamaránknak több mint 1500 fővel kapcsolatos többletügyintézést jelent.

IV.

1998 tavaszán került sor az első baranyai Mérnök Bál megrendezésére, és azóta is minden évben sikeresen megszerveztük, amiért köszönettel tartozunk a bál kitalálóinak, szervezőinek, Mártonfalvi Péter
és Abay Nemes István kollégáknak. 2007-ben a 10. jubileumi bál megrendezésére került sor. Az MMK-t
Holló Csaba alelnök úr képviselte.
BMMK-iroda: 2006-ban a BMMK-hoz 28 tagfelvételi kérelem, 579 névjegyzékbe vételi kérelem érkezett be. A BMMK gazdasági helyzete stabil. A 2006 évi mérlegbeszámolót és a 2007 évi költségvetési tervezetet a beszámoló 4. sz. melléklete tartalmazza.

Szakcsoportok:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Szakcsoportja 2006. december 1-én rendezte
meg Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Hunyor Vendégház és Diákszálló nagy előadótermében Szakmai Nap keretében a STATIKUSOKNAK AZ EUROCODE-RÓL című konferenciát, melyen a jelenléti ívben 65 fő regisztráltatta magát.
Az előadók a Baranya Megyei Mérnöki Kamara rendelkezésére bocsátották az előadások anyagát,
részben papír alapú, nagyobb részben pedig elektronikus formában. Az előadások anyaga a Baranya
Megyei Mérnöki Kamara honlapján a fényképes beszámolóval együtt elérhető.
A Szakmai Nap szervezői bejelentették, hogy 2007-ben további két rendezvény szervezését tervezik
a következő témakörben:
○○ az acél- és a faanyagú tartószerkezetek
○○ geotechnika és a földrengés
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Szakcsoportjának tagjai közül:
Dr. Lenkei Péter, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar emeritus professzora lett az újjáalakult Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságban (MAB) az Építészmérnöki, Építőmérnöki és Közlekedésmérnöki
Bizottság elnöke.
Dr. Metzing Ferenc, a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottsága, valamint
a Jogosultsági Vizsgabizottság tagjaként dolgozik, a tartószerkezeti szakmai jogosultsági vizsgaanyag
készítője volt.
Dr. Meskó András, a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat Elnökségének és a Minősítő Bizottságának a tagja.
A BMMK-iroda végleges elhelyezése, ill. az e célra rendelkezésre álló megtakarított pénzen irodai
célú ingatlan megvásárlása ez évben is kiemelt feladat volt. Eredménynek nevezhető, hogy egy igen
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jó elhelyezkedésű belvárosi ingatlant talált az elnökség a Pécs, Király u. 35. sz. alatti épület első emeletén egy 127,19 m2-es lakást, amelyre többszöri tárgyalási fordulóban az elnökség által kijelölt bizottság
megállapodást kötött a tulajdonossal. E megállapodást előszerződésbe foglaltuk, mely szerint a lakás
birtokbavételére 2007. július hóban lesz lehetőség.
Ezzel a Kamaránk működése bármikor függetlenné válhat a PMMK-tól, de költségtakarékosság szempontjából a jelenlegi működés további fenntartása mellett döntött az elnökség. Továbbá a megtakarított pénzünket értékálló belvárosi ingatlanba fektettük, ami a további tartósan stabil gazdálkodásunk
alapját képezheti. Az ingatlan önálló közüzemi mérőkkel és önálló gázfűtéssel rendelkezik. Így a megvizsgált ingatlanok közül ennek a fenntartása a legtakarékosabb.
A BMMK 2006-ban 150.000 Ft-ot utalt át diplomapályázatokra.
2007. április 16.

IV.

Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
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Elnöki beszámoló a BMMK 2007. évi tevékenységéről
2. Tisztségviselők és küldöttek:
A 2005. évi 6/2005. (IV. 15.) sz. taggyűlési határozat alapján Kamaránk áttért a küldöttgyűlési rendszerre. A küldötteket levélszavazás útján választottuk meg. Eredetileg 60 fő küldött, és 10 fő pótküldött
megválasztására került sor. Ugyanezen küldöttgyűlés úgy határozott, hogy a küldöttek létszámát 70 főre emeli úgy, hogy a megválasztott pótküldöttekből automatikusan küldöttek lesznek, és elrendelte az
új 10 fő pótküldött megválasztását. Erre a pótküldött-választásra 2007. április 17-én levélszavazás útján
sor került. Az új pótküldöttek névsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara szervezeteinek 2007. évi működése

IV.

Elnökség:
Testületi ülések: A BMMK elnöksége 2007-ben 11 alkalommal ült össze. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet felteszünk a honlapra.
A küldöttgyűlés: 2007. május 7-én volt a Pécsi EXPO Centerben, ahol a küldöttgyűlés után megtartottuk a 10 éves fennállásunk jubileumi ünnepi ülését. A jubileumi ülésre készült el a dr. Bársony János-emlékkönyv, mely kamaránk támogatásával került kiadásra. Az ülés előtt kamaránk küldöttsége és az MMK
elnöke megkoszorúzta dr. Bársony János sírját. A jubileumi ülésen és az ülést követő fogadáson az MMK
vezetői, a társkamarák képviselői, és sok tagtársunk is részt vett.
(A BMMK megalakulásának 10 éves jubileumi emléküléséről és dr. Bársony János alapító elnökről szóló
megemlékezés és a részletes fotókkal kiegészített beszámoló a VI. fejezetben található.)
Az Elnökség tevékenysége során 40 tagfelvételi kérelmet, 618 átsorolási kérelmet 16 törlési és egyéb
kérelmet bírált el.
A műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők nyilvántartási kötelezettségének teljesítése kamaránkban is elindult, és szükségessé tette a Minősítő Bizottsági munka átszervezését. Az eredeti minősítő bizottságunk lett az 1. sz. Minősítő Bizottság, melynek feladata a tagfelvételi kérelmek és a tervezői és szakértői
jogosultsági ügyek elbírálása. E mellett megalakult a 2. sz. Minősítő Bizottság (1/2007.02.05 számú elnökségi határozat), melynek feladata a Műszaki Ellenőrök és Felelős Műszaki Vezetők nyilvántartási és jogosultsági kérdéseinek elbírálása. A Minősítő Bizottságok fenti rendjét az elnökség az SZMSZ-ben rögzítette.
A Minősítő Bizottság 11 alkalommal ült össze.
Az 1. sz. Minősítő Bizottság tagjai: Lengyel Tamás, Maros József, dr. Aradi László. 2007-ben elbírált ügyek
száma 163.
A 2. sz. Minősítő Bizottság tagjai: dr. Metzing Ferenc, Mártonfalvi Péter, dr. Tarnik István. 2007-ben elbírált ügyek száma 276.
2007. év egyik nagy feladata az átsorolások elkészítése volt, melyet a 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján kellett elvégeznünk. Kamaránknál 618 ilyen átsorolást, határozatot kellett kiadni, melyet
a Tagozati Szakcsoportok bevonásával készítettünk elő, így minimálisra csökkentve a jogos reklamációk számát.
A BMMK-iroda végleges elhelyezése, ill. az e célra rendelkezésre álló megtakarított pénzen irodai célú
ingatlan megvásárlása 2007 évben megoldódott. 2006-ban egy igen jó elhelyezkedésű belvárosi ingatlant talált az elnökség a Pécs, Király u. 35. sz. alatti épület első emeletén egy 127,19 m2-es lakást, amelyre
többszöri tárgyalási fordulóban az elnökség által kijelölt bizottság megállapodást kötött a tulajdonossal. E megállapodást előszerződésbe foglaltuk.
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Az előszerződéstől eltérően ténylegesen az adásvételi szerződést 2007. 09. 17-én kötöttük meg, a lakás birtokbavételére 2007. 11. 12-én került sor. A birtokbavételt követően azonnal beadtuk a kérelmet
a használati mód átminősítésére, hogy iroda funkcióval működhessünk. Az irodává átminősítés használatbavételi engedélyének dátuma 2008. 02. 19. Ezt követően megkezdtük az iroda kisebb átalakítását,
melynek kivitelezési munkálatai jelenleg is tartanak. Ennek során a lakás fürdőszobáját férfi-női WC helyiségekre és előtérre leválasztjuk, és megoldjuk az önálló közüzemi mérések lehetőségét. A munkálatok várhatóan 2008. május hóban befejeződnek.
Az ingatlanvásárlás teljes költségvetése az 5. sz. mellékletben látható. Ezzel Kamaránk működése bármikor függetlenné válhat a PMMK-tól, de költségtakarékosság szempontjából a jelenlegi működés további fenntartása mellett döntött az elnökség. Továbbá a megtakarított pénzünket értékálló belvárosi
ingatlanba fektettük, ami a további tartósan stabil gazdálkodásunk alapját képezheti.

IV.

Pécs, 2008. április 8.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök

Pécs, Király u. 35. sz. épület 1. emeletén balról jobbra az épület felét jelentő három ablak mögötti 140 m²-es lakást
2007-ben a BMMK megvásárolta. Ennek utcafronti és udvari képe látható.

A lakás belső lépcsőháza és belső terei.
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Néhány képi illusztráció a nem ünnepi alkalmakkal történő mindennapi kamarai munkáról
2007-ből.

IV.

A képeken láthatók: dr. Kukai Tibor, Bánhegyi Ilona, dr. Lengyel Tamás és Boda Géza (2007)
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s.sz.
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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ny.szám
02-0028
02-0043
02-0502
02-0751
02-0284
02-0180
02-0031
02-0683
02-0036
02-0057
02-0022
02-0257
02-0071
02-0072
02-0010
02-0106
02-0558
02-0928
02-0605
02-0715
02-0820
02-0048
02-0828
02-0178
02-0681
02-0337
02-0562
02-0244
02-0778
02-0236
02-0364
02-0157
02-0096
02-0286
02-0275
02-0870
02-0168
02-0151
02-018l
02-0282
02-0325

Küldöttek (70 fő)
név
Abay Nemes István Oszkár
Aradi László dr.
Bakos Tamás
Balogh Zoltán
Barabás Béla
Bartal Tamás
Baumann Mihály
Benczes Gábor
Binder László
Brandmüller István
Braun György
Buchberger Pál
Csonka Pál
Degré András
Dlusztus Alajos
Eisner Béla dr.
Eördögh Zsolt
Feilné Gvőrv Zsuzsanna
Fromvald Károlv
Göbölös László
Grünwald Péter Vilmos
Hajósné Temesi Eszter
Hárságyiné Zlamál Márta
Herndy Alajos dr.
Hübner Mátyás
István György
Kadinger Imre Géza
Kassai József
Keménvfi Balázs
Kereki Ferenc dr.
Kittka Péter
Kukai Tibor dr.
Lehmann János
Lengyel Tamás
Lenkei Péter dr.
Maros Gergely
Maros József
Mártonfalvi Péter
Meskó András dr.
Mészáros Tibor
Metzing Ferenc dr.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

02-0217
02-0240
02-0266
02-0170
02-0432
02-0812
02-0441
02-0356
02-0004
02-0100
02-0285
02-0163
02-0169
02-0051
02-0439
02-0116
02-0479
02-0079
02-0318
02-0937
02-0175
02-0075
02-0063
02-0091
02-0716
02-0185
02-0136
02-0060
02-0218

Müller József
Müller György ifi.
Nyers József dr.
Ötvös Károly
Pfaff Endre
Polgár Károly
Sándor Zsolt
Schubert József
Stojanovits József dr.
Szabó Eva Ibolya
Szabó Mihály
Szalai László
Szathmáry Magdolna
Szentirmay György
Szován Géza
Tarnk István dr.
Tomcsányi György
Tompos Antal
Vétek Lajos dr.
Bernáth Gábor
Ferencz Judit
Széles István
Erb Jenő
Francsics Ferenc
Fülöp László dr.
Kaszás Ferenc dr.
Kovács Sándor
Schubert József
Verböci József

s.sz.
1
9
5
6
7
3
4
2
8
10

Pótküldöttek (10 fő)
ny.szám
név
02-0669 Berényi Üveges István
02-0187 Berger Rudolf
02-0629 Borbás László
02-0823 Ferencz István
02-0474 Kellényi István
02-0598 Kertész Károly
02-0509 Kovaliczky János
02-0709 Lendvainé Koleszár
02-0496 Sziládi Zoltán
02-0505 Teleki Zoltán
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Elnöki beszámoló a BMMK 2008. évi tevékenységéről
Tisztségviselők és küldöttek:
A 2005. évi 6/2005. (IV. 15.) sz. taggyűlési határozat alapján Kamaránk áttért a küldöttgyűlési rendszerre. A megválasztott tisztségviselők névsorát a 1. sz., a küldöttek névsorát a 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara szervezeteinek 2008. évi működése
Az MMK 2005-ben megalakította az országos jogosultsági vizsgabizottságot. E bizottság a 104/2006.
(IV. 28) Korm.-rendelet alapján megkezdte, és folyamatosan végzi a tervezők és szakértők vizsgáztatását.

IV.

A 244/2006 (XII. 5.) Korm.-rendelet alapján történik a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök
vizsgáztatása, szintén az MMK vizsgabizottsága szervezésében. A helyi ügyintézést és írásbeli vizsgáztatást a BMMK végzi.
A 176/2008. (VI. 30.) Korm.-rendelet rögzítette az épületek energiatanúsításának feltételrendszerét.
A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara a településtervezési és az építészeti műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló, 104/2006. (IV. 28.)
Korm.-rendelet szerint megkezdte az épületenergetikai szakértői jogosultságok kiadását. A jogosultság
kiadásának feltételei: mérnöki vagy építészkamarai tagság, a szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat és a jogosultsági vizsga letétele.
A 378/2007. (XII. 23) Korm.-rendelettel visszakerült kamaránkhoz a környezetvédelmi szakértők engedélyeinek kiadására. Az engedélyek kiadása folyamatosan történik.
A 103/2006. (IV. 28.) Korm.-rendelet az építésüggyel kapcsolatos szakmagyakorlási jogosultságok továbbképzésének rendszerét szabályozza.
A Magyar Mérnöki Kamara Továbbképző Központja szervezi a továbbképzéseket, és a továbbképzésekről nyilvántartást vezet, mely a kamara honlapján mindenki számára megtekinthető. A Magyar Mérnöki Kamara a képzések előterjesztett anyagát felülvizsgálja, és annak alapján engedélyezi a továbbképzések lebonyolítását, a képzés anyaga és szintje alapján állapítja meg a szabadon választott továbbképzések kreditpontszámát.
Pécsen a PTE Pollack Mihály Műszaki Karon is működik Mérnök Továbbképző Központ, mely a kamaránkkal szorosan együttműködik.
2008. évben a BMMK és a PTE PMMK Mérnök Továbbképző Központ közös szervezésében több alkalommal és több szakterületen tartottunk kreditpontos továbbképzéseket. Ezenkívül rendszeresen
szervezünk kötelező továbbképzéseket is. A továbbképzések ügyében általános alapelvként azt tartjuk, hogy a BMMK tagjai lehetőség szerint itt a megyeszékhelyen szerezhessék meg az előírt pontszámokat és a kötelező továbbképzést. Ezzel is azt a törekvésünket kívánjuk megvalósítani, hogy minél inkább erősítsük a BMMK szolgáltató jellegét.
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A BMMK és a PTE PMMK Mérnöktovábbképző Központjában megvalósult kreditpontos továbbképzéseinkről az alábbi fotódokumentációval számolunk be. A képen látható előadók: dr. Dénes
György, Kittka Péter és dr. Metzing Ferenc.

IV.
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Király utcai ingatlan
A Pécs, Király utca 35. sz. alatti ingatlan irodává átminősítése és használatbavételi engedélyének beszerzése 2008 első negyedévében megtörtént. Ezt követően megkezdtük az iroda kisebb átalakítását,
melynek kivitelezési munkálatai elkészültek. Ennek során a lakás fürdőszobáját férfi-női WC helyiségekre és előtérre leválasztottuk, és megoldottuk az önálló közüzemi mérések lehetőségét. Az irodát megfelelő felszereléssel láttuk el (szekrények, székek, asztalok stb.). A Király utcai iroda a kamara Tagozatainak
és tagjainak szakmai célokra rendelkezésére áll.
Ebben az ingatlanban szeretnénk helyet biztosítani a BMMK Tagozati Szakcsoportjainak a szakmai
rendezvényeik megtartására, ezzel is szolgálva a szakmai közélet élénkítését.
Az ingatlanvásárlás teljes költségvetése az 5. sz. mellékletben látható

IV.

Pécs, 2009. április 14.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
5. sz. melléklet
Ingatlanvásárlással kapcsolatos kiadások kimutatása Pécs, Király u. 35.
2006

ügyvédi díj
vételár

2007

33 500 000

ügyvédi díj

300 000

parkolómegváltás

600 000

távirányító kapuhoz
zárak

7 000
13 810

kulcsmásolások

3 300

2007. december 31-ig kifizetve

34616110

festés, villanyszerelés

72 000

takarítás (festés utáni)

26 000

fuvar ktg.
2008

székek

1 689 179
28 800
1 005 264

létra

13 890

mokkáskészlet

55 900

kávéfőző, vízforraló

25 480

hűtőszekrény, porszívó, konyhai felszerelések, tisztítószerek, bizt. zár

96 980

cégfelirat stb
2008. december 31-ig kifizetve

Várható kiadás
2009-ben

750 119

szalagfüggöny
mellékhelyiség kialakítása (árajánlat szerint)

170

192 000

2008-ban elkészült, de 2009-ben lett kifizetve a beépített szekrények
szét- és összeszerelése, asztalok, beépített szekrények készítése
összesen 2008. évi működés ktg.

200 815
38 580 537
1 415 560
39 996 097

Közüzemi díj

208 979

gondnok

360 000
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3. sz. melléklet.
A BMMK Felügyelőbizottságának beszámolója a 2008–2009. évről
A BMMK Felügyelőbizottsága az alapszabályban foglaltaknak megfelelően, illetve saját ügyrendje és
SZMSZ-e szerint működött az előző, 2008. évi küldöttgyűlés óta.
Az FB év közben is vizsgálta a BMMK működését, valamint a költségterv időarányos teljesítését. Rendkívüli ügyekkel kapcsolatos vizsgálati programot az FB a beszámolási időszakban nem teljesített.
Az évközi ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben rögzítettük. A bizottság megállapította, hogy
a kamara működése az alapszabálynak megfelel. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvei, a tagnyilvántartás,
az országos kamara részére továbbítandó adatok és jelentések határidőre elkészültek. A kötelező befizetéseket a BMMK minden esetben teljesítette a vizsgált időszakban.

IV.

A Kamara részére többletfeladatot jelentő műszaki vezetői és műszaki ellenőri adatkezelést részben
túlmunkában, de megfelelően teljesítette a BMMK.
Az FB külön körültekintéssel vizsgálta a BMMK ingatlanvásárlását, amellyel létrejött a Kamara „saját
otthona”.
Az FB a BMMK szakcsoportjainak működését külön nem vizsgálta, de a szakmai munka további színvonal emelkedését várja azoktól.
Az FB 2009. április 14-i ülésén megtárgyalta a BMMK 2008. éves költségvetési beszámolóját. Megállapította, hogy továbbra is észszerű, takarékos gazdálkodás folyik. A 2008. évi bevételek magasabbak, a
kiadások alacsonyabbak a tervezettnél.
Az FB a BMMK 2009. évi költségvetési tervét ugyancsak 2009. április 14-i ülésén tárgyalta. A terv figyelembe veszi az emelkedő eljárási díjak, továbbá az infláció mértékéből adódó, ill. számítható költségnövekedés hatását. Ugyanakkor a kamatok tervezésében óvatos.
Az FB a kamara működéséről, a 2008. évi költségterv teljesítéséről és a 2009.évi költségtervről határozatot alkotott, melyekben azokat a küldöttgyűlésnek elfogadásra ajánl.
Pécs, 2009. április 15.
Degré András, az FB elnöke
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2008-ban az Építési és Tartószerkezeti Szakcsoportunk építkezéslátogatást szervezett az akkor
épülő Corso Hotel szerkezetépítéséhez. Az építkezéslátogatás a tervezők és kivitelezők előadásaival
kezdődött, majd a helyszín megtekintésével folytatódott. Igen nagy aktivitás volt a szakcsoportok
tagsága részéről, több mint 100 fő jelent meg a programon. A szakcsoportok programjáról az alábbiakban néhány fotót csatolunk.
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2008-ban a mellékelt felhívást jegyző szervezetek, köztük a Magyar Mérnök Kamara is, megrendezték a II. Magyar Műszaki Értelmiségi Napot 2008. május hóban a magyar Parlamentben. E rendezvényen a BMMK is képviseltette magát. Az alábbiakban becsatoljuk e rendezvény felhívását és
az esemény néhány fotóját.
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IV.

Dr. Váradi Géza, dr. Metzing Ferenc,
Radnainé dr. Gyöngyös Zsuzsanna, dr. Hübner Mátyás

Dr. Szabó Éva, dr. Metzing Ferenc

Dr. Hübner Mátyás, dr. Kukai Tibor,
dr. Ásványi József, Tiderenczl József

Dr, Váradi Géza, Lengyel Tamás
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Elnöki beszámoló a BMMK 2009. évi tevékenységéről
Területi kamarai adatok:
Megnevezés
Taglétszám január 1-én
Taglétszám december 31-én
Tagfelvétel
Törlés
Szüneteltetés
Technikusok
Tagdíjhátralékos december 31-ig
Felelős műszaki vez., műszaki ellenőrök

IV.

2008
730
770
51
11
9
9
26
1233

2009
770
779
53
35
9
9
27
1280

Szakmai tevékenység bemutatása:
Kamaránk az előirányzott munkaterv szerint működött, a tervezett pénzügyi keretek betartásával.

Szakmai rendezvények és továbbképzések:
○○ 2009. február 12-én került sor a 13. Mérnökbálra.
○○ 2009. október 5-én Sajtóháttér-beszélgetés az MMK 4 pilléres programjáról és egyben a Pécs,
Király utcai ingatlan bemutatása a sajtónak. A Pécs TV és számos újságíró jelenlétében.
○○ Magyar Projektmenedzsment Szövetség, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar és BMMK „Hagyomány, tapasztalat és korszerű technológiák”: az építőipari versenyképesség alapkövei elnevezésű konferencia – 2009. május 22.

A konferenciáról fotódokumentációval számolunk be. A képen látható Horváth György, a
PMMSZ előadója.
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IV.

○○ A „FÖLD NAPJA” alkalmából a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, a Környezetvédelmi Szakcsoport, és a PTE PMMK Környezetmérnöki Tanszéke szervezésében „A jövő energiahatékony épületei” szakmai előadást szervezett (kreditpontos).
○○ Bautrend és a Passzívház Akadémia konferencia 2009. április 30. (csütörtök).
○○ Pécsen tervezett egynapos tanfolyam időpontja építészeknek, gépészeknek, kivitelezőknek a
nemzetközi passzívház-tananyag alapján (kreditpontos).
○○ 2009. első felében két alkalommal a MMK Továbbképző Központjával együttműködve a felelős
műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére jogosultsági vizsgát tartottunk Pécsen.
○○ Királyegyházi Cementgyár építkezéslátogatás (kreditpontos).
○○ M6-os autópálya, hidak és alagutak építkezés látogatása.

Tervek a következő évre
Az egyik legjelentősebb tervünk a „A GOCE Föld Felfedező Misszió és a 3D vetítés a gravitációs tanulmányokról a misszióval összefüggésben” projekt bemutatása a Pécs 2010 kulturális fővárosi (EKF) programjában az MMK-val együttműködve .Szakmai napok, továbbképzések szervezése PTE PMMK-val közösen. Helyi szakmai tagozatok támogatása továbbképzések, konferenciák szervezéséhez, diplomapályázatok támogatása.
2010. április 29.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
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A 2009-es küldöttgyűlésről néhány kép:

IV.
Az érkezés pillanatai és előkészületek –
dr. Kukai Tibor, dr. Metzing Ferenc, háttal Maros József,
dr. Szabó Éva, Buchberger Pál

Dr. Kukai Tibor, dr. Metzing Ferenc és Maros József

Elnökségi ülés a BMMK (PTE MIK campusának C épületében lévő, ma is működő) irodájában
2009-ben

Tiderenczl József, Feilné Győry Zsuzsanna, dr. Kukai Tibor,
Lengyel Tamás, dr. Aradi László

Mártonfalvi Péter, Bunyevácz József, dr. Metzing Ferenc, Tiderenczl József, dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás,
dr. Aradi László (háttal), Maros József, dr. Tarnik István
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Elnöki beszámoló a BMMK 2010. évi tevékenységéről
Szervezeti adatok ismertetése
Szakcsoportok és adataik:
A BMMK területén jelenleg 7 szakcsoport működik.
Épületgépész Szakcsoport, elnök Lengyel Tamás, Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport, elnök
Buchberger Pál, Szilárd-ásványbányászati Szakcsoport, elnök dr. Kereki Ferenc, Geodéziai Szakcsoport,
elnök Feilné Győry Zsuzsanna, Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, Építési Szakcsoport,
elnök dr. Szabó Éva és a Környezetvédelmi Szakcsoport, elnök Tiderenczl József. Feladataik: a minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági munkájának, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése
(kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen. A Szakcsoportelnökök a BMMK elnökségi ülésén részt vesznek.

IV.

Minősítések:
Az 1. sz. MB tagjai: Lengyel Tamás, Maros József, dr. Szabó Éva Ibolya. Feladatuk a tervezői és szakértői
kérelmek elbírálása. 2010-ben elbírált ügyek száma 44.
A 2. sz. MB tagjai: dr. Metzing Ferenc, Mártonfalvi Péter, dr. Tarnik István. Feladatuk: a műszaki vezetői
és műszaki ellenőri engedélykérelmek elbírálása. 2010-ben az elbírált ügyek száma: 72. Az engedélyek
meghosszabbításához a hatósági bizonyítványok kiadását a titkár végzi, 2010-ben a kiadott hatósági bizonyítványok száma: 183.

Szakmai rendezvények és továbbképzések:
A Magyar Mérnök Kamara 2010. április 29-én „Jövő idő – mérnök szemmel” címmel konferenciát rendezett a Művészetek Palotájában, melynek fővédnöke Tarlós István, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője volt. A konferencia 12 pontban foglalta össze az új kormány számára a Magyar Mérnöki Kamara javaslatait. A konferencián több elnökségi tagunk is részt vett. Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki
Kamara elnökének javaslatára a megyei kamarák országszerte megbeszélést – háttérbeszélgetést kezdeményeznek az újonnan megválasztott Parlament területi képviselőivel e 12 pontban foglalt problémákról. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2010. június 25-ére hívta meg a képviselőket. A találkozó sikeres volt.
„A GOCE Föld Felfedező Misszió és a 3D vetítés a gravitációs tanulmányokról a misszióval összefüggésben” projekt bemutatása a Pécs 2010 kulturális fővárosi (EKF) programjában.
Az alapötlet a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programjaihoz az MMK részéről történő hozzájárulásként Barsiné Pataky Etelka elnök asszonyé volt, aki európai parlamenti képviselőként felügyelte az
European Space Agency (ESA), Európai Űrügynökség egyes programjait, és így Jean-Jacques Dordian-nal, az ESA igazgatójával meg tudott állapodni az ESA és az MMK-nak a projekt során történő együttműködéséről. Így került hozzánk az ESA 3D filmje, a GOCE és más műhold makettje, poszterek és egyéb
ismertetőanyagok.
A helyszíni szervezés során kibővítettük a résztvevő intézmények körét, és így a projektet végül is a
Magyar Mérnöki Kamara és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara mellett a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara, az MTA Pécsi Területi Bizottság VI. Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága közösen szervezete a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programjai és az MTA Magyar Tudomány
Ünnepe előadás-sorozata részeként.

179

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

A projekt ünnepélyes megnyitójára méltó körülmények között, az MTA Pécsi Területi Bizottsága Székházában a Magyar Tudomány Ünnepe regionális központi rendezvényének keretében került sor telt házas közönség előtt, ahol jelen volt az MMK teljes vezetése és választmánya is.
Az ingyenesen látogatható előadás-sorozatot és 3D filmvetítést november 8-tól 19-ig naponta 8 óra
30-tól 17 óra 30-ig, másfél óránként ismétlődően a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban tartották. Az ESA által rendelkezésre bocsátott, a GOCE műholdat és tevékenységét bemutató 3D film megtekintése előtt a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar és a PTE Természettudományi Kar végzős és doktorandusz hallgatói a témával összefüggő ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Az előadások és filmvetítés mellett a GOCE műhold, az Eötvös-féle torziós inga másolata, és ismeretterjesztő poszterek voltak megtekinthetők.
Az előadás-sorozaton előzetes bejelentkezések alapján középiskolás és egyetemi diákcsoportok, a
természettudományos ismeretterjesztő szervezetek csoportjai és egyéni látogatók – mintegy 1500 fő
vett részt.

IV.

A program teljes költségvetését az MMK, a BMMK és a PTE Pollack Mihály Műszaki Kara egyenlő arányban megosztva finanszírozta, a Pécsi Tudásközpont Kft. és az ESA együttesen mintegy 3 millió Ft természetbeni hozzájárulással vett részt a projektben.
Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig kiadvány letölthető innen:
https://kaptarpecs.files.wordpress.com/2010/11/goce.pdf
A 2010-ben a pécsi Tudásközpontban megtartott GOCE-rendezvény eseményeiről a VI. fejezetben
részletesen beszámolunk.
MMK kihelyezett választmányi ülése 2010. november 5–6-án a „Magyar Tudomány Ünnepe 2010”
programhoz kapcsolódva a BMMK szervezésében a PTE Pollack Mihály Műszaki Karon volt.
Helyi szakmai tagozatok támogatása továbbképzések, konferenciák szervezéséhez, diploma pályázatok támogatása.
A BMMK és a PTE PMMK Mérnöktovábbképző Központjában megvalósult egyik kötelező továbbképzésünkről az alábbi fotódokumentációval számolunk be. A képen látható előadók: dr. Lehoczky
Judit egyetemi docens és dr. Prekáczka Judit bíró.
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IV.
2010. február 11-én került sor a 13. Mérnökbálra.
2011. április 4.
Dr. Kukai Tibor
BMMK elnök

A BMMK Felügyelőbizottságának beszámolója 2010. évről
A 2010. évi tisztújítást követően a megválasztott FB-tagok részvételével a bizottság megtartotta alakuló ülését, amelyen Degré Andrást választották meg elnöknek.
Az FB őszi ülésén megtárgyalta megújított „Ügyrendjét”, és azt elfogadta. Működését a magasabb
szintű szabályokkal együtt a továbbiakban az új „Ügyrend” szerint végezte, ill. végzi a továbbiakban.
Az FB év közben is vizsgálta a BMMK működését, valamint a költségterv időarányos teljesítését. Az ellenőrzés során megállapította, hogy a BMMK működése az alapszabálynak megfelelő volt, időszaki kötelezettségeit időarányosan teljesítette.
Az elmúlt évben egy, az eredeti tervben nem szereplő esemény szervezését és lebonyolítását hajtotta végre a BMMK a Pécs EKF eseményeihez kötődően. Ez az ún. CE-program volt. Ennek folyamatait az
FB kitüntetett módon figyelemmel kísérte, és megállapította, hogy a BMMK egyedi módon járult hozzá
az EKF-programok sikeréhez. A tudományos igényű eseménysorozatnak sikere volt. Az FB egyetértett a
szervezéssel, és támogatta azt.
2011. áprilisi ülésén az FB vizsgálta a BMMK 2010. évi működését, pénzügyi tervének teljesítését és a
2011. évi pénzügyi tervet. A vizsgált területekkel kapcsolatban külön kifogást egyik esetben sem tett,
ajánlásait határozatok formájában terjesztette a BMMK 2011. évi küldöttgyűlése elé.
Pécs, 2011. április 8.
Degré András
BMMK FB elnöke
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Elnöki beszámoló a BMMK 2011. évi tevékenységéről
Elnökségi ülések: A BMMK elnöksége 2011-ben 11 alkalommal ült össze. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet felteszünk a honlapra. A BMMK küldöttgyűlése 2011. május 6-án volt.

A küldöttgyűlésről az alábbi fotódokumentáció készült:

IV.
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Rónay István, az MMK alelnöke
köszöntötte a küldötteket

Dr. Kukai Tibor elnök megtartja
elnöki beszámolóját

Dr. Kukai Tibor, Feilné Győry Zsuzsa, dr. Metzing Ferenc
díjakat ad át

A BMMK „Év Mérnöke” kitüntető oklevelek és
Zsolnay-vázák

Szavazás a 2011. május 6-i küldöttgyűlésen

Küldöttek egy csoportja
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IV.

Küldöttek egy csoportja

Lengyel Tamás, a BMMK elnökhelyettese,
dr. Bachmann Bálint, a PTE PMMK dékánja,
dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke

Kittka Péter okl. építőmérnök küldötti hozzászólása

Szakcsoportok és adataik:
A BMMK területén jelenleg 7 szakcsoport működik.
MMK Épületgépész Tagozat B. M.-i Szakcsoport, elnök Baumann Mihály, MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat B. M.-i Szakcsoport, elnök Buchberger Pál, Szilárd-ásványbányászati Szakcsoport, elnök
dr. Kereki Ferenc, BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport, elnök Feilné Győry Zsuzsanna, BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, BMMK Építési Szakcsoport, elnök dr. Szabó Éva,
és a BMMK Környezetvédelmi Szakcsoport, elnök Tiderenczl József. Feladataik: a minősítési ügyekben a
BMMK Minősítő Bizottsági munkájának, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen. A szakcsoportelnökök a BMMK elnökségi ülésén részt vesznek.

Minősítések:
Az 1. sz. MB tagjai: Lengyel Tamás, Maros József, dr. Szabó Éva. Feladatuk a tervezői és szakértői kérelmek elbírálása. 2011-ben elbírált ügyek száma 97.
A 2. sz. MB tagjai: dr. Metzing Ferenc, Mártonfalvi Péter, dr. Tarnik István. Feladatuk: a műszaki vezetői
és műszaki ellenőri engedélykérelmek elbírálása. 2011-ben az elbírált ügyek száma: 148. Az engedélyek
meghosszabbításához a hatósági bizonyítványok kiadását a titkár végzi, 2011-ben a kiadott hatósági bizonyítványok száma 459.
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Területi kamarai adatok:
Megnevezés

IV.

2010

2011

Aktív taglétszám jan. 1-én

779

762

Aktív taglétszám dec.31-én

762

774

Tagfelvétel

20

43

Törlés

24

22

Szüneteltetés

13

9

Technikusok

9

9

Tagdíjhátralékos dec. 31-ig

23

27

1078

1169

Felelős műszaki vezetők,
műszaki ellenőrök

Szakmai rendezvények és továbbképzések:
2011. február 11-én került sor a 14. Mérnökbálra.
A MMK Épületgépészeti Tagozat kihelyezett ülés tartott 2011. október 7-én Pécsen.
Brüsszelben 2011. december 8-án került megrendezésre az I. Európai Mérnöknap konferencia. A konferencia témája „a mérnöki irodák munkavállalási lehetőségei az európai piacon”. A MMK Épületgépészeti Tagozata és a BMMK közös küldötteként Lengyel Tamás BMMK alelnököt bízta meg a konferencia
részvételével.
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IV.

Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke, és Lengyel Tamás, a BMMK alelnöke részt vettek a konferencián.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, dr. Kereki Ferenc és Berta József, a Mecsekérc Zrt. bányászati felelős műszaki vezetője vezetésével bányalátogatást
szerveztünk a Bátaapáti radioaktívhulladék-lerakóba a Baranya Megyei Mérnöki Kamara megválasztott
tisztségviselői számára 2011. november 23-án.
Helyi szakmai tagozatok támogatása továbbképzések, konferenciák szervezéséhez, diplomapályázatok támogatása.
2011-ben befejezése előtt állt a Pécs 2010 Kulturális Főváros nagyberuházásai közül a Zsolnay-negyed revitalizációjának keretében több épület műemléki felújítása. Kamaránk épületlátogatást tett
a befejezés előtt álló műemléki helyszínen. Szakcsoportjaink tagjai közül több mint 60 fő jelent meg
az eseményen.

185

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

IV.
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IV.

2012. április 13.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
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Elnöki beszámoló a BMMK 2012. évi tevékenységéről
Elnökségi ülések:
A BMMK elnöksége 2012-ben 11 alkalommal ült össze. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet felteszünk a honlapra. A BMMK küldöttgyűlése 2012. május 4-én volt.

Szakcsoportok és adataik:
A BMMK területén jelenleg 7 szakcsoport működik.
MMK Épületgépész Tagozat B. M.-i Szakcsoport, elnök Baumann Mihály, MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Bm-i Szakcsoport, elnök Buchberger Pál, Szilárd-ásványbányászati Szakcsoport, elnök
dr. Kereki Ferenc, BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport, elnök Feilné Győry Zsuzsannna,
BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, BMMK Építési Szakcsoport, elnök dr. Szabó
Éva, és a BMMK Környezetvédelmi Szakcsoport, elnök Tiderenczl József. Feladataik: a minősítési ügyekben a BMMK Minősítő Bizottsági munkájának, a BMMK elnökség szakmai munkájának segítése (kamarai vélemények kialakítása, bizottsági munkákban való részvétel stb.), szakmai előadások, konferenciák szervezése más szakmai szervezetekkel közösen. A szakcsoportelnökök a BMMK elnökségi ülésén
részt vesznek.

IV.

Minősítések:
Az 1. sz. MB tagjai: Lengyel Tamás, Maros József, dr. Szabó Éva. Feladatuk a tervezői és szakértői kérelmek elbírálása. 2012-ben elbírált ügyek száma 60.
A 2. sz. MB tagjai: dr. Metzing Ferenc, Mártonfalvi Péter, dr. Tarnik István. Feladatuk: a műszaki vezetői
és műszaki ellenőri engedélykérelmek elbírálása. 2012-ben az elbírált ügyek száma: 86. Az engedélyek
meghosszabbításához a hatósági bizonyítványok és a tanúsítványok kiadását a titkár végzi, 2012-ben a
kiadott hatósági bizonyítványok száma 338, a tanúsítványok száma: 83.

Területi kamarai adatok:
Megnevezés

2011

2012

Aktív taglétszám jan. 1-én

762

774

Aktív taglétszám dec. 31-én

774

741

Tagfelvétel

43

25

Törlés

22

40

Tagsági szüneteltetés

9

18

Névjegyzéki szüneteltetés

-

34

Technikusok

9

9

Tagdíjhátralékos dec. 31-ig

27

20

1169

1022
381

Felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök,
ebből kamarai tag is
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A Magyar Mérnöki Kamarában, ill. az Országos Tagozatokban betöltött tisztségek:
A kamarai tagjaink közül Maros József a Tartószerkezeti tagozat elnökségi tagja és a Tartószerkezeti Tagozat minősítő bizottságának a tagja, dr. Meskó András a Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának tagja, dr. Metzing Ferenc a Tartószerkezeti Tagozat elnökségi tagja, valamint Tartószerkezeti
tagozat minősítő bizottságának elnöke, Lengyel Tamás az Épületgépészeti tagozati elnökségi tag és
az MMK Felügyelőbizottság tagja, dr. Szabó Éva Építési tagozati elnökségi tag, Feilné Győry Zsuzsanna MMK elnökségi tag, Benkovics István és Verbőci József a Szilárdásvány-Bányászati tagozati elnökségi tagok.

Megyei Testületekben való részvétel:

IV.

A Baranya Megyei Tervtanácsban résztvevő BMMK képviselők: Buchberger Pál, Kovács Sándor, Motyovszky Ágnes, dr. Nyers József, Radics Tibor, dr. Szabó Éva, Szalai László, Tiderenczl József.
Degré András a Regionális Vízgazdálkodási Tanácsban tevékenykedik.

Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány (MITA) létrehozása:
A MMK elnök asszonya 3-3 megyénkénti innovációt elősegítő alapítványok létrehozását javasolta. A
Baranya Megyei Mérnöki Kamara a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarával és a Csongrád Megyei Mérnöki Kamarával létrehozta a Mérnöki Innovációt Támogató Alapítványt (MITA).
Az Alapítvány székhelye: 6000 Kecskemét, Klapka utca 19., II/8.
Az Alapítvány célja: tevékenységével támogatni és ösztönözni kívánja az Európai Unióban hatályba lépett műszaki szabványok magyar nyelvre fordítását, valamint a Magyarországon közzétett európai uniós műszaki szabványok nemzeti mellékleteinek kidolgozását. Az Alapítvány támogatni kívánja a hazai műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára „Mérnök Kamarai Diplomadíj
Pályázat”, „Fiatal Mérnökök Innovációs Díj” pályázati és támogatási rendszerének elindítását és működtetését.
Az Alapítvány támogatni kívánja a legsikeresebb magyar és hazai mérnöki alkotásokat bemutató kiadványok készítését és megjelenését.
Az Alapítvány díj odaítélésével támogatni kívánja színvonalas szakmai cikkek megalkotását.
Az Alapítvány célja a Magyarország határain belül és kívül működő magyar mérnöki közösségek kölcsönös megismertetésének elősegítése, a meglévő sokoldalú regionális kapcsolatok fenntartása és erősítése, továbbá a regionális mérnöki teljesítmény legfontosabb példáinak bemutatása. Az Alapítvány
kezelő szerve a Kuratórium, melynek elnöke Barsiné Pataky Etelka, a Kuratórium tagjai: Baumann Mihály,
dr. Bíró István, Bodor Dezső, dr. Darnyi József, dr. Kukai Tibor és Rónay István József.
Az Alapítók megyénként 200.000 – 200.000 Ft vagyont bocsátottak az Alapítvány rendelkezésére.

Területi kamarai honlap
A 2012. évben a honlap üzemeltetésére pályázatot írt ki a BMMK Elnöksége. A pályázatot az Aubert
és Társa Bt. nyerte el. A BMMK honlapja www.bamernok.hu cím alatt működik. A honlap új arculattal, a
kornak megfelelő megjelenéssel és funkcionalitással elérhető az interneten.
A honlapunkon az aktuális továbbképzéseket, konferenciákat, az aktuális híreket, információkat közzé
tesszük, rácsatlakozva az MMK honlapjára. A fontosabb információkat tagjaink felé körlevél formájában
is megküldünk. A kamaránk levelezési címe titkarsag@bamernok.hu.
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Fotódokumentáció a 2012. október 24-i épületlátogatásról, melyen a Lafarge cementgyárat és köbányát tekintették meg az Építési és a Tartószerkezeti Szakcsoportjai

IV.
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IV.

Képek a 2012-es küldöttgyűlésről

Küldöttek

A 2012-es küldöttgyűlésünkön megjelent és köszöntötte mérnökeinket Komló város polgármestere, Polics József.
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IV.

A küldöttgyűlésen részt vett dr. Pais Ella Regina, a PTE PMMK dékánhelyettese.

2012-ben tartottuk dr. Balázs Ferenc geotechnikai tervező-szakértő kamarai tagtársunknak, aki egyben
a PTE PMMK építőmérnöki szakának oktatója is volt, 60 éves jubileumi konferenciáját, melyen az ország
elismert geotechnikusai és társkamarák szakmai küldöttségei, és más egyetemek oktatói is részt vettek.
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IV.
A küldöttgyűlést követően dr. Balázs Ferenc 60 éves jubileumi ünnepségét is megtartottuk, szakmai
könyvbemutatóval és előadásokkal.
2013. február 14.
Dr. Kukai Tibor
a BMMK elnöke

Elnöki beszámoló a BMMK 2013. évi tevékenységéről
Területi kamarai adatok:
Megnevezés

2012

2013

Aktív taglétszám jan. 1-én

774

741

Aktív taglétszám dec. 31-én

741

727

Tagfelvétel

25

37

Törlés

40

31

Tagsági szüneteltetés

18

20

Névjegyzéki szüneteltetés

34

26

Technikusok

9

9

Tagdíjhátralékos dec. 31-ig

20

25

Felelős műszaki vezetők,

1022

1058

ebből kamarai tag is

381

402

Szakmai rendezvények:
2013. február 8-án került sor a 16. Mérnökbálra.

Szakcsoportok és azok rendezvényei:
A BMMK területén jelenleg 7 szakcsoport működik.
További két szakcsoport létrehozása jelenleg szervezés alatt áll. Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozati Szakcsoport dr. Tarnik István szervezésében, valamint Közlekedési Szakmai Tagozati Szakcsoport Szalai László szervezésében.
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BMMK Építési Szakcsoport – Beszámoló – 2013
ADATOK:
Szakcsoportunk létszáma 2013-ban 150 fő volt, tagjaink közel 1/3 része a Tartószerkezet Szakcsoportnak is tagja, s néhányan más szakcsoportban is regisztráltak. Vezetőségünk 5 +1 tagú, általában havi
rendszerességgel tartottunk összejövetelt.
RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
2013-ban a Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Mérnök- és Építész-továbbképző Központjával
közösen több kötelező és szabadon választott képzést tartottunk Pécsen. Több alkalommal indult
az Épületenergetikai vizsgára felkészítő tanfolyamsorozat, amelyen szintén sok szakcsoporttagunk vett
részt, majd tett eredményes vizsgát. Fontos feladat volt 2013-ban az e-napló építés- kivitelezésben történő használatának kötelező beindításához kapcsolódó tanfolyamok szervezése, a rendszer megismertetése a kivitelezés résztvevőivel.

IV.

2013 novemberében a Környezetmérnöki Szakcsoporttal közösen tagjainknak ingyenes, kreditpontos szakmai előadást és látogatást szerveztünk a Biogázüzem szakmai bemutatására. A látogatást
dr. Kaszás Ferenc vezette. 87 résztvevőnk volt.
Részt vettünk az Építésügyi Platform több fókuszterületének munkacsoportjában budapesti
konferencián, workshopokon. (Infokommunikációs eljárások és technikák, Városok és építmények.)
A fiatal mérnökök képviseletében Bocz Gábor építőmérnök rendszeresen részt vett üléseinken,
több hasznosítható javaslatot megfogalmazott.
A BMMK elnökségének megbízásából bekapcsolódott több tagunk a főépítészi konzultációkba, a
Területi Tervtanács munkájába, a településrendezési tervek véleményezésébe.
Több tagunk részt vett folyamatosan a 2011-ben megalakult Város-Kooperáció munkacsoportjának
rendezvényein.
Készítette: dr. Szabó Éva Ibolya, az Építési Szakcsoport elnöke, Elnökség: dr. Kaszás Ferenc, Hajna Jánosné, Vucskics Péter, Schmalcz Ferenc. Fiatal mérnök meghívott: Bocz Gábor
Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport 2013. évi tevékenysége.
Rendezvényeink.
○○ 2010. március 27.
Földmérőnap Baranyában címen megrendezésre került egy színvonalas előadásokat tartalmazó akkreditált rendezvény (2 pont), amely a BMMK anyagi támogatásával jött létre. Ezen a
szomszédos megyék geodétái és a Pollack Mihály Szakközépiskola 5. éves földmérő hallgatói
is részt vettek. A részletes program és az előadások anyaga a BMMK weblapján (http://www.
bamernok.hu ) megtekinthető.
A rendezvényen 109 fő vett részt
○○ 2013. június 18.
Az új Földmérési törvények változásának értelmezése című fórum, ahol a válaszadók voltak:
Horváth Gábor, Herczeg Ferenc (FÖMI), Wéber Gabriella BMKH Földhivatalának vezetője, Boda
Géza BMKH Földhivatalának osztályvezetője.
A fórumon 42 fő vett részt.
A MMK akkreditációs bizottsága a rendezvényt 1 továbbképzési pontra értékelte.
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○○ 2013. július 11–13., 29.
29. Vándorgyűlés Sopronban, ahol két fő vett részt a szakcsoportunkból a BMMK támogatásával.
○○ 2012. szeptember 21.
Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat tisztújító taggyűlése Budapesten.
A jelenlévők ismételten Holéczy Ernőt választották meg elnöknek. A Tagozat minősítő bizottságába bekerült Hárságyiné Zlamál Márta tagtársunk.
Az MMK tisztújító küldöttgyűlésén Feilné Győry Zsuzsannát a MMK elnökségébe ismételten beválasztották.
Összeállította: Feilné Győry Zsuzsanna, a szakcsoport elnöke

IV.

MMK Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportjának 2013. évi beszámolója
Szakcsoport címe:

7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

Elnök:

Baumann Mihály

Elnökhelyettes:

Eördögh Zsolt

Elnökségi tagok:

Csík Gyula

		

Mártonfalvi Péter

		

Orosz Olivér

Minősítő Bizottság:
		
Taglétszám:

Dr. Stojanovits József elnök Keményfi Balázs
Kovács Sándor
150 fő

A szakcsoport elnöksége fontos feladatának tekintette a szakmai és társadalmi közéletben való megjelenést, és az alábbi szervezetek munkájában vett részt:
– Magyar Mérnöki Kamara Épületgépész Tagozat elnökség munkájában.
– Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökség munkájában.
– Magyar Műszaki szabványok korszerűsítése.
– BMMK Mérnökbál szervezésében.
– Pollack Expo szervezésében.
– Épületenergetikai rendeletek előkészítő bizottságában.
Külső szakmai kapcsolatok: A Pollack Expo és a mérnöki, oktatási és tervezői tevékenységeink kapcsán
elmondhatjuk, hogy Magyarország valamennyi jelentősebb, az épületgépészetben tevékenykedő cégével rendszeres kapcsolatunk van.
A szakcsoport tagjaiból álló bizottság részt vesz az épületenergetikai tanúsítványok törvényben előírt szakszerűségi felülvizsgálatában, a Baranya megyében 2013. év 1. félévében készült tanúsítványok
2,5%-ának ellenőrzését végezte el.
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Környezetvédelmi Szakcsoport Beszámolója a 2013. évi tevékenységről
A tisztújítás során az előzetes e-mailes szavazás alapján legtöbb jelölést kapott 3 fő elnökjelölt és 7 fő
elnökségi tag került fel a jelölőlistára. A titkos szavazás alapján az új tisztségviselők:
Elnök:
Elnökségi tagok:
		
		
		

Tiderenczl József
Dittrich Ernő
Berkes Sándor
Dr. Szűcs István
Torma Zoltán

1. A szakcsoport tagjai részt vettek a „Cikói Regionális Hulladéklerakó rendszerének bemutatása” és
a „Pécsett épülő Biogázüzem bemutatása” című rendezvényeken.

IV.

2. A szakcsoport Minősítő Bizottsága 2013-ban 13 szakértői engedélykérelmet bírált el.
Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Szakcsoport 2013. évi munkájáról
A szakcsoport 2001 májusában alakult meg.
A szakcsoport elnöksége 2008. február 29-e óta 5 fő:
Elnök: dr. Meskó András, elnökségi tagok: Hajósné Temesi Eszter, ifj. Hübner Mátyás, Motyovszky Ágnes, dr. Metzing Ferenc.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Építőipari Intézet közös szakmai rendezvényeinek szervezésében a szakcsoport tagjai is részt vesznek (a pécsi
Magasház tartószerkezetének utólagos megerősítése, Építőipari szakmai napok a Műszaki Karon [korábban Főiskolán]: kiállítások, szakmai előadások).
A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodása alapján a szakcsoport is részt vesz az építkezések helyszíni ellenőrzésében, 2005 óta Nagy
Sándor mérnök úr „Kamarai Biztos” szerepkörben.
Tartószerkezeti Tagozatban végzett munkánk:
Maros József, a 2008. évi tagozati választást követően tagja a Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának. Dr. Meskó Andrást és dr. Metzing Ferencet újraválasztották.
Dr. Metzing Ferenc a TT Minősítő Bizottság elnökeként dolgozik. A Tagozat megbízásából a Geotechnikai Tagozattal való egyeztető bizottság tagja. A Belügyminisztérium Országos Érdekegyeztető Tanács
(OÉT) V. munkacsoportjában (képzés, jogosultságok) delegáltként képviselte az MMK-t, Dr. Szabó Évával együtt.
2013-ban az új 266/2013. sz. Korm. (jogosultsági) rendelet MMK véleményezőként, tárgyalópartnerként, ezt követően az MMK Szakmagyakorlási Szabályzat, 2014-ben a Szakmai Címek Ügyrend készítésében vett részt.
Az MMK TT által szervezett továbbképzésekben előadóként vett részt több alkalommal. A HBMMK-nál
2, a ZMMK-nál és a CSMMK-nál 1-1 alkalommal tartott előadást az új jogosultsági rendeletről.
2014-ben az MMK Elnökség határozata alapján az MMK Oklevél szakirányúságát és Szakképzettség
Egyenértékűségét Megállapító Szakértői Testület állandó tagja.
Maros József a Tartószerkezeti Tagozat küldöttjeként vesz részt a MMK Országos Küldöttértekezletének a munkájában.
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MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportja 2013. évi beszámolója
A Vízgazdálkodási es Vízépítési Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportja a Baranya Megyei Mérnöki Kamaránk egyik legnagyobb létszámú szakcsoportja, melynek választott elnöke Buchberger Pál okl. építőmérnök, elnökségi tagjai Schubert József és Szentirmai György.
A szakcsoport:
•

a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségének ülésein és rendezvényein a meghívásoknak
megfelelően a szakcsoportunk elnöksége képviseli tagjait,

•

szakcsoportunk az országos Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi munkáját véleményeivel, javaslataival folyamatosan támogatta,

•

a szakcsoportunk Minősítő Bizottsága a tervezői és szakértői kérelmeket szükség szerint bírálta el,
és tett, illetve tesz javaslatot a kérelmek teljesítésére,

•

a szakcsoportunk a Baranyai Hidrológiai Társasággal a kapcsolatát fokozta, a programjaik végrehajtásában tagi részvételeivel is aktívan közreműködött,

•

a szakcsoportunk alkalmanként egy-három fővel vett részt a MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési
Tagozat kibővített elnökségi ülésein és szakmai programjain, melyről a Mérnökújságban megjelentetett cikkek is tájékoztatják a mérnök kollégákat.

IV.

A tervezői és szakértői engedélyek zökkenőmentes megújíthatóságát elősegítve a szakcsoport elnöksége a PE szervezésében megindult szakmai továbbképzésben is aktívan közreműködött. Az egyetemi
szervezésben megindult továbbképzés akkreditációjához a szakcsoportunk a vízépítési és vízgazdálkodási ágazati sajátosságoknak megfelelő tematikát kidolgozta, és ehhez az előadásban részt vevő oktatókat is biztosította. Az ágazati képzésre való jelentkezések azonban a vártnak megfelelően nem voltak jelentősek. Reméljük, az elkövetkező években ezen szervezési munkánk már eredményt is fog produkálni.
Összeállította: Buchberger Pál, a szakcsoport elnöke

2013 decemberében búcsúzott a BMMK addigi titkárságvezetője, Bánhegyi Ilona
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Elnöki beszámoló a BMMK 2014. évi tevékenységéről
Minősítések új rendszere:
A 2013. év végén megjelent kamarai törvénymódosítás és ennek kapcsán az MMK Alapszabályának
módosítása alapján a korábbi minősítő bizottságok megszűntek. A minősítések technikai lebonyolítása
a titkár feladata, akinek munkáját a BMMK Elnöksége mellett működő Szakértői Testület tagjai segítenek.
A BMMK mellett működő szakértői testület tagjait részben az országos tagozat, részben pedig a BMMK
Elnöksége határozta meg. E szakértői testület tagjainak névjegyzékét jelen beszámolóhoz mellékletként
csatoljuk.
Ezen szakértői testület feladata az MMK és a BMMK Alapszabálya szerint a szakértői, vagy tervezői névjegyzékbe vételi kérelemhez csatolt szakmai gyakorlati idő megállapítása.

IV.

A titkár a szakértői testület véleményezésével az előkészített dokumentumokat döntésre az elnökség
elé terjeszti. A névjegyzékbe vételről az Elnökség többségi szavazással dönt.

Szakmai tevékenység bemutatása:
Kamaránk az előirányzott munkaterv szerint működött, a tervezett pénzügyi keretek betartásával. A
2014. évi tevékenységünket a kamarai törvénymódosításban foglaltak határozták meg elsősorban. Ez a
módosítás megerősítette a mérnöki és építészkamarákat a szakmai önkormányzatiság gyakorlásában.
Új előírásként hivatalosan is lehetővé vált a „kettős kamarai tagság” létesítése azon mérnökök és építészek számára, akik mindkét kamaránál adható jogosultságokat meg akarnak szerezni. Ugyancsak új előírás volt, hogy a mérnöki kamara a bevételének 60%-áig vállalkozói tevékenységet is folytathat. Ez az
előírás teszi lehetővé a kamara által szervezett mérnöktovábbképzés gazdasági elszámolását is.
Változott a mérnöktovábbképzés rendszere. Az említett törvénymódosítás alapján a kötelező szakmai
továbbképzéseket a megyei mérnöki kamaráknak kell megszervezni.
A BMMK-nál úgy döntöttünk, hogy megállapodunk a szomszédos Tolna és Somogy megyékkel, és regionális mérnöktovábbképző központként szervezzük a továbbképzéseket. Ez nagyobb egyidejű létszámok melletti előadásokat jelenthet és így gazdaságilag racionálisabb módon lehet a továbbképzéseket megoldani.
A BMMK részéről támogatjuk az MMK folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatait, és bekapcsolódunk az Európai Mérnökszervezetek és az MMK együttműködési tevékenységébe. Több alkalommal
a BMMK részéről képviseltettük magunkat hazai szervezésű nemzetközi konferenciákon. Ezenkívül a
BMMK képviseletében részt vettünk az MMK küldöttségében az Európai Unió által szervezett Nemzetközi Mérnök Fórumon is.
Elindítottuk a Mentori Rendszer kialakítását, ennek továbbfejlesztését tervezzük a 2015-ös évben is.
A Mentori Rendszert az Elnökség egyik tagja gondozza az MMK-n belül.
A BMMK alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamara Mérnöki Innovációt Támogató Alapítványnak (MITA),
mely alapítvány céljai között a diplomadíj-pályázatok, a Fiatal Mérnökök Innovációs Díjának pályázati támogatási rendszerének kialakítása és egyéb, a mérnöki innovációt segítő tevékenységek vannak.

Megyei Testületekben való részvétel:
A Tolna és Baranya Megyei Területi Tervtanácsban részt vevő BMMK képviselő: dr. Szabó Éva.
A Pécs Városi Tervtanácsban részt vevő Motyovszki Ágnes.
Degré András a Regionális Vízgazdálkodási Tanácsban tevékenykedik.
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Szakmai rendezvények és továbbképzések
2014. január 1-től, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
szóló 266/2013. (07. 11.) Korm.-rendelet hatályba lépésével, az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek folytatásához előírt továbbképzési kötelezettségek megváltoztak.
Az MMK a rendelet értelmében elkészítette a továbbképzési szabályzatát, melyet a Magyar Mérnöki
Kamara Küldöttgyűlése a jogszabályi felhatalmazás alapján 2014. március 28-i ülésén elfogadta.
A továbbképzési szabályzat értelmében a „szakmai továbbképzés szervezése – valamint (az IIR támogatásával) igazolása és nyilvántartása – a területi kamarák kötelezettsége, amelyet regionális együttműködés keretében is teljesíthetnek.” Ennek nélkülözhetetlen eleme a tagozatok által kidolgozott törzs
anyag, amely kötelező eleme volt 2014-ben a szervező területi kamara által jelölt, a tagozat által jóváhagyott oktató előadásának. A szakmai továbbképzés alapvetően kontaktórás képzés, amely lehetővé teszi az interaktivitást és a műhelymunkát.

IV.

Mint azt már az előzőekben is írtuk, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara és a Tolna Megyei Mérnöki Kamara megállapodást kötött arra vonatkozóan, hogy a továbbképzéseket régiósan szervezi a BMMK irányításával. Így a tervező és szakértő mérnökeinknek lehetőségük van
arra, hogy a három megyeszékhelyen, különböző időpontok és előadások közül válasszák ki a számukra legmegfelelőbb továbbképzést.
2014-ben a BMMK Építési tagozati szakcsoportja épületlátogatást szervezett az európai uniós TIP-program keretében készülő PTE 400 ágyas klinika rekonstrukciójának építkezésére. Az építkezés műszaki
menedzsmentjét a BMMK megfelelő jogosultságú tagjai alkották.
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Tervek a 2015-ös évre
A Magyar Mérnöki Kamara a 2015. év legfontosabb feladatainak összefoglalására négypilléres cselekvési programot dolgozott ki az alábbiak szerint, melynek mottója „A Magyar Mérnöki Kamara a minőségi mérnöki munkáért”.
A BMMK ezen országos kamarai cselekvési programhoz kapcsolódóan határozza meg a 2015. évi feladatait:
Felkészülés a 2014–2020 közötti Európai Unió által támogatott programokra.
Eredményesebb és hatékonyabb EU-forrásfelhasználás a minőségi mérnöki munka végzéséhez szükséges feltételek biztosításával.

IV.

Szükséges az építésügyi eljárási rend újraszabályozása az egyszerűbb és gördülékenyebb lebonyolítás érdekében.
Új beruházási kódex megalkotása szükséges, az európai, elsősorban a német gyakorlat átvétele céljából.
Az építési beruházások közbeszerzésének újraszabályozásán dolgozik a Kamara, melynek célja, hogy
a mérnöki tevékenység hangsúlyosabb szerepet kapjon az odaítélési folyamatban.
Együttműködés a Parlamenttel, a Kormányzattal, a területi államigazgatással és az önkormányzatokkal.
A minőségi mérnöki munkához és a köz hasznához fűződő közös érdekek együttes érvényesítése.
A mérnöki munka szempontjából fontos törvények, kormányrendeletek és egyéb jogszabályok létrehozásában való kamarai közreműködés.
A 1032/2015. (01. 30.) Kormányhatározat, (mely 17 pontos) e határozat minisztériumi bizottságaiban
az MMK részt vesz.
A BMMK részt vesz ezen bizottságok közül a kormányhatározat végrehajtására alakított 3. pontra vonatkozó szerzői joggal foglalkozó, és a 4. pontra vonatkozó költségszámítási BKI-HOAI-val foglalkozó bizottságok munkájában.
Az építésügyi ellenőrzési rendszer továbbfejlesztése a területi kamarák és a megyei kormányhivatalok
szakmai együttműködésének erősítésével.
Naprakész tudás, folyamatos képzés.
Megalapozott és folyamatosan korszerűsített tudással a mérnöki munka minőségéért és versenyképességéért.
A megújult mérnök továbbképzési rendszer szakmai minőségi színvonalának emelése a piacképes
mérnöki tudás fejlesztése érdekében.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Regionális Mérnöktovábbképző Központja tevékenységének megerősítése, a regionalitás kiterjesztése.
A kamarai tudás hasznosítása konkrét projektekben.
A mérnöki tudás hasznosításának módszertani támogatása konkrét projektek tapasztalataival.
A Kamara közhiteles adatbázisának mobiltelefonnal történő elérhetőségének biztosítása.
A Kamara nemzetközi kapcsolatainak továbbfejlesztése.
Nemzetközi konferenciák workshopok szervezése.
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A BMMK részt vesz a felsőoktatási duális képzés bevezetésével kapcsolatos feladatokban, segíti a megye cégei és a PTE Műszaki Kar közötti együttműködési megállapodások létrejöttét, a Regionális Duális
Képzési Központ megalakulását, munkáját.
Szakmai továbbképzések szervezése a fentiekben leírtak szerint a 2014-es évhez hasonlóan történik.
A BMMK továbbra is szorgalmazza a helyi tagozati szakcsoportok megalakítását. A kisebb létszámú
szakmák esetében támogatjuk a regionális (több megyés) szakcsoportok megalapítását, illetve azokhoz való csatlakozást.
Terveinkhez tartozik a helyi szakmai tagozati szakcsoportjaink további pénzügyi támogatása,
konferenciák, továbbképzések, munkahelyi látogatások és egyéb szakmai rendezvények megszervezéséhez.

IV.

A megyei városok és települések önkormányzataival való szorosabb kapcsolattartás, és az önkormányzatok szakmai bizottságaiban történő szakértői részvétel. A megyei szakmai szervezetekbe történő szakértők delegálása és a szervezetekkel való szoros szakmai kapcsolattartás.
A 2015-ös év a Baranya Megyei Közgyűlésben az Európai Unió 2014–2020 költségvetési ciklusának a
Baranya megyére jutó fejlesztési támogatások tervezési éve. Ezen tervezési folyamatban a BMMK intenzíven be kíván kapcsolódni más szakmai szervezetekkel együttműködve.
A Magyar Mérnöki Kamarai közéletben való részvétel.
Az MMK országos szakértői programjaihoz való csatlakozás, azok szakmai támogatása.
Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoport beszámolója 2014. évről
Az elmúlt időszak a szakcsoport szervezésével telt el. Az érdeklődés igen visszafogott, annak ellenére,
hogy a szakcsoport célkitűzésével sokan egyetértenek.
Elkészült a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI és ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI Szakcsoport Ügyrendje, melyet a dr. Boda Géza titkár úr jogi szempontokat figyelembe véve ellenőrzött.
Tevékenyen részt vettünk a Pollack Expo szervezésében és lebonyolításában.
Igen sikeres szakmai előadásokat szerveztünk, melynek nagy sikere volt tagjaink körében.
C+D Automatika Kft.-vel (bp.-i) közösen szerveztük és bonyolítottuk le az „Érintésvédelmi mérések a
gyakorlatban” című előadást, mely a Pollack Expón debütáló szakmai képzés kifejezetten az érintésvédelmi mérések gyakorlati megvalósítására és a műszerek kezelésére fókuszált.
Az oktatóteremben az érdeklődőknek lehetőségük volt – az Expo ideje alatt folyamatosan –, kiscsoportos mérési gyakorlatok elvégzésére kétórás időtartamban, a legmodernebb mérőeszközökkel épületvillamossági hálózat szimuláló táblán. A képzéssel kapcsolatos észrevételek igen pozitívak voltak a
tagság részéről.
Dr. Tarnik István
a szakcsoport elnöke
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Beszámoló a Közlekedési szakcsoport 2014. évi „tevékenységéről”, 2015. évi tervekről
1.

Megalakulásunk:		

2014. május 7.

2.

Taglétszám:		

90 fő

3.

Ügyrend kidolgozása:

2014. július 1.

4.

A tagok részére tartandó első ülés tervezett időpontja eredetileg 2014. szeptember hónap volt, de
a szakmai továbbképzések elindulásának késői időpontja miatt mutatkozó gyér érdeklődés miatt
elhalasztottuk. Utólag jobb is lett.

5.

Az ügyrend elfogadtatása a téli időszakra csúszott, melyet e-mail-szavazásra bocsátottunk. A tagok közül egynek nincs e-mail-címe, a 90 levél közül 17 db visszajött hibás nyilvántartott e-mail-cím miatt. A kiküldött és érvényes e-mailre 11 db elfogadásról szóló válasz érkezett, ami kicsivel
több 10%-nál (csekély válaszadás). A válaszok 100% elfogadta a beterjesztett ügyrendet.

6.

Tavalyi továbbképzési tapasztalatok, megvitatás, tapasztalatok, vélemények, a Pollack Expón tavaly
ról még hiányzó továbbképzések pótolhatók.

7.

Továbbképzési témakörök egyeztetése:

IV.

Az országos tagozati ülésen összegyűjtött témák, melyeket személy szerint érdekesnek tartok:
○○ Útállapotoktól függő elérhetőségi mutató.
○○ Fenntartható utak.
○○ Vasúti műszaki szabályozási rendszer (VMSZR) megújítása.
○○ Új vasúti biztosítóberendezések, távközlési rendszerek alkalmazása (tervezése, építése) a vasúttársaságoknál.
○○ Kerékpáros közlekedési létesítmények tervezése, megvalósulása és ezek eredményeinek, hibáinak értékelése.
○○ Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS L2) bevezetése Magyarországon.
8.

Tervezett programjaink (egyeztetés alatt): 3 szakmai programot kívánunk negyedévenkénti rendszerességgel tartani.
Március:
○○ Villányi elkerülő út gumibitumen technológia szakmai előadás beruházói és gyártói tapasztalatokról, 3 előadóval.

	Április:
○○ Elmúlt időszak érdekes diplomamunkáinak bemutatása készítőik által 10-10 percben, összesen 6 téma, 3 db közutas, 3 db vasutas irányból, szervező dr. Gulyás András.
Május–június:
○○ MÁV Zrt. dél-balatoni rekonstrukciós munkák helyszíni megtekintése, előadások és bemutató
az előkészítés és a kivitelezés érdekességeiről, helyszíni szemle – buszos kirándulás.
Szeptember:
○○ Új építési anyagok, technológiák út/vasút/mélyépítés területén, úgymint geotextíliák, geo
műanyagok, gumiaszfalt stb.…
○○ LED közvilágítás, díszvilágítás kihívásai, újdonságai, jövője (pécsi tapasztalatok tükrében).
○○ Tervezés ↔ Engedélyezés ↔ Megrendelő/Építtető együttműködés javítási lehetőségei.
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A szervezés és lebonyolítása a KTE Baranya Megyei csoportjával közösen történne, közös ráfordítással, költségmegosztással.
A költségvetés/becslés egyeztetés alatt.
Összesen lenne mondjuk 12-15 előadó egész évben, akiknek valamilyen „honorárium” lenne az elismerés.
Lenne egy buszos kirándulás, aminek 80 000 +áfa ajánlatát kellene később rögzített formában megosztani.
Év végén egy kis pezsgőzéssel egybekötött évbúcsúztatásra gondoltam.
Ládonyi Ákos
a szakcsoport elnöke

IV.

A Szilárdásvány-bányászati Szakcsoport 2014. évi tevékenysége
A szakcsoport létszáma az elmúlt évhez képest stagnált, új kollégákkal – köszönhetően a szakmánkat
jelenleg jellemző recessziónak – nem bővültünk.
A térségben a mélybányászat megszűnt. Az uránbányászat és a szénbányászat vonatkozásában is történtek előkészítő tevékenységek, de ezek még rendkívül kezdeti stádiumban vannak. A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti építési munkái során működtek és működnek közre szakcsoporti tagjaink.
A bányászatot illetően egy keserédes esemény történt. Az év végén a Pannon Erőmű Zrt. ünnepélyes
keretek között megnyitotta a pécs-vasasi külfejtést. Sajnos ez nem jelenti az erőmű, mint nagyfogyasztó
szénnel való ellátására való átállást, a kitermelés célja a lakossági igények kielégítése.
Az építőanyag-kitermelésben érezhető a környékbeli út- és vasútépítési beruházások hiánya.
Az új kamarai képzési rendszer keretébe megrendezésre került a 6 órás szakmai továbbképzés, melyen
gyakorló szakemberek adtak át ismereteket a geodézia, bányászat, energetikai szakterületeket érintve.
2014-ben az „Év Mérnöke elismerő” címben részesült Kovács László okl. bányamérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök kollégánk, a Kőmérő Kft. ügyvezetője, akinek nevéhez a kőzetmechanikai geotechnikai szakterületen számos újszerű, illetve hazánkban korábban még nem alkalmazott vizsgálati módszer kifejlesztése és adaptációja fűződik.
Emléklapot kapott dr. Kereki Ferenc okl. bányamérnök, a BMMK alapítása óta betöltött tisztségviselői
tevékenységéért.
A szakcsoport szakértői, tervezői kérelmek minősítésében, kérelmek hiányában nem vett részt.

Dr. Kereki Ferenc
szakcsoportvezető
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A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ELNÖKSÉGE MELLETT MŰKÖDŐ
SZAKÉRTŐI TESTÜLET TAGJAI
Anyagmozgató gépek, Gyurisa László
Építőgépek és
Felvonók
Egészségügyi-műszaki Lőrinczi Ferenc
Dr. Fogás Lajos
Dió Mihály
Strasser Tibor
Elektrotechnikai és
Dr. Tarnik István
Épületvillamossági
Anka Attila
Liszt Zoltán
Beke Béla
Építési
Barabás Béla
Dr. Szabó Éva
Kittka Péter
Épületgépészeti
Lengyel Tamás
Baumann Mihály
Lenkovics László
Erdőmérnöki,
Németh László
Faipari mérnöki és
Péterfalvi József
Agrárműszaki
Kolozsvári GYÖRGY
Göbölös László
Csizik Mihály
Beck József
Rakonczai László
Gáz- és Olajipari
Dr. Tihanyi László
Teleki Zoltán
Bocz Miklós
Geodéziai és
Feil János
Geoinformatikai
Feilné Győry Zsuzsanna
Geotechnikai
Dr. Móczár Balázs
Honti Imre
Schell Péter
Schubert József
Dr. Balázs Ferenc
Gépészeti
Bitter József
Vajdáné Dr. Frohner Ilona
Hírközlési és
Bakos Tamás
Informatikai
Hesz Ferenc
Energetikai
Bobuláné Bódy Dalma
Bobula András
Környezetvédelmi
Berkes Sándor
Csonka Pál
Tiderenczl József
Dittrich Ernő
Dr. Szűcs István

IV.
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02-0787

01-1387
01-1820
01-0421
02-0539
02-0016
02-0473
02-0998
02-0959
02-0284
02-0100
02-0364
02-0266
02-0031
02-0664
08-0714
08-1257
01-8451
02-0715
02-0627
02-0776
01-0146
05-0050
02-0505
02-0544
02-0927
02-0928
13-7317
13-12136
01-7748
02-0356
02-0410
02-0049
02-0054
02-0502
02-0486
02-0599
02-0387
02-0173
02-0071
02-0172
02-0846
02-0379

gyurisa.laszlo@postaauto.com

strassel.tibor@pte.hu
hca@hca.hu
anka@dravanet.hu
mernok.iroda@techniq.hu
bekeb@techniq.hu
barabas100@-tonline.hu
szaboe@pmmik.pte.hu
peter.kittka@doka.com
teniszlengyel@gmail.com
bm@bausoft.hu
lenkovics@freemail.hu

lgobolos@freemail.hu
csizik1960@t-online.hu
jozsef.beck@boly.bonafarm.hu

telekizoltan@t-online.hu
boczm@ddgaz.hu
feil.janos@freemail.hu
feil.zsuzsa@gmail.com

postmaster@geocht.t-online.hu
balazs.mernoki@axelereo.hu
bitter.jozsef@gmail.com
frohner51@gmail.com
bakost@hdsnet.hu
hesz.ferenc@t-online.hu
watt@watt-eta.hu
bobula.a@watt-eta.hu
zajlobt@chello.hu
mail@totalkft.hu
tiderjo@gmail.com
dittrich.erno@hidroconsulting.hu
szucsistvan@mecsekerc.hu
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Közlekedési
Munkabiztonsági

Szilárdásványbányászati
Tartószerkezeti

Tűzvédelmi

Vízgazdálkodási és
Vízépítési

Molnár István
Bazsánt Mihály
Krizsán Józsefné
Kovács Tamás
Márkus Péter
Mihály Péter
Nesztinger Péter
Molnár Csaba
Habó Ferenc
Berta József
Hideg József
Maros József
Dr. Metzing Ferenc
Hübner Mátyás
Dr. Meskó András
Pallós Balázs
Vasas Gyula
Motyovszki Ágnes
Bernáth Gábor
Hómann Zoltán
Nemes László
Kardosné Hódosi Andrea
Keresztes László
Buchberger Pál

02-0424
02-0501
01-6279
07-0613
01-1350
01-5507
19-0822
02-0563
02-0350
02-0694
02-0483
02-0168
02-0325
02-0681
02-0181
02-0988
02-0855
02-0272
02-0937
02-0743
02-1209
02-0042
02-0436
02-0257

viapro@t-online.hu
bazsantmihaly@gmail.com

mcs@dravanet.hu
habof@freemail.hu
berta.jozsef@rhk.hu
habof@freemail.hu
marosj@marosterv.hu
metzing@t-online.hu
hubnermatyas@gmail.com
mesb@minicomp.hu
info@baseinvest.hu
vasasgy@tonline.hu
motyovszkiagi@gmail.com
bernath.g@upcmail.hu
zoltan.homann@multialarm.hu
lacinemes@gmail.com
kardos.andrea@tettyeforrashaz.hu
kerterv@gmail.com
buchberger.pal@gmail.com

IV.

A 2014. évi küldöttgyűlésen jelen volt a PTE MIK dékánhelyettese, dr. Medvegy Gabriella és Polics József, Komló polgármestere.
Dr. Kukai Tibor
BMMK elnök
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Elnöki beszámoló a BMMK 2015. évi tevékenységéről
Szakmai tevékenység bemutatása:
A Magyar Mérnöki Kamara az utóbbi évek legfontosabb feladatainak összefoglalására négypilléres
cselekvési programot dolgozott ki, melynek mottója „A Magyar Mérnöki Kamara a minőségi mérnöki munkáért”. A Baranya Megyei Mérnöki Kamarában a 2015-ös év konkrét feladatait e négypilléres cselekvési program alapján határoztuk meg.

Felkészülés a 2014–2020 közötti Európai Unió által támogatott programokra.
A BMMK részt vesz az eredményesebb és hatékonyabb EU-forrás felhasználását célzó munkában, a minőségi mérnöki munka végzéséhez szükséges feltételek kidolgozásában. Készül az új Beruházási Kódex,
mely a sikeres európai beruházási gyakorlaton alapul.

IV.

Elkészült és hatályba lépett a közbeszerzési törvény módosítása, melyben az építési beruházások
odaítélési folyamatában a mérnöki tevékenység hangsúlyosabb szerepet kapott. Jelenleg folyamatban
van a közbeszerzési útmutató kidolgozása mérnökök számára.
A Magyar Mérnöki Kamara a Magyar Építész Kamarával együtt a tavalyi évben és jelenleg is együttműködik a kormányzattal az építésügyi eljárásrend újraszabályozásán az egyszerűbb és gördülékenyebb
lebonyolítás érdekében. E munka egyik eredménye az az új jogszabály, mely a 300 m2 alatti lakóépületek esetében a hosszadalmas építési engedélyezési eljárás helyett csak bejelentési kötelezettséget ír
elő. Az ezzel kapcsolatos kormányrendelet félreérthető megállapításokat tartalmazott, mivel azt sugallta a felhasználóknak, építtetőknek, hogy az engedélyezési eljárás bürokratikus rendszerének elmaradása egyben a szükséges tervek elkészíttetésének elhagyását is jelenti. A Magyar Mérnöki Kamara a Magyar Építész Kamarával együtt azonnali egyeztetést kezdeményezett a Kormányzattal, ezen félreérthető rendeleti előírások pontosítása érdekében.

Együttműködés a Parlamenttel, a Kormányzattal, a területi államigazgatással és az önkormányzatokkal
Az országban elsőként a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a
Dél-Dunántúli Építész Kamara 2015. december 17-én együttműködési megállapodást kötött a 2014–
2020 európai uniós költségvetési ciklus Baranya megye területére eső fejlesztési forrásainak hatékony
felhasználása érdekében. Az együttműködés célja a szakszerű pályázati előkészítések megvalósítása, a
települési önkormányzatok pályázatainak szakmai segítése, a pályázatok előkészítési és bírálati fázisában a BMÖ-nek szakértői támogatás nyújtása.
Alapvető cél, hogy a BMÖ rendelkezésére álló források a törvényi és egyéb jogszabályi keretek betartásával lehetőség szerint minél nagyobb hányadban helyi kapacitások igénybevételével kerüljenek
hasznosításra.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara a Járási Kormányhivatalokkal történő szakmai együttműködés keretében közös összevont építésfelügyeleti ellenőrzéseket tart a jogszabályok betartásával történő jobb
minőségi színvonalon megvalósított építési beruházások érdekében.

Naprakész tudás, folyamatos képzés
A BMMK kiemelt célja, hogy tagjai számára biztosítsa a megalapozott és folyamatosan korszerűsített
tudást a mérnöki munka minőségéért és versenyképességéért. E célt szolgálja a megújult mérnök-továbbképzési rendszer szakmai minőségi színvonalának emelése a piacképes mérnöki tudás fejlesztése
érdekében.
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A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Regionális Mérnöktovábbképző Központja Baranya, Tolna és Somogy megye mérnökeinek az egész év során biztosítja a magas színvonalú mérnöktovábbképzést a
jogszabályban előírt tagozati szakterületeken.

A kamarai tudás hasznosítása konkrét projektekben
Az MMK a mérnöki tudás hasznosításának módszertani támogatását biztosítja a konkrét projektek tapasztalataival. A nemzetközi kapcsolatait folyamatosan bővíti, nemzetközi konferenciákat, workshopokat szervez.
Az MMK tagságának régi óhaja teljesült 2015-ben a személyre szóló mérnökigazolványok kiadásával,
melynek felmutatásával az MMK és a különböző nagy szolgáltató cégek, intézmények megállapodása
következtében a mérnökök jelentős kedvezményekhez juthatnak. Ilyen pl. az Opel, a Magyar Telekom,
az OTP Bank és sok további országos nagyvállalat és intézmény.

IV.

A mérnökigazolványon elhelyezett QR-kód mobiltelefonnal történő leolvasásával is elérhető a Kamara közhiteles adatbázisa.
Elindítottuk a Mentori Rendszer kialakítását, és ennek továbbfejlesztését tervezzük a 2016-os évben is.
A Mentori Rendszert az Elnökség egyik tagja gondozza az MMK-n belül.
A BMMK alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamara Mérnöki Innovációt Támogató Alapítványnak
(MITA), mely alapítvány céljai között a diplomadíj-pályázatok, a Fiatal Mérnökök Innovációs Díjának
pályázati támogatási rendszerének kialakítása és egyéb, a mérnöki innovációt segítő tevékenységek
vannak.

Pályázat
2015-ben minden megyei kamara, így Kamaránk is, lehetőséget kapott arra, hogy a Miniszterelnökség felé pályázatot nyújtson be 5 millió forint összeghatárig. Ebből az összegből az elavult, régi eszközeink (irodai számítógépek, nyomtatók, másolók, laptopok, irodabútorok) cseréjét oldottuk meg, valamint a működési költségek egy részét finanszíroztuk. A pályázati elszámolást a Minisztériumba határ
időben megküldtük.

A BMMK tevékenységének fontosabb területei a 2016-os évre vonatkozóan:
○○ A BMMK továbbra is részt vesz az MMK-nak a Kormányzat illetékes minisztériumaival való
egyeztetéseiben, melyek a mérnöki munka kereteit biztosító jogszabályalkotásokra irányulnak.
○○ Részt veszünk az új Beruházási Kódex megalkotásában, valamint a 2014–2020 közötti Európai
Unió által támogatott programok előkészítésében az eredményesebb és hatékonyabb EU-forrás felhasználását célzó munkában.
○○ A fenti országos programokban való részvételen túlmenően a 2015. évben megkötött BMÖBMMK-DDÉK Együttműködési Megállapodás keretein belül részt veszünk a Baranya Megyei
Önkormányzat európai uniós fejlesztési forrásainak felhasználására létrehozott szervezetekben szakértői tanácsadói minőségben, támogatva az egyes projektekhez szükséges mérnöki
munkák megyei tagságunk által történő elvégzésének lehetőségét.
○○ Tovább erősítjük a Regionális Mérnöktovábbképzés rendszerének Baranya Megyei Központtal
történő működését. A mérnöktovábbképzés tevékenységét kiterjesztjük a kötelező továbbképzési rendszeren túl a tagság szakmai érdeklődésére számot tartó témákban szervezett, szabadon választott előadásokra is.
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○○ Támogatjuk az Építési Tagozat keretein belül működő Fiatal Mérnökök Csoportja Dél-Dunántúli Regionális Szervezetének működését, és segítjük az általuk szervezett szakmai előadások
megszervezését.
○○ Az MMK által a korábbi években elindított Mentori Rendszer jogszabályi kereteinek tisztázását követően annak Baranya megyei bevezetését megkezdjük, támaszkodva a Fiatal Mérnökök
Csoportjával való együttműködésre.
○○ A BMMK, mint egyik alapító által létrejött Felsőoktatás Fejlesztéséért Alapítványon keresztül a
PTE Műszaki és Informatikai Karral együttműködve támogatjuk a Baranya megyei mérnökképzést diplomadíjak és hallgatói ösztöndíjak céljára történő adományozással.
○○ A minőségi mérnöki munka elősegítése érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően az
eddigieknél nagyobb számban és hatékonysággal veszünk részt a Baranya Megyei Járási Kormányhivatalok Építésfelügyeleti Osztályainak munkahelyi ellenőrzéseiben.

IV.

○○ Elsősorban a Tagozati Szakcsoportjaink kezdeményezésére az eddigieknél nagyobb számban
kívánunk szervezni munkahelyi látogatásokat, megvalósult projektek megtekintését és különleges mérnöki alkotásokkal kapcsolatos előadásokat, bemutatókat.
○○ 2016-ban is részt kívánunk venni a Miniszterelnökséget vezető miniszter által a Mérnöki Kamarák és Építész Kamarák részére kiírt pályázaton, melynek során pályázni lehet ezen kamaráknak
a kamarai törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrásokra.

2015-ben is részt vettünk a Kormányhivatal által kezdeményezett közös építéshatósági ellenőrzéseken. Néhány fotó az épülő Mohácsi Vágóhíd bejárásáról.
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Tartószerkezeti Tagozatban, Magyar Mérnöki Kamarában végzett munkánk:
Beszámoló PTE Műszaki és Informatikai Kar 2015. évi TDK Konferencia
Építőmérnöki Szekció munkájáról:
Az Építőmérnöki Tudományok Szekcióban 5 előadás hangzott el.
Az előadók a Programfüzetben és a Rezümé kötetben olvashatóan nappali és levelezős BSc és MSc
hallgatók voltak.
Az előadók az Országos TDK Konferenciára való továbbjutásért versengtek:
1. helyezés – Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolt
Szentlőrinc bejárati ív sebességkorlátozás megszüntetése
Török Tímea
Konzulens: Weinreich Zoltán óraadó.

IV.

Belső bírálat: dr. Gulyás András, ny. docens.
Külső bírálat: dr. Zsákai Tibor, c. főisk. tanár.
Dicséret:
Kettős függesztőműves fa fedélszerkezet felülvizsgálata
Árki Gábor
Konzulens: Kovácsné dr. Vanya Csilla adjunktus.
Belső bírálat: dr. Orbán József prof. emeritus.
Külső bírálat: Rabb Péter okl. építőmérnök, BARAB Kft.
Történeti építmények tartószerkezeteinek speciális diagnosztikai eljárásai
Gelencsér Ivett
Konzulens: dr. Orbán Zoltán adjunktus.
Belső bírálat: dr. Pomezanski Vanda adjunktus.
Külső bírálat: Maros József okl. építőmérnök, a MAROSTERV Kft. ügyvezető tulajdonosa.
Falazott szerkezetek megerősítése szálerősítésű műanyagokkal
Süli Bernát
Konzulens: dr. Orbán Zoltán adjunktus
Belső bírálat: dr. Fülöp Attila adjunktus
Külső bírálat: Pallós Balázs okl. építőmérnök, Base-Invest Kft.
Evapotranspiráció várható hatásának vizsgálata a hódmezővásárhelyi gyökérzónás szennyvíztisztító mintatelep hosszanti átfolyású műtárgyában
Thoma Viktória
Konzulens: Dittrich Ernő
Belső bírálat: Somfai Dávid okl. környezetmérnök.
Külső bírálat: dr. Tezslák Péter tudományos munkatárs.
PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet.
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A zsűri és a nagyszámú érdeklődő a hallgatók előadását örömmel és érdeklődéssel hallgatta végig.
Megállapította, hogy a dolgozatok és az előadások a korábbi években megszokott magas színvonalúak.
Az Építőmérnöki Tudományok Szekció zsűrije:
		
Motyovszki Ágnes okl. építőmérnök, elnök,
		
Benedek Dezső okl. mérnök, elnökségi tag,
		
Jeránt Márk Szerkezet-építőmérnök MSc II., hallgató elnökségi tag.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Tartószerkezeti és Építési Szakcsoportok tagjainak a PTE MIK Tudományos és Művészeti Diákköri tevékenységben az Építőmérnöki Tudományok Szekciójában való rendkívül aktív közreműködése a Magyar Mérnöki Kamara „Mentori Rendszere” első szintjének tekinthető.
A Szakmagyakorlási Szakértői Testület Baranya Megyei Tartószerkezeti Szakcsoport tagjai:
		
Hübner Mátyás
		
Maros József
		
Dr. Meskó András
		
Dr. Metzing Ferenc
		
Motyovszki Ágnes
		
Pallós Balázs
		
Vasas Gyula

IV.

Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök

Néhány fotóillusztráció a 2015. évi küldöttgyűlésünkről

Dr. Meskóné Békefi Diána

Hárságyiné Zlamál Márta
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IV.

Szalay László

Maros József

Dr. Metzing Ferenc, Maros József

Dr. Boda Géza

Kittka Péter hozzászólása
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IV.
Dr. Meskó András

Dr. Kvasznicza Zoltán, a PTE MIK dékánhelyettese
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2015-ben az Építési Szakcsoport a Püspökség műszaki munkatársának, Puppi Natasának a vezetésével
megtekintette a Dóm tér műemléki helyreállításait, köztük a székesegyház felújított DK-i tornyát, a volt
Magtár és a kanonoki ház felújítását.

IV.
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Elnöki beszámoló a BMMK 2016. évi tevékenységéről
Területi kamarai adatok:
Megnevezés:
Kamarai tagok létszáma 2016. december 31-én
Tagfelvétel
Törlés
Tagsági szüneteltetés
Névjegyzéki szüneteltetés
Technikusok
Tagdíjhátralékos 2016. december 31-ig
Felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, kamarai
nyilvántartottak (regisztráltak, de nem tagok) száma:
+ kamarai tagsággal is rendelkező felelős műszaki vezetők
és műszaki ellenőrök (része a 786 fős tagságnak):
felelős műszaki vezető és műszaki ellenőri jogosultsággal
rendelkezők száma összesen:

IV.

2016
786
32
28
29
27
6
1
581
425
1006

Tevékenység bemutatása
Hatósági ellenőrzések
Ugyancsak a 2016. évben a Miniszterelnökségi Minisztériumtól elnyert pályázat keretében a 9/2015.
(IV. 10.) MvM utasításával kapcsolatosan a 2016. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések koncepcióját kidolgoztuk és a helyszíni ellenőrzések kézikönyvét elkészítettük.
10 helyszínen a Baranya megye területén lévő Járási Kormányhivatalok Építésfelügyeleteivel közösen
helyszíni ellenőrzéseket tartottunk.
Az ellenőrzéseket végző kollégáink javaslatára előfizettünk az „Építési jog” című folyóiratra, hogy naprakész információk szerint tájékoztassuk tagságunkat, és az ebben foglaltak szerint járjunk el minden
érintett területen, így a hatósági ellenőrzés során is.
Az ellenőrzések során jegyzőkönyvek készültek, kamaránk irattárában megtalálhatók.
Az ellenőrzés fő célja az építési beruházások szakmagyakorlóinak (tervezők, felelős műszaki vezetők,
építési műszaki ellenőrök) jogosultsági vizsgálata volt. Ezt a szakmai kamarák (MÉK, MMK) aznapi hatályos névjegyzéke alapján lehetett vizsgálni.
Néhány esetben előfordult, hogy a beruházás valamely megnevezett résztvevőjének nem volt az
adott feladatra, szakterületre érvényes jogosultsága. Az ellenőrzés során a helyszínen jelenlevők figyelmét felhívtuk a regisztráció pótlására.
Több esetben előfordult, hogy a szakmagyakorlónak lejárt a jogosultsága, ekkor jeleztük a továbbképzési lehetőségeket, ezek teljesítésével a jogosultságukat meg tudták hosszabbítani.
Amennyiben csak a dokumentációból derült ki a résztvevő szakmagyakorló vagy cég hiányossága a
jogosultság területén, a BMMK titkára értesítette az érintetteket, felkérve a hiány pótlására. A pótlásról
a kiértesítettek visszajelzést küldtek.
Feladatunknak tekintettük a cégek regisztrációjának ellenőrzését is. Az építőiparban tevékenykedőknek regisztrálniuk kell magukat a PBKIK-nál, s emellett valamelyik szakmai kamaránál is. Ez igen sok
esetben hiányzott. Szóbeli vagy írásbeli jelzésünk alapján a cégek pótolták a regisztrációt.
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További eredménye az Építésfelügyelettel közös ellenőrzéseknek, hogy a tapasztalt hiányosságok, hibák észlelése alapján a kamarai tájékoztatók, fórumok, szakmai továbbképzések során fel tudjuk hívni
a figyelmet az utóbbi hónapok fontos jogszabályváltozásaira, hogy a beruházások zökkenőmentesebben, kevesebb hibával haladjanak, s a tervezők, kivitelezők, szakmagyakorlók el tudják kerülni jogszabályok nem megfelelő ismerete miatti építési bírságot.

A „Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapja” című rendezvénysorozat megrendezése
2016 őszén került megrendezésre a „Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapja” című rendezvénysorozatunk, ahol az innováció és az energetikai hasznosítás tükrében bemutatkozhattak szakcsoportjaink. Az első rendezvényünkön 2016. november 16-án a magas színvonalú előadásokon túlmenően lehetőséget biztosítottunk a közelmúltban elkészült korszerű létesítmények megtekintésére, melynek keretén belül a rendezvény részvevői meglátogathatták a kökényi regionális hulladékkezelő központot és a pellérdi víztisztító üzemet.

IV.

Az ehhez szükséges forrásokat (terembérlet, busz) ugyancsak a Miniszterelnökségi Minisztériumnál
elnyert pályázati összeg terhére számoltuk el.
2016. november 24-én a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportunk tartott egy egész napos rendezvényt, amit a megyében működő társszervezetekkel közösen szerveztünk, így a Pécsi Akadémiai Bizottsággal és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság helyi csoportjával.
Célunk az volt, hogy a mérnöki szakmai közösségi élet felpezsdüljön, illetve a Kamarák által létrehozott és működtetett szakmai programok mind a tagok, mind a társadalmi nyilvánosság részére előremutató eredményt mutassanak fel a minőségi épített környezet és az energiatudatos, innovatív építés,
valamint a közízlés vonatkozásában. Az eredeti célkitűzésünket elértük. Nagy létszámban vettek részt a
rendezvénysorozatunkon. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak. A rendezvénysorozaton résztvevők
kinyilvánították azt az igényüket, hogy minden évben jó lenne ilyen jellegű rendezvényt szerveznünk.
A 2016. november 16-án a Pécsi Tudásközpontban megrendezett Mérnöknap részletes fotódokumentációs beszámolóját az Elnöki beszámolóhoz mellékelem.
A németországi tanulmányútról és a 2016. évi „Baranya Megyei Mérnöki Kamara Mérnök Napja”
című programjainkról a VI. fejezetben részletesen beszámolunk.

A BMMK általános szakmai tevékenysége
Együttműködés a Parlamenttel, a Kormányzattal, a területi államigazgatással és az önkormányzatokkal.
Az országban elsőként a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a
Dél-Dunántúli Építész Kamara 2015. december 17-én együttműködési megállapodást kötött a 2014–
2020. európai uniós költségvetési ciklus Baranya megye területére eső fejlesztési forrásainak hatékony
felhasználása érdekében. Az együttműködés célja a szakszerű pályázati előkészítések megvalósítása, a
települési önkormányzatok pályázatainak szakmai segítése, a pályázatok előkészítési és bírálati fázisában a BMÖ-nek szakértői támogatás nyújtása.
A 2016-os évben több személyes egyeztetést is tartottunk a BMÖ főépítészével, és a területfejlesztési
pályázati támogatások struktúrájának kialakítását több alkalommal véleményeztük.
Jelenleg folyamatban van a „Zöld város kialakítása” című európai uniós pályázatok kiírása.
A fenti együttműködési megállapodásunk alapján szakmai bizottságot hoztunk létre a BMÖ, BMMK és
DDÉK szakemberek részvételével a Baranya megyei városok pályázataihoz történő segítségnyújtás biztosítására.
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Kijelenthető, hogy a fenti hármas együttműködési megállapodás tényleges együttműködést eredményezett a BMÖ-vel.
A Járási Kormányhivatalokkal történő szakmai együttműködés keretében közös összevont építésfelügyeleti ellenőrzéseket tartottunk. Ennek részleteit az előző fejezetekben ismertettem.
A kamarai tudás hasznosítása konkrét projektekben
Az MMK a mérnöki tudás hasznosításának módszertani támogatását biztosítja a konkrét projektek tapasztalataival. A nemzetközi kapcsolatait folyamatosan bővíti, nemzetközi konferenciákat, workshopokat szervez.
A BMMK alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamara Mérnöki Innovációt Támogató Alapítványnak (MITA),
mely alapítvány céljai között a diplomadíj-pályázatok, a Fiatal Mérnökök Innovációs Díjának pályázati
támogatási rendszerének kialakítása és egyéb a mérnöki innovációt segítő tevékenységek vannak.

IV.

A BMMK 2016. évben 500.000 Ft támogatást nyújtott a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának, melyből a Műszaki Kar az egyes szakokra felvett elsőéves hallgatók közül szakonként a legmagasabb felvételi pontszámot elért hallgatóknak havi 20.000 Ft-os ösztöndíjat biztosított az első féléves tanulmányaikra. Ezzel a támogatással a BMMK ösztönözni kívánta a középiskolás korosztály tehetséges diákjainak műszaki pályára történő jelentkezését.
Pályázat
A 2016-os évben minden megyei kamara, így Kamaránk is lehetőséget kapott arra, hogy a Miniszterelnökség felé pályázatot nyújtson be 5 millió forint összeghatárig. Mint ahogy arról az előző fejezetekben
beszámoltam, e pályázat keretében továbbfejlesztettük a mérnöktovábbképzési rendszerünket, a hatósági ellenőrzési rendszerünket, erősítettük a mérnöki munka társadalmi elismerését a mérnöknapi rendezvényeinkkel, valamint a működési költségeink egy részét a pályázat terhére finanszíroztuk. A pályázati elszámolást a Minisztériumba határidőben megküldtük.
A Magyar Mérnöki Kamarában, ill. az Országos Tagozatokban, valamint alapítványokban betöltött tisztségek:
A kamarai tagjaink közül Feilné Győry Zsuzsanna MMK elnökségi tag, Lengyel Tamás, az MMK Felügyelőbizottság tagja és az Épületgépészeti tagozati elnökségi tagja, dr. Szabó Éva, az MMK Etikai Bizottságának tagja és az Építési Tagozat elnökségi tagja. Maros József és dr. Metzing Ferenc, a Tartószerkezeti Tagozat elnökségi tagjai. Benkovics István és Verbőci József a Szilárdásvány-bányászati Tagozati elnökségi
tagjai, dr. Metzing Ferenc az MMK Oklevél Szakirányúságát Megállapító Szakértői Testület tagja.
Dr. Kukai Tibor, az MMK Választási Jelölő Bizottságának elnöke, dr. Metzing Ferenc az MMK Választási
Jelölő Bizottságának tagja.
Baumann Mihály az MMK Épületenergetikai és Épületenergia-hatékonysági Szakosztály elnökségének tagja.
Az MMK Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány kuratóriumi tagjai a BMMK részéről: dr. Kukai Tibor
és Baumann Mihály.
Megyei testületekben való részvétel:
A Tolna és Baranya Megyei Területi Tervtanácsban résztvevő BMMK képviselő: dr. Szabó Éva. A Pécs Városi Tervtanácsban részt vesz Motyovszki Ágnes.
Degré András a Regionális Vízgazdálkodási Tanácsban tevékenykedik.
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Egyebek
2016. év őszén a Magyar Mérnöki Kamara és a területi kamarák megtartották alapításuk 20 éves jubileumi ünnepségeit. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége úgy döntött, hogy a 20 éves jubileumi
megemlékezésünket szakmai rendezvénysorozattal ünnepeljük, és a különböző rendezvényeinket a 20
éves jubileum jegyében tartjuk meg. E rendezvénysorozatnak két kiemelkedő rendezvénye volt 2016.
november 16-án a Pécsi Tudásközpontban megtartott Megyei Mérnöknap, valamint a 2017. február 11én megtartott Jubileumi Mérnökbál. A mérnöknapról a részletes beszámoló az Elnöki beszámoló mellékletében található, a Mérnökbál eseményei a WEB-lapon megtalálhatók.
A 2016. november 16-án a Pécsi Tudásközpontban megtartott Megyei Mérnöknap eseményeiről a
VI. fejezetben részletesen beszámolunk.

IV.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök

Képes beszámoló a 2016. évi küldöttgyűlésről:

Az előző képeken a BMMK küldöttek gyülekeznek
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IV.

Előtérben Mártonfalvi Péter

Lengyel Tamás köszönti Horváth Andrást,
a Dél-Dunántúli Építész Kamara elnökét

Előtérben dr. Kukai Tibor köszönti
Nagy Csaba BMÖ-elnököt

A küldöttgyűlés meghívott vendégei és házigazdái:
Horváth András, Dél-Dunántúli Építész Kamara elnök, Lengyel Tamás, dr. Metzing Ferenc, Nagy Csaba BMÖ-elnök,
prof. dr. Bachmann Bálint, PTE PMMIK dékán, dr. Kukai Tibor.
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IV.

A küldöttgyűlés résztvevői egyperces néma felállással emlékeztek meg az előző évben elhunyt mérnökökről
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IV.

A küldöttek egy csoportja,
előtérben Mártonfalvi Péter és Lengyel Tamás

A küldöttek egy csoportja,
előtérben Csépányi Ágnes, a BMMK könyvelője

A küldöttek egy csoportja, dr. Metzing Ferenc, Bocz Gábor levezető elnök, Benedek Dezső és dr. Szabó Éva
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Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának
2016. évi munkájáról.
A 2016. évi küldöttgyűlés óta a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelőbizottsága a működését
szabályozó dokumentumok – BMMK alapszabálya, az FB saját ügyrendje és SZMSZ-e – által szabályozott
környezetben végezte munkáját.
A beszámolási időszakban a Felügyelőbizottság két rendes ülést tartott. Rendkívüli ülés az elmúlt évben nem volt. A BMMK alapszabályában foglaltaknak megfelelően az elmúlt év során az őszi ülésén vizsgálta a BMMK költségtervének időarányos teljesítését és a kamara működését az alapszabályban foglaltak szerint.
Az évközi ellenőrzések tapasztalatait, megállapításait jegyzőkönyvben rögzítettük. Az FB a BMMK működésében a beszámolási időszakban rendellenességet, szabálytalanságot nem észlelt. A kamara működése az alapszabályban foglaltaknak megfelelt. Az elnökségi üléseket ütemterv szerint megtartották,
azok jegyzőkönyvei, a tagnyilvántartás adatai, az országos kamara részére továbbítandó adatok és jelentések határidőre elkészültek.

IV.

A befizetéseket a BMMK minden esetben határidőre teljesítette.
Külön tárgyalta az FB a BMMK által a továbbképzés területén vállalt regionális szerepet. A 2015-ös esztendő tapasztalatait felhasználva a 2016-os esztendő regionális, három megyét érintő továbbképzései gyakorlatilag zökkenőmentesen, megfelelő részvétellel, magas színvonalon zajlottak le. A bizottság
megállapította, hogy a továbbképzés előkészítése, az előadók kiválasztása, valamint a képzés lebonyolítása jól, megfelelően, és eredményesen működött.
Foglalkozott az FB a BMMK tervezett alapszabály módosításával és a Király utcai ingatlan bérbe adásával. Az alapszabály módosítása a bizottság szerint célszerű, az elnökség munkáját egyszerűsítő irányba
ható. A Király utcai ingatlan bérbe adásával a bizottság egyetértett, azt jónak találta.
Az FB 2017. április 18-i ülésén tárgyalta a BMMK 2016. évi költségvetési beszámolóját, 2017. évi tervét,
az Alapszabály szerinti működést és az elnöki beszámolót. A korábbi évekhez hasonlóan azt a megállapítást tehette, hogy a BMMK gazdálkodására továbbra is a takarékosság és észszerűség jellemző. Beszerzéseiben is költségtakarékosságra törekedett. Külön pozitívumnak tartotta az FB a sikeres évközi pályázatot, ami nem tervezett fejlesztéseket tett lehetővé. A 2016. év gazdálkodása eredményes volt.
Az FB a BMMK 2016. évi működéséről, a BMMK elnökének 2016. évről készített beszámolójáról, a 2016.
évi költségterv teljesítéséről és a 2017. évi pénzügyi tervről határozatokat hozott, melyekben azokat elfogadta, és elfogadásra ajánlotta a BMMK 2017. éves küldöttgyűlésének.
A BMMK Felügyelőbizottsága feladatait a beszámolási időszakban elvégezte.
Pécs, 2017. április 18.
Degré András
BMMK FB-elnök
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Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
2016. évi tevékenységéről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárást kezdeményezett a Baranya Megyei Mérnöki Kamaránál. A panaszos leveléből egy több éve folyó eljárássorozat jegyzőkönyveiben megállapították, hogy a
BMMK egyik tervezőjének munkája nem elégíti ki az MMK vonatkozó terv tartalmi követelményeit.
Ennek okát és magyarázatát egyrészt a hanyag tervezésben, másrészt a szakképzettség hiányában
látták.
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság a bejelentés tartalmát megvizsgálta, a vizsgálat eredményeként a tervezőt elmarasztalta, figyelmeztetésben részesítette és pénzbüntetésre ítélte.
A határozatban megállapított figyelmeztetést és a 100.000 Ft mellékbüntetésként kiszabott pénzbírságot a panaszolt tudomásul vette és az összeget 2016-ban a számlánkra befizette.

IV.

Más fegyelmi bizottsági eljárást igénylő bejelentés a BMMK Etikai Bizottságához 2016-ban nem érkezett.
Pécs, 2017. április 22.
Maros József
a BMMK EFB elnöke

2016-ban a Fiatal Mérnökök Csoportja és az Építési Szakcsoport szakmai vezetéssel megtekintette az átadás előtt álló Onkológia épületét. Fotódokumentáció:
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Elnöki beszámoló a BMMK 2017. évi tevékenységéről
Pályázati támogatás elnyerése és az ezzel kapcsolatos programok
A Miniszterelnökségi Minisztérium által kiírt pályázatból GFSZKF/1010/9/2017. számon támogatási
pályázatot nyertünk el bruttó 5 millió Ft értékben. A pályázati támogatás főbb célkitűzései:
– a mérnöki munka társadalmi elismertetésében nyújtson segítséget a területi kamaráknak,
– szakmai programok szervezéséhez anyagi támogatást nyújtása,
– a mérnöki kamara ügyviteli tevékenységével kapcsolatos költségeknek részbeni elszámolása.
A támogatás felhasználásával több szakmai programot is rendeztünk.

IV.

Hatósági ellenőrzések
37/2016. (XII. 16) MvM utasításával kapcsolatos a 2017. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megszervezése és végrehajtása.
A tervezettől eltérően nem 4, hanem 6 alkalommal vettünk részt közös helyszíni, illetve kamarai adat
egyeztető ellenőrzésen. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében kidolgoztuk a helyszíni ellenőrzés kézikönyvét.
Az ellenőrzések során jegyzőkönyveket készítettünk az egyéb ellenőrző hatóságokkal közösen.

Eredmények
Az ellenőrzés fő célja az építési beruházások szakmagyakorlóinak (tervezők, felelős műszaki vezetők,
építési műszaki ellenőrök) jogosultsági vizsgálata volt. Ezt a szakmai kamarák (MÉK, MMK) aznapi hatályos névjegyzéke alapján lehetett vizsgálni.
Néhány esetben előfordult, hogy a beruházás valamely megnevezett résztvevőjének nem volt az
adott feladatra, szakterületre érvényes jogosultsága. Az ellenőrzés során a helyszínen jelenlévők figyelmét felhívtuk a regisztráció pótlására.
Több esetben előfordult, hogy a szakmagyakorlónak lejárt a jogosultsága, ekkor jeleztük a továbbképzési lehetőségeket, ezek teljesítésével a jogosultságukat meg tudták hosszabbítani.
Amennyiben csak a dokumentációból derült ki a résztvevő szakmagyakorló, vagy cég hiányossága a
jogosultság területén, az Építésfelügyelet ill. a BMMK-Titkára értesítette az érintetteket, felkérve őket a
hiány pótlására.
Feladatunknak tekintettük a cégek regisztrációjának ellenőrzését is. Az építőiparban tevékenykedőknek regisztrálniuk kell magukat a PBKIK-nál, s emellett valamelyik szakmai kamaránál is. Ez igen sok
esetben hiányzott. Szóbeli vagy írásbeli jelzésünk alapján a cégek pótolták a regisztrációt.
További eredménye az Építésfelügyelettel közös ellenőrzéseknek, hogy a tapasztalt hiányosságok, hibák észlelése alapján a kamarai tájékoztatók, fórumok, szakmai továbbképzések során fel tudjuk hívni a figyelmet az elmúlt év fontos jogszabályváltozásaira, hogy a beruházások zökkenőmentesebben, kevesebb hibával haladjanak, s a tervezők, kivitelezők, szakmagyakorlók el tudják kerülni a jogszabályok nem megfelelő ismerete miatti építési bírságot.
A BMMK általános gyakorlata az, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Építésfelügyeletével
együttműködve évente rendszeresen részt vettünk az építkezések hatósági ellenőrzésein. Az alábbiakban a 2017-ben végzett közös hatósági ellenőrzéseinkről mutatunk be néhány fotót.
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2017-ben több módosítás történt az építési engedélyezések, ill. a bejelentések területén, különösen a
lakóépületek építési beruházásait illetően. Az MMK szakmagyakorlói közül ez különösen érinti a különböző szakterületi tervezőket, tervezői művezetőket, valamint a kivitelezőket, felelős műszaki vezetőket,
építési műszaki ellenőröket. Tájékoztatásukra oktatási segédanyagokat is készítettünk, melyet a kötelező továbbképzések alkalmával a résztvevők rendelkezésére bocsátottunk.

A BMMK általános szakmai tevékenysége
A Magyar Mérnöki Kamarában 2017 májusában Tisztújító Küldöttgyűlés volt, melynek során az MMK
minden tisztségviselői csoportjára a küldöttgyűlés új személyeket, testületeket választott. A választás
eredményeként kialakult új vezetés névsora az MMK honlapján olvasható. Az új vezetés az első intézkedései között kialakította a Magyar Mérnöki Kamara 2017–2018. évi Cselekvési Programját, amely ös�szefoglalja azokat a fontosabb területeket, amelyekre az MMK a szakmai tevékenysége során kifejezetten fokuszál.

IV.

Természetesen ez a Cselekvési Program határozza meg a megyei kamarák, így a BMMK általános szakmai tevékenységét is.

A Cselekvési Program négy pillérre épül:
1.
2.
3.
4.

Kormányzati kapcsolatok és általános kamarai szakpolitika.
Szakmapolitikai és szabályozási feladatok.
Szolgáltató kamara.
Hatékonyabb működés.
KORMÁNYZATI KAPCSOLATOK ÉS ÁLTALÁNOS KAMARAI SZAKPOLITIKA

1. „Mit kíván a magyar mérnök?” (Az MMK itt szimbolikusan 12 pontban összefoglalta azokat a „követeléseket”, amelyeket legfontosabbnak tart a mérnöktársadalom számára.)
2. a kormányzati együttműködés bővítése: IM-MMK megállapodás;
3. a kormányzati együttműködés bővítése: NGM-MMK együttműködési megállapodás;.
4. a szakmai egyesületekkel való együttműködés megújítása.
SZAKMAPOLITIKAI ÉS SZABÁLYOZÁSI FELADATOK
5. A 266/2013 (VII. 11.) kormányrendelet módosításához szükséges kamarai javaslatok előkészítése;
6. a nemzeti szabványosítással kapcsolatos szabályozás átalakításában való közreműködés;
7. a Tervezői Szolgáltatási Rendszer (TSZR) és díjszabása szabályozásának előkészítése az MMK-MÉK
munkacsoport keretében;
8. a Beruházási Folyamat Rendszere (BFR) szabályozásának előkészítése az MMK-MÉK-ÉVOSZ munkacsoport keretében;
9. a tervfogalmak tisztázása a TSZR és BFR szabályozáshoz kapcsolódva;
10. a tervtartalmi szabályzatok monitoringrendszerének kialakítása;
11. az ÉMI műszaki irányelvek kamarai képviseletének szakmai alátámasztása és a tagozatok közreműködése;
12. a főmérnöki rendszer bevezetésének kezdeményezése és előkészítése;
13. a tervezés és kivitelezés együttes kiírása kivételességének gyakorlati érvényesülése érdekében a
„kivétel” kritériumainak meghatározása és a szükséges jogszabály-módosítás kezdeményezése.
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SZOLGÁLTATÓ KAMARA
14. A szabványfordítás támogatása;
15. kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás kereteinek kialakítása;
16. nyelvi képzés;
17. informatikai képzés;
18. BIM workshop és képzések;
19. informatikai projekt ellenőr IPE-nyilvántartás felépítése és fenntartása;
20. energetikai szakreferens nyilvántartás felépítése és fenntartása;
21. energetikai szakemberek fórumrendszerének kialakítása;

IV.

22. egyéni vállalkozók és kkv-k együttműködésének jogi keretei és módszertana (tájékoztató anyag
és szerződésminta) kialakítása;
23. a tanúsítások teljes körű rendezése (a hiányzó, jogosultságpótló tanúsítások kiadása és a létezők
szükség szerinti aktualizálása);
24. mesteriskolák szervezése (IPE, informatikai biztonság);
25. szerződésminták kialakítása a szaktervezés területeire;
26. a kötelező jogi és szakmai továbbképzések anyagai aktualitásának biztosítása (felülvizsgálat rendszerességének biztosítása);
27. felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök kötelező szakmai képzésének maradéktalan és megfelelő színvonalának biztosítása;
28. energetikai audit és szakreferens kötelező továbbképzési rendszer elindítása és fenntartása.
HATÉKONYABB MŰKÖDÉS
29. Az országos kamara hatósági felügyeleti tevékenységéhez szükséges keretek kialakítása (ellenőrzési rendszer, jogalkalmazás egységesítését szolgáló eszközrendszer);
30. e-ügyintézés bevezetése az országos és a területi kamaráknál;
31. a testületek felülvizsgálatával kapcsolatos tagozati felülvizsgálatok elvégzése;
32. FAP-pályázatok (feladatalapú szakmai tagozati pályázatok) lebonyolítása és a hasznosulás figyelemmel kísérése;
33. MITA (Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány) törekvéseinek széles körű ismertetése és folyamatos tájékoztatás az szja 1% támogatás lehetőségéről.
Az MMK a fenti Cselekvési Program megvalósítása érdekében a különböző szakmai területekre munkacsoportokat hozott létre. Ezek a munkacsoportok a legfontosabb szakmai területeket ölelik fel.
A BMMK 2017. évi tevékenysége során több tagunk munkájával jelentős mértékben hozzájárult az
MMK fenti Cselekvési Programjában foglaltak megvalósításához, elsősorban a munkacsoportokban történő tevékenységükön keresztül. Hozzájárulásunk elsősorban a BMMK tagságából az Országos Tisztségviselőnek megválasztott mérnöktársaink munkáján keresztül valósult meg.
A BMMK tagjai közül 2017-ben megválasztott MMK Országos Tisztségviselők:
– Lengyel Tamás alelnök,
– Feilné Győry Zsuzsanna elnökségi tag,
– dr. Szabó Éva Ibolya Etikai-Fegyelmi Bizottsági tag
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A Cselekvési Programban is kiemelt fontosságú feladatként szerepel a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet módosítása, mely feladatra létrehozott munkacsoportban és egyéb MMK jogosultsági jogszabálymódosítási ügyben kiemelkedő feladatot végez dr. Metzing Ferenc BMMK elnökségi tagunk.
Ugyancsak kiemelt feladatot lát el Degré András mérnök tagtársunk (a BMMK FB elnöke) a Dél-Dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban, valamint annak Baranya megyei Szakmai Bizottságában való közreműködésével a BMMK képviselőjeként.
Az MMK-ban működő 21 szakmai tagozatban a legkülönbözőbb tisztségekben dolgoznak BMMK
mérnök tagtársaink, ezen belül is néhány szakmai tagozatban kifejezetten nagy aktivitást fejtenek ki
kollégáink. Ilyenek az Épületgépészeti Tagozat, az Építési Tagozat, a Tartószerkezeti Tagozat, Geodéziai
és Geoinformatikai Tagozat, de természetesen egyéb tagozatokban is a szakcsoportjaink, vezetőink és
tagságán keresztül kifejezetten aktívan részt veszünk a tagozati munkában.

IV.

Tehát összességében megállapítható, hogy a BMMK a megyei kamarák közül kiemelkedő mértékben
reprezentálva van az MMK tisztségviselői testületeiben, és a legaktívabb megyék közé tartozik az Országos Mérnöki Kamarai feladatok megoldásában is.
Természetesen a BMMK folytatta azokat az ügyeket, melyeket a korábbi években is folyamatosan végzett a megyében.
Az országban elsőként a Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a
Dél-Dunántúli Építész Kamara 2015. december 17-én együttműködési megállapodást kötött a 2014–
2020 európai uniós költségvetési ciklus Baranya megye területére eső fejlesztési forrásainak hatékony
felhasználása érdekében. Az együttműködés célja a szakszerű pályázati előkészítések megvalósítása, a
települési önkormányzatok pályázatainak szakmai segítése, a pályázatok előkészítési és bírálati fázisában a BMÖ-nek szakértői támogatás nyújtása.
A 2017-es évben több személyes egyeztetést is tartottunk a BMÖ főépítészével, és a területfejlesztési
pályázati támogatások struktúrájának kialakítását több alkalommal véleményeztük.
2017-ben megvalósult a „Zöld város kialakítása” című európai uniós pályázatok kiírása.
A fenti együttműködési megállapodásunk alapján szakmai bizottságot hoztunk létre a BMÖ, a BMMK
és a DDÉK szakemberek részvételével a Baranya megyei városok pályázataihoz történő segítségnyújtás
biztosítására. A Baranya megyei városok ötletpályázatát a BMÖ lebonyolította, melynek során a pályamunkák bírálatát és rangsorolását e fenti bizottság végezte el.
Kijelenthető, hogy a fenti hármas együttműködési megállapodás 2017. évben is tényleges együttműködést eredményezett a BMÖ-vel.
A BMMK hagyományosan kifejezetten jó szakmai kapcsolatokat ápol a PTE-vel, és ezen belül a PTE
Műszaki és Informatikai Karával. Ezen együttműködés biztosítja azt, hogy a BMMK a szakmai továbbképzéseit a PTE MIK Campusán tartja, megfelelő magas színvonalú infrastrukturális körülmények biztosításával.
Kamaránk 2017. évben 300.000 Ft támogatást nyújtott a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának, melyből a Műszaki Kar az egyes szakokra felvett elsőéves hallgatók közül szakonként
a legmagasabb felvételi pontszámot elért hallgatóknak havi 20.000 Ft-os ösztöndíjat biztosított az első
féléves tanulmányaikra. Ezzel a támogatással a BMMK ösztönözni kívánta a középiskolás korosztály tehetséges diákjainak műszaki pályára történő jelentkezését.
A BMMK 2017. évben is, hasonlóan a korábbi évekhez, kifejezetten jó kapcsolatra törekszik a megyében működő műszaki szakmai szervezetekkel, társkamarákkal, a települések önkormányzatainak és a
kormányhivataloknak, illetve a különböző szakmai hatóságok műszaki irányítását végző szervezeti egységeivel, annak érdekében, hogy a tagjaink által végzett mérnöki tevékenységek elbírálása, megítélése
e szervezetekben korrekt szakmai alapon történjenek.
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2017-ben is megtartottuk a BMMK Mérnöknapját a megye, a város és az egyetem vezetőinek részvételével, melyen a megye jelentősebb városainak polgármesterei a városfejlesztéseikről előadásokat tartottak. A Mérnöknap helyszíne a PTE MIK volt. A Mérnöknapi eseményeket a VI. sz. fejezetben mutatjuk be.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök

A 2017. évi küldöttgyűlésről fotóbeszámoló:

IV.
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Elnöki beszámoló a BMMK 2018. évi tevékenységéről
Pályázati támogatás elnyerése és az ezzel kapcsolatos programok
A Miniszterelnökségi Minisztérium által kiírt pályázatból GF/SZKF/183/9/2018. számon támogatási
pályázatot nyertünk el bruttó 5 millió Ft értékben. A pályázati támogatás főbb célkitűzései:
– a mérnöki munka társadalmi elismertetésében nyújtson segítséget a területi kamaráknak;
– szakmai programok szervezéséhez anyagi támogatást nyújtása;
– a mérnöki kamara ügyviteli tevékenységével kapcsolatos költségeknek részbeni elszámolása.
A támogatás felhasználásával több szakmai programot is rendeztünk.
Baranya Megyei Mérnöki Kamara a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Államtitkárságának
pályázati támogatásával 2018. október 19-én a PTE Műszaki és Informatikai Karával közös rendezvényben tartotta meg a Megyei Mérnöknapot a PTE Műszaki és Informatikai Karán, melyen több
mint 300 fő mérnöki kamarai tagunk vett részt.

IV.

A fenti Mérnöknapról a részletes szakmai programot és a beszámolót fotódokumentációval együtt
a VI. fejezetben mutatjuk be.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara a PTE Műszaki és Informatikai Karával együttműködve szakmai tanulmányutat szervezett 2018. szeptember 24–28-án a szlovákiai-csehországi V4 országok mérnöki létesítményeinek megtekintése céljából.
A program kisebb részben a BMMK Miniszterelnökségi Minisztériumi pályázatban elszámolható ös�szegben a kamaránk költségéből, míg jelentős részben a PTE MIK pályázati támogatásából lett finanszírozva.
A programban való részvétel a BMMK választott tisztségviselői részéről történő jelentkezés alapján
történt, a MIK részéről a részvételt a dékáni vezetés jelölte ki.
A programban az alábbi létesítményeket látogatták meg, illetve tanulmányozhatták a résztvevők:
○○ Ógyalla (Hurbanovo): római katolikus templom, (tervezte: Medgyaszay László, 1912) „Konkoly
Thege Miklós” Csillagvizsgáló, sörgyári nagy méretű vasbeton silók,
○○ Nagyszombat (Trnava): műemléki belváros és Sport Aréna Stadion (futballstadion),
○○ Trencsén: Vág vasúti híd,
○○ Ilava: Baross Gábor mauzóleuma,
○○ Trencsénfürdő: (Luhacovice) – Városi fürdő szecessziós épülete,
○○ Szkalica: Ferences templom és rendház.
A fenti szakmai tanulmányút részletes szakmai programját a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben mutatjuk be.
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Építőmérnök 200 MMK rendezvényen való részvételünk:

IV.

Az Építőmérnökök Európai Tanácsa (ECCE) a 2018. évet az Építőmérnökök Évének nyilvánította abból
az alkalomból, hogy 200 évvel ezelőtt alakult meg az angol Építőmérnök Szövetség ICE (Institution of
Civil Engineers). Ehhez a jubileumhoz csatlakozott a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) is az Építőmérnök
200 rendezvénysorozattal.

E rendezvénysorozat fő eseménye volt a 2018. szeptember 10–11-én az MTA dísztermében megrendezett Építőmérnök 200 Konferencia, melynek ünnepi ülésén beszédet mondott Áder János köztársasági elnök, András yorki herceg és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.
Az MTA díszünnepséggel egy időben a budapesti Bazilika előtti téren megnyitásra került egy nagyszabású köztéri plakátkiállítás, „Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot” címmel. A mintegy 150 nagy méretű
tabló a Magyar Építőmérnökség legjelentősebb mérnöki alkotásait mutatta be.
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IV.

forrás: http://workshop.mmk.hu/informaciok/hirek/plakatkiallitas
E plakátkiállítás anyagát a Magyar Mérnöki Kamara a megyei kamaráknak átadta azzal a céllal, hogy
a megyei székhelyeken a budapesti helyszínhez méltó szabadtéri kiállításokon mutassák be e kiállítás
posztereit, hogy a tanuló fiatalságot a pályaválasztásban segítse, orientálja e szép szakma irányába, valamint a széles társadalom képet kapjon az építőmérnökség eredményeiről.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara képviseletében az MMK ezen rangos rendezvénysorozatán a Tartószerkezeti, Építési, Vízépítési és Közlekedésépítési Szakcsoportok tagjai és kamaránk elnökségi tagjai is
részt vettek. A rendezvényt követően az MMK felé bejelentettük szándékunkat, hogy 2019. év tavaszán
az országos kiállításon résztvevő posztereket Pécsett a Széchenyi téren nagyszabású kiállítás keretében
bemutatjuk. Ezt a rendezvényünket „Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot” címmel 2019. március
29-től április 11-ig nagy sikerrel megtartottuk. Ennek részletes ismertetését a jövő évi elnöki beszámolóban mutatjuk be.

Hatósági ellenőrzések
37/2016. (XII. 16.) MvM utasításával kapcsolatos a 2018. évi építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések megszervezése és végrehajtása.
2018. évben 2 alkalommal vettünk részt közös helyszíni, illetve kamarai adategyeztető ellenőrzésen.
Az ellenőrzéseket a korábbi években kidolgozott Helyszíni Ellenőrzési Kézikönyv alapján végeztük.
Az ellenőrzések során jegyzőkönyveket készítettünk az egyéb ellenőrző hatóságokkal közösen.

Fotódokumentáció egy 2018-as pécsi, belvárosi ellenőrzésről:
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IV.

Fotódokumentáció egy 2018-as mozsgói üzem építésének ellenőrzésről:
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IV.

Eredmények
Az ellenőrzés fő célja az építési beruházások szakmagyakorlóinak (tervezők, felelős műszaki vezetők,
építési műszaki ellenőrök) jogosultsági vizsgálata volt. Ezt a szakmai kamarák (MÉK, MMK) aznapi hatályos névjegyzéke alapján lehetett vizsgálni.
Néhány esetben előfordult, hogy a beruházás valamely megnevezett résztvevőjének nem volt az
adott feladatra, szakterületre érvényes jogosultsága. Az ellenőrzés során a helyszínen jelenlevők figyelmét felhívtuk a regisztráció pótlására.
Több esetben előfordult, hogy a szakmagyakorlónak lejárt a jogosultsága, ekkor jeleztük a továbbképzési lehetőségeket, ezek teljesítésével a jogosultságukat meg tudták hosszabbítani.
Amennyiben csak a dokumentációból derült ki a résztvevő szakmagyakorló vagy cég hiányossága a
jogosultság területén, az Építésfelügyelet, ill. a BMMK titkára értesítette az érintetteket, felkérve őket a
hiány pótlására.
Feladatunknak tekintettük a cégek regisztrációjának ellenőrzését is. Az építőiparban tevékenykedőknek regisztrálniuk kell magukat a PBKIK-nál, s emellett valamelyik szakmai kamaránál is. Ez igen sok
esetben hiányzott. Szóbeli vagy írásbeli jelzésünk alapján a cégek pótolták a regisztrációt.
További eredménye az Építésfelügyelettel közös ellenőrzéseknek, hogy a tapasztalt hiányosságok, hibák észlelése alapján a kamarai tájékoztatók, fórumok, szakmai továbbképzések során fel tudjuk hívni
a figyelmet az elmúlt év fontos jogszabályváltozásaira, hogy a beruházások zökkenőmentesebben, kevesebb hibával haladjanak, s a tervezők, kivitelezők, szakmagyakorlók el tudják kerülni a jogszabályok
nem megfelelő ismerete miatti építési bírságot.
2017-ben több módosítás történt az építési engedélyezések, ill. a bejelentések területén, különösen a lakóépületek építési beruházásait illetően. Az MMK szakmagyakorlói közül ez különösen érinti a
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különböző szakterületi tervezőket, tervezői művezetőket, valamint a kivitelezőket, felelős műszaki vezetőket, építési műszaki ellenőröket. Tájékoztatásukra oktatási segédanyagokat is készítettünk, melyet
a kötelező továbbképzések alkalmával a résztvevők rendelkezésére bocsátottunk.
Természetesen a BMMK folytatta azokat az ügyeket, melyeket a korábbi években is folyamatosan végzett a megyében.
A Baranya Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Dél-Dunántúli Építész Kamara korábbi együttműködési megállapodását folytattuk, mely a 2014–2020 európai uniós költségvetési ciklus Baranya megye területére eső fejlesztési forrásainak hatékony felhasználása érdekében való
együttműködésre jött létre. Az együttműködés célja a szakszerű pályázati előkészítések megvalósítása,
a települési önkormányzatok pályázatainak szakmai segítése, a pályázatok előkészítési és bírálati fázisában a BMÖ-nek szakértői támogatás nyújtása.

IV.

○○ A 2018-as évben több személyes egyeztetést is tartottunk a BMÖ főépítészével, és a területfejlesztési pályázati támogatások struktúrájának kialakítását több alkalommal véleményeztük.
○○ A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 129/2017. (XII. 14.) Kgy. határozatával döntött
Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításáról. A határozat értelmében a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: BMÖ) 2017 decemberében támogatási szerződést
kötött a Miniszterelnökséggel a tárgyi munka elvégzésére.
○○ Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával kapcsolatosan a BMÖ főépítésze
több alkalommal konzultációs megbeszéléseket hívott össze, mely szakmai fórumokon dr.
Szabó Éva Ibolya területrendezési tervezési szakértőként vett részt a BMMK képviseletében.
○○ A BMÖ megkeresésére csatlakoztunk a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020” című projekthez, ennek keretében részt
vettünk a Paktum szervezeti ülésen és konferencián. E projektben is a BMMK-t dr. Szabó Éva
Ibolya képviseli.

Elnöki beszámoló a BMMK 2019. évi tevékenységéről
A titkára: a titkár személyében 2019. február 1-től változás történt, az előző titkár nyugállományba vonulása miatt. A BMMK új titkára dr. Winkler Ervin (részmunkaidős megbízással). A titkár úr építészmérnöki és jogi egyetemi végzettséggel is rendelkezik, és mindkét végzettségének megfelelő munkakörben hosszú időtartamú gyakorlati időt töltött. Így ennek megfelelően minden vonatkozásban megfelel
a kamarai törvénynek a titkár személyére vonatkozó igen szigorú előírásainak. A titkár a kamara ügyviteli szervezetének vezetője, a kamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben jár el.

Tevékenység bemutatása:

A 2019. évi küldöttgyűlés elnöki beszámolóját és a kitüntetések átadását Lengyel Tamás alelnök tartotta.
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A szakmai programjaink és általában a tevékenységünk magasabb színvonalú végzése érdekében éltünk a Miniszterelnökségi Minisztérium által meghirdetett pályázati lehetőséggel. A kiírt pályázatból
GF/JSZF/18/2/2019. számon támogatási pályázatot nyertünk el bruttó 3 millió Ft értékben.
A támogatás részbeni felhasználásával több szakmai programot is rendeztünk, melyek közül a
legjelentősebbekről az alábbiakban számolok be:

A BMMK és a PTE MIK plakátkiállítása
2019. 03. 29. – 2019. 04. 11. közötti időtartamban:
A BMMK és a PTE MIK az országos, és a Baranya megyei építőmérnöki alkotásokat, valamint az egyetemi építőmérnöki kutatásokat és oktatást bemutató mintegy 120 nagy méretű poszterrel köztéri plakátkiállítást rendezett a pécsi Széchenyi téren.

IV.

Részletek az alábbi meghívó linken találhatók.
http://bamernok.hu/upload/Meghv_1.pdf
http://bamernok.hu/upload/Mrrnkjsg---ptmrnk-Konferencia-az-MTA-Dsztermben.pdf
A fenti Plakátkiállítás részletes szakmai programját a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben
mutatjuk be.

Mérnök és MIK Partners’ Nap 2019

Prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja megnyitja a rendezvényt. Az elnökségben helyet foglal
prof. dr. Miseta Attila PTE rektor, Jenei Zoltán PTE kancellár, dr. Kukai Tibor BMMK-elnök.
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A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2019. október 17-én a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával közös rendezvényen tartotta meg a Megyei Mérnök Napot a PTE Műszaki és Informatikai Karának 400 fős előadótermében.
A fenti Mérnöknap részletes szakmai programját a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben
mutatjuk be.

Az Alsó-szászországi szakmai útra 2019. október 20–25. közötti időszakban került sor.
Az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 „Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos,
informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című projekt keretében
szomszédoló program megvalósítása keretében a program kisebb részben a BMMK Miniszterelnökségi Minisztériumi pályázatban elszámolható összegben a kamaránk költségéből, míg jelentős részben a
PTE MIK pályázati támogatásából lett finanszírozva.

IV.

A programban való részvétel a BMMK választott tisztségviselői részéről történő jelentkezés alapján
történt, a MIK részéről a részvételt a dékáni vezetés jelölte ki.
A fenti tanulmányút részletes szakmai programját a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben
mutatjuk be.

BMMK – Építésügyi hatósági ellenőrzések – 2019
Jogszabályi háttér változása:
1. Az Eljárási kódex – a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2019. februártól hatályos módosítása érintette az építésfelügyeleti ellenőrzés szabályait, új, súlyos szabálytalansági esetet is bevezetett. A
végrehajtás nem az építésügyi hatóságok feladata lett.
A módosított Eljárási kódexben foglaltak alapján az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának ellenőrzését
a) szúrópróbaszerűen a helyszínen,
b) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter szerinti ellenőrzési utasításban foglaltak szerint,
c) távoli eléréssel az elektronikus építési napló alkalmazásában végzi.
Az ellenőrzéseket az építésfelügyeleti hatóság szükség esetén, de évente legalább két alkalommal az építésügyi hatósággal (ideértve a sajátos építményfajták szerinti hatóságokat
is), más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, illetve mérnöki kamara, területi kereskedelmi és iparkamara, vagy más – ellenőrzésre
jogosult – hatósággal vagy szervezettel közösen végezheti.
Az Eljárási kódex legújabb módosítása után az ellenőrzésben részt vehet (vesz) majd az ÉMI is.
Megemlítendő változás még, hogy az ellenőrzésen való közreműködésért sem az ÉMI-t, sem a
többi közreműködőt díj nem illeti meg.
2. Az Építési Törvény 2019. szeptember 30-án hatályba lépett módosításai (felelősségbiztosítási kötelezettség, naplóvezetési kötelezettség, tervezői művezetés, az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentési kötelezettségének megszüntetése) jelentős változást hoztak az egyszerű bejelentéseket illetően. Ezeket a bejelentéseket innentől az ÉTDR felületén kell megtenni. Az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik az egyszerű bejelentések kezelése, ellenőrzése.
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Az egyszerű bejelentéseket a továbbiakban az építésfelügyeleti hatóság az ÉTDR rendszerben
ellenőrzi, vizsgálva, hogy annak tartalma megfelel-e az Egyszerű bejelentési rendeletben meghatározottaknak. 2019. október 24-e előtt csak egy szűk körben volt az építésfelügyeletnek ellenőrzési kötelezettsége. Fontos, hogy csak hiányos bejelentés esetében van a hatóságnak intézkedési kötelezettsége, tehát az épület szabályossága, vagy éppen a dokumentáció tartalma változatlanul nem kötelező ellenőrzési szempont.
Az illetékes építésfelügyeleti hatóság a bejelentés tényéről továbbra is értesítést küld az Egyszerű bejelentési rendeletben meghatározott szerveknek (pontosították, hogy az építész és
mérnöki kamara értesítendő!!!).
Az építésfelügyeleteket váratlanul érte a változás, munkaterhük a többszörösére nőtt, a 8 napos határidővel megállapított ellenőrzési feladat szinte megoldhatatlan.

IV.

Az MMK és a MÉK azonnal állásfoglalást adott ki, a szakmai kamarákkal nem történt előzetes
egyeztetés, a megrendelőre és a tervezőre súlyos felelősség került, várható a jelentős minőségromlás, biztonsági problémák fellépése.
https://mmk.hu/informaciok/hirek/egyszeru-bejelntes-allasfoglalas-20191025
3. 2020. március 1-től egyfokú lett a hatósági eljárási modell, nincs másodfok. Az osztott hatáskörű elsőfokú jegyzői építésügyi hatóságok megszűnnek, az általános építésügyi hatósági hatáskör a kormányhivatalokhoz kerül. (Egyszerűsítés, kevesebb adminisztráció, átfedés, ütközés)
A korábbi 66/2015. (III. 30.) Kormányrendelet értelmében a Baranya Megyei Mérnöki Kamara rendszeresen részt vett a közös építésfelügyeleti ellenőrzéseken. Jeleztük a Kormányhivatal felé, hogy a jelenlegi 86/2019. (IV. 23.) Korm.-rendelet értelmében kamaránk továbbra is részt kíván venni ezeken az összevont építésfelügyeleti ellenőrzéseken. A 2019-es ellenőrzésekről az előzetes információn kívül (2 tervezett közös ellenőrzés) sajnos nem jutott el hozzánk további megkeresés.
A 155/2016. (VI. 13.) Korm.-rendelet 2.§ (2) bekezdése értelmében az egyszerű bejelentésekről mind
a DDÉK-t, mind a BMMK-t értesíti az illetékes építésfelügyeleti hatóság. Jeleztük a Kormányhivatal felé,
hogy készen állunk, várjuk az értesítéseket.
A 2019-es közös ellenőrzésekről ennek ellenére nem kaptunk értesítést, felkérést a részvételre. Szóbeli tájékoztatás alapján az építésfelügyelet létszámhiánya, nagy leterhelése nem tette ezt tavaly lehetővé.
Jeleztük a Kormánymegbízott felé, hogy a szakmai kamarai ellenőrzéseket szeretnénk rendszeresebbé, hatékonyabbá tenni a lehetőségeinken belül, ezért kértük az elektronikus hozzáférés biztosítását az
ÉTDR megfelelő felületein. Tájékoztatást kaptunk a 2020-as tervezett ellenőrzésekről.

A BMMK általános szakmai tevékenysége
A BMÖ megkeresésére csatlakoztunk a TOP-5.1.1-15-BA1-2016-00001 kódszámú „Foglalkoztatási
Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért, 2020” című projekthez, ennek keretében részt vettünk a Paktum szervezeti ülésen és konferencián.
E projektben is a BMMK-t dr. Szabó Éva Ibolya képviseli.

A BMMK saját tulajdonú ingatlanállományában történt változás
A BMMK a 2019. május 4-én megtartott küldöttgyűlésén az elnöki beszámoló keretében bemutatott
mérlegbeszámolójában szereplő készpénzállományának egy részét 2019. év során ingatlanvásárlásra
fordította. Ennek keretében a BMMK Elnöksége létrehozta az Ingatlanvásárlást Előkészítő Bizottságot,
melynek vezetője dr. Kukai Tibor elnök, tagjai: Lengyel Tamás alelnök, Degré András felügyelőbizottsági
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elnök és Bocz Gábor elnökségi tag voltak. Hosszú hónapokon keresztül kb. 12 ingatlant megtekintett a
bizottság, míg végül meghirdetésre került a Pécs, Király utca 35. sz. alatti épületében már meglévő, korábban megvásárolt I. emeleti ingatlanunk feletti 140 m²-es tetőtéri lakás, mely igen jó műszaki állapotban van, és ideális lakásbérleményként való hasznosításra. A bizottság ezen ingatlan megvásárlását javasolta az elnökségnek, melyet az elnökség egyhangúlag megszavazott. Az ingatlan 34.400.000 Ft ös�szegért történő megvásárlására vonatkozó szerződés megkötésére 2019. május 22-én került sor. 2019
augusztusától lakásbérleti szerződéssel hasznosítja a BMMK az ingatlant.
A Pécs, Király utca 35. szám alatti I. emeleti, már korábban meglévő ingatlanunkban a bérlő kiköltözését követően kazáncserét és kisebb épületgépészeti felújítást kellett végrehajtani, melynek munkálatai
áthúzódtak a 2020. évre.

IV.

A Pécs, Király utca 35. sz. ház korábban megvásárolt, (a homlokzaton jelölt három ablakhoz tartozó) első emeleti 140 m²-es lakás feletti, ugyancsak 140 m²-es tetőtéri lakást is megvásároltuk 2019-ben. A képen a homlokzat és a megvásárolt tetőtéri lakás belső képei láthatók.
Mindkét ingatlant a 2020 évben is a piaci viszonyoknak megfelelő áron lakásbérletként kívánja a
BMMK hasznosítani.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
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Elnöki beszámoló a BMMK 2020. évi tevékenységéről
A területi kamara működése:
Elnökségi és küldöttgyűlési ülések:
Az év folyamán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID–19 humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében két alkalommal is kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a BMMK elnöksége 2020 évben összesen 7 alkalommal tartott elnökségi ülést.
A megyei vezető testületi ülésen 5 alkalommal személyes megjelenéssel, 2 alkalommal online módon
vettek részt a meghívottak. Az elnökség tagjai között a kommunikáció és a határozathozatalok problémamentesen zajlottak. Az elnökségi ülésekre az elnökség tagjain kívül minden alkalommal meghívást
kapnak a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökei is. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet minden alkalommal kihelyezünk a honlapra. A BMMK éves rendes küldöttgyűlése
2020. május hónapban ülés tartása nélküli határozathozatalokkal került megtartásra.

IV.

A küldöttgyűlési határozathozatalt követően a könyvelőiroda 2020. május 31-ig a BMMK mérlegbeszámolóját az előírásoknak megfelelően a NAV-nak és a Baranya Megyei Cégbíróságnak megküldte.

Tevékenység bemutatása:
Kamaránk az előírt munkaterv szerint kezdte meg működését 2020-ban. 2020 márciusában azonban
a COVID–19 világjárvány miatt a Magyarország Kormánya által kiadott 40/2020. (03. 11.) Korm.-rendelet
korlátozó intézkedéseket vezetett be, melynek értelmében személyes jelenléttel rendezvényeket és különböző értekezleteket, összejöveteleket nem lehetett megtartani.
Ezen helyzethez alkalmazkodva már a 2020. évben esedékes küldöttgyűlésünket is a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint kellett megtartanunk. Erre vonatkozóan az alábbi tájékoztatást
küldtük ki a küldöttgyűlés megtartásával kapcsolatosan a küldöttjeinknek:
,,Tisztelt BMMK Küldöttek!
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (11111.) Korm.-rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig az MMK és a területi kamarák szerveinek (a továbbiakban: kamarai
szervek) személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.
A 102/2020. (IV. 10.) Korm.-rendelet 17. § (1) alapján a Magyar Mérnöki Kamara Elnöke 2020. április 23-án
kiadott MMK / 69-2 / 2020 számú határozatban az MMK szerveire, mind pedig a területi kamarákra vonatkozó szabályokat alkotott az alábbiak szerint:
A kamarai szervek döntéseinek meghozatalára – a jogszabály vagy kamarai szabályzat alapján titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen vagy ülés
tartása nélküli határozathozatallal van lehetőség.
A BMMK Elnökségének döntése alapján küldöttgyűlés megtartása ülés tartása nélküli döntéshozatallal valósult meg az általános szabályok szerint:
A 2020. évi küldöttgyűlésünket a fenti tájékoztató szerint megtartottuk, mely szabályszerűen lezajlott, és megfelelő számú küldött szavazatával a küldöttgyűlésünk az előírt határozatokat szabályszerűen meg tudta hozni.
Fentieknek megfelelően a BMMK 2020. év első felében a Kormány által meghirdetett veszélyhelyzet
időtartamának megszüntetéséig e jogszabályoknak megfelelő keretek között működött. Ennek lényege az volt, hogy a kamara munkatervében szereplő nyilvános rendezvényeink sajnos elmaradtak, de az
elnökségi üléseinket és a kötelező mérnöktovábbképzéseket online rendszerben tudtuk megtartani.
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A fenti jogszabályban meghirdetett veszélyhelyzet 2020. június 18-án megszüntetésre került. Ezt
követően a következő veszélyhelyzet kihirdetéséig elvben visszaállt a kamara működésének normális rendje, de az általános járványügyi korlátozások fennmaradtak. Nagy rendezvényeket változatlanul
nem tudtunk tartani, és a kötelező mérnöktovábbképzéseinket is ez időszakban átalakítottuk oly formában, hogy személyes jelenléttel és egyidejűleg online módon is biztosítottuk a részvételeket. Ez a működési mód jól bevált és különösebb hátrányt nem okozott a BMMK működésében egészen a COVID–19
járvány második hullámának bekövetkeztéig.
E második hullámra vonatkozó ismételt kormányzati korlátozó intézkedések 2020. november 16-val
kezdődtek, melyek aztán lényegében szünet nélkül folytatódtak a COVID–19 járvány harmadik hullámára vonatkozó veszélyhelyzeti jogszabályokkal, melyek a mai napig is lényegüket tekintve hatályban vannak az alábbiak szerint:

IV.

„A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.-rendelet, az azt követően hozott korlátozó intézkedések miatt, ezek visszavonásáig az MMK és a területi kamarák szerveinek (a továbbiakban: kamarai
szervek) személyes jelenlétet igénylő üléseire nem kerülhet sor.
A 502/2020. (XI. 16.) Korm.-rendelet 16. § (1) alapján a Magyar Mérnöki Kamara Elnöke 2020. november 30án kiadott MMKÁ/222-1 / 2020 számú közleményében az MMK szerveire, mind pedig a területi kamarákra
vonatkozó szabályokat alkotott az alábbiak szerint:
A kamarai szervek döntéseinek meghozatalára – a jogszabály vagy kamarai szabályzat alapján titkos szavazást igénylő ügyek kivételével – elektronikus hírközlő eszköz használatával tartott ülésen vagy ülés
tartása nélküli határozathozatallal van lehetőség.
Mint az a BMMK pénzügyi tervének teljesítéséből és eredménykimutatásából is látható, hogy a fentiekben részletezett korlátozó intézkedések mellett is fenn tudtuk tartani a BMMK működési rendjét oly
módon, hogy komolyabb pénzügyi hátrányt nem szenvedett a kamaránk ezen járványügyi korlátozások miatt.
Természetesen a fentiekben ismertetett COVID–19 járvány miatti korlátozó intézkedések a BMMK működésének a nyilvános rendezvények megtartására vonatkozó részére igen nagy hatással voltak, mert
azokra nem kerülhetett sor gyakorlatilag a 2020-as év teljes időszakában.
A szakmai programjaink és általában a tevékenységünk magasabb színvonalú végzése érdekében éltünk a Miniszterelnökségi Minisztérium által meghirdetett pályázati lehetőséggel.
A kiírt pályázatból TKFG-7/666/1/2020. számon támogatási pályázatot nyertünk el bruttó 2 millió Ft
értékben.

A pályázati támogatás főbb célkitűzései:
– a mérnöki munka társadalmi elismertetésében nyújtson segítséget a területi kamaráknak;
– a mérnöki kamara ügyviteli tevékenységével kapcsolatos költségeknek részbeni elszámolása.
A támogatás részbeni felhasználásával a COVID–19 világjárvány kezdetét megelőzően meg tudtuk
tartani az egyik legnagyobb rendezvényünket a Pollack Expo keretében, a 2020. évi Mérnöknapunkat
és több tagozat által is elismert nagy létszámú mérnöktovábbképzési előadásainkat.
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Pollack Expo 2020. február 27–28.
2020. februárjában támogatóként és szervezőként csatlakoztunk a PTE MIK Pollack Expo elnevezésű rendezvényéhez, melyen biztosítottuk a széles körben elérhető nyilvánosságot a Kamara honlapján,
és hírlevelekben; valamint Kamaránknak számos középiskolával sikerült jó kapcsolatot kialakítani az elmúlt évek során a PTE Műszaki és Informatikai Karral együttműködve.
Az együttműködés részeként a Pollack Expót elérhetővé tettük a pályaválasztás előtti fiatalok számára is. A 2020-as Pollack Expón mintegy 130 cég állított standot.
A fenti Pollack Expo részletes szakmai programját a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben
mutatjuk be.

IV.
Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök

Elnöki beszámoló a BMMK 2021. évi tevékenységéről
A területi kamara működése:
Elnökségi és küldöttgyűlési ülések:
Az év folyamán az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó COVID–19 humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében két alkalommal is kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a BMMK elnöksége 2021. évben összesen 10 alkalommal tartott elnökségi
ülést. A megyei vezető testületi ülésen 3 alkalommal személyes megjelenéssel, míg 7 alkalommal online módon vettek részt a meghívottak. Az elnökség tagjai között a kommunikáció és a határozathozatalok problémamentesen zajlottak. Az elnökségi ülésekre az elnökség tagjain kívül minden alkalommal
meghívást kapnak a Felügyelőbizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökei is. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet minden alkalommal kihelyezünk a honlapra. A BMMK éves rendes Küldöttgyűlése 2021. május hónapban ülés tartása nélküli határozathozatalokkal került megtartásra.
A küldöttgyűlési határozathozatalt követően a könyvelőiroda 2021. május 31-ig a BMMK mérlegbeszámolóját az előírásoknak megfelelően a NAV-nak és a Baranya Megyei Cégbíróságnak megküldte.

Szakcsoportok és adataik:
A BMMK területén 2021. évben 12 szakcsoport működött.
MMK Épületgépész Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport, elnök Baumann Mihály, MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport, elnök Polgár Károly, Szilárd-ásványbányászati
Szakcsoport, elnök Berta József, BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport, elnök Feilné Győry
Zsuzsanna, BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport, elnök dr. Meskó András, BMMK Építési Szakcsoport, elnök dr. Szabó Éva, és a BMMK Környezetvédelmi Szakcsoport, elnök Horváth Lajos, BMMK Közlekedési Szakcsoport elnöke: Ládonyi Ákos, BMMK Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoport elnöke
dr. Tarnik István, és a Baranya–Somogy–Tolna Megyei Mérnöki Kamara Régiós Hírközlési és Informatikai Szakcsoportja, elnöke Nyíri Zsolt, a BMMK Gépészeti Szakcsoport: Göbölös László elnök, és a Gáz- és
Olajipari Szakcsoport: Knipl Károly elnök.
Feladataik: szakmai érdekek képviselete, kamarai feladatok megoldásának elősegítése, a szakcsoport
tagjai munkájának segítése, szakmai programok és továbbképzésben részfeladatok megoldása, kapcsolattartás az MMK Tagozataival.
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Területi Kamarai adatok:
Megnevezés:

IV.

2021 év

Kamarai tagok létszáma 2021. december 31-én

799 fő

Tagfelvétel

24 fő

Törlés

16 fő

Tagsági szüneteltetés

1 fő

2021. évben kiadott:
– Tervezői engedély
– Felelős műszaki vezetői engedély
– Műszaki ellenőri engedély
– Hatósági bizonyítvány
– Kiküldött számlák száma

összesen:
18 db
31 db
32 db
51 db
2713 db

Tagdíjhátralékos 2021. december 31-ig

10 fő

Kamarai nyilvántartottak száma:

602 fő

A kamarai tagok és a nyilvántartottak száma összesen:

1401 fő

Tevékenység bemutatása:
Kamaránk az előirt munkaterv szerint kezdte meg működését 2021-ban. 2021. januárban azonban a
COVID-19 világjárvány miatt a Magyarország Kormánya által kiadott 27/2021. (I. 29.) Korm.-rendelet korlátozó intézkedéseket vezetett be, melynek értelmében személyes jelenléttel rendezvényeket és különböző értekezleteket, összejöveteleket nem lehetett megtartani.
Ezen helyzethez alkalmazkodva már a 2021. évben esedékes küldöttgyűlésünket is a korlátozó intézkedésekre vonatkozó szabályok szerint kellett megtartanunk.
A 2021. évi küldöttgyűlésünket a fenti tájékoztató szerint megtartottuk, mely szabályszerűen lezajlott és megfelelő számú küldött szavazatával a küldöttgyűlésünk az előírt határozatokat szabályszerűen meg tudta hozni.
A BMMK 2021. év első felétől napjainkig a 27/2021. (I. 29.) Korm.-rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet alatt e jogszabályoknak megfelelő keretek között működött. Ennek lényege az volt, hogy a kamara
munkatervében szereplő nyilvános rendezvényeink sajnos elmaradtak, de az elnökségi üléseinket és a
kötelező mérnöktovábbképzéseket online rendszerben tudtuk megtartani.
A fenti jogszabályban meghirdetett veszélyhelyzet hatályon kívül helyezésének időpontja még nem
ismert. A kihirdetett veszélyhelyzet során változó előírások alapján a kamara működésének rendje vis�szaállt, de az általános járványügyi korlátozások fennmaradtak. Nagy rendezvényeket változatlanul nem
tudtunk tartani, és a kötelező mérnöktovábbképzéseinket is ez időszakban átalakítottuk oly formában,
hogy személyes jelenléttel és egyidejűleg online módon is biztosítottuk a részvételeket. Ez a működési mód jól bevált és különösebb hátrányt nem okozott a BMMK működésében egészen a COVID–19 járvány második hullámának bekövetkeztéig.
E második hullámra vonatkozó ismételt kormányzati korlátozó intézkedések 2021. január 29. napjával kezdődtek, melyek aztán lényegében szünet nélkül folytatódtak a COVID–19 járvány harmadik hullámára vonatkozó veszélyhelyzeti jogszabályokkal, melyek a mai napig is lényegüket tekintve hatályban vannak.
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Mint az a BMMK pénzügyi tervének teljesítéséből és eredménykimutatásából is látható, hogy a fentiekben részletezett korlátozó intézkedések mellett is fenn tudtuk tartani a BMMK működési rendjét oly
módon, hogy komolyabb pénzügyi hátrányt nem szenvedett a kamaránk ezen járványügyi korlátozások miatt.
Természetesen a fentiekben ismertetett COVID–19 járvány miatti korlátozó intézkedések a BMMK működésének a nyilvános rendezvények megtartására vonatkozó részére igen nagy hatással voltak, mert
azokra nem kerülhetett sor gyakorlatilag a 2021-es év teljes időszakában.
A szakmai programjaink, és általában a tevékenységünk magasabb színvonalú végzése érdekében éltünk a Miniszterelnökségi Minisztérium által meghirdetett pályázati lehetőséggel.
A kiírt pályázatból 398/2021. számon támogatási pályázatot nyertünk el bruttó 1 millió Ft értékben.

IV.
Területfejlesztés, területrendezés
2018–2020. években a BMMK részt vett a területrendezési terv elkészítésében, a partnerségi
egyeztetési folyamatban. 2021-ben elkészültek a megyei területfejlesztési dokumentumok, a www.
baranya.hu honlapon a Fejlesztések -> Megyei fejlesztési és rendezési dokumentumok menüpont
alatt elérhetők és letölthetők.

Mérnök és MIK Partners’ Nap 2021. beszámoló

Forrás: https://univpecs.com/egyetemi_elet/mik_50
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2021. október 7-én és 8-án a Pécsi Tudományegyetem 50 éves Műszaki és Informatikai Karával közös rendezvényen tartotta meg a Megyei Mérnök Napot a PTE Műszaki
és Informatikai Karának 400 fős előadótermében.
A BMMK Mérnöknap és a PTE MIK PARTNERS’ Nap közös rendezvény részletes szakmai programját
a fotódokumentációval együtt a VI. fejezetben mutatjuk be.

BMMK általános szakmai tevékenysége
A BMMK saját tulajdonú ingatlanállománya
A kamaránknak a Pécs, Király utca 35. szám alatt az I. emeleten és a felette lévő tetőtéri lakóegységben 2 db, egyenként kb. 140 m² alapterületű lakóingatlan-tulajdona van. Ezekben a lakóingatlanokban
az ingatlanhasznosítás érdekében általában bérlőket helyezünk el, melyből bérletidíj-bevétel származik
a Kamarának. A 2021. évben a COVID–19 járvány miatt téli, tavaszi, valamint őszi időszakban bevezetett
veszélyhelyzeti rendelkezések következtében nehézségek léptek fel a bérlemények hasznosításában.
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Jelenleg a felső ingatlanban vannak szerződött bérlők, az alsó ingatlan jelenleg üresen áll, de a bérlemény hirdetés alatt van.
A BMMK-nak a bérleményeként történő kiadás nehézségei miatt célszerű lenne a hasznosításnak
olyan módját alkalmazni, amely nem közvetlen anyagi hasznot termel, de a BMMK mérnöktagságának
legrászorultabb rétegét esetleg jól szabályozott módon támogatni tudja.
E rendszer részleteinek kidolgozása és bevezetése a következő évek programja lehet.

A BMMK tevékenységének fontosabb területei a 2022. évre vonatkozóan:
A BMMK 2022. évi legfontosabb szakmai tevékenységének az MMK szakmai programjában foglalt feladatokat tekinti. Továbbra is az MMK tisztviselői testületeiben és munkacsoportjaiban történő aktívitásunkkal hozzá kívánunk járulni a mérnöktársadalom országos célkitűzéseinek megvalósításához. A Baranya megyei feladataink közül az előző évekhez hasonlóan az alábbi témákkal kiemelten kívánunk foglalkozni:

IV.

○○ A BMMK továbbra is részt vesz az MMK-nak a Kormányzat illetékes minisztériumaival való
egyeztetéseiben, melyek a mérnöki munka kereteit biztosító jogszabályalkotásokra irányulnak.
○○ A fenti országos programokban való részvételen túlmenően a BMÖ-BMMK-DDÉK Együttműködési Megállapodás keretein belül részt veszünk a Baranya Megyei Önkormányzat európai
uniós fejlesztési forrásainak felhasználására létrehozott szervezetekben szakértői tanácsadói
minőségben, támogatva az egyes projektekhez szükséges mérnöki munkák megyei tagságunk által történő elvégzésének lehetőségét.
○○ A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával történt megállapodás keretében 2022. évben
is vállaljuk a Rural rEvitalisation For cultuRal hEritage elnevezésű, REFREsh rövid nevű nemzetközi projektben történő együttműködést.
○○ Tovább erősítjük a Baranya Megyei Mérnöktovábbképző Központ működését. A mérnöktovábbképzés tevékenységét kiterjesztjük a kötelező továbbképzési rendszeren túl a tagság
szakmai érdeklődésére számot tartó témákban szervezett szabadon választott előadásokra is.
○○ A BMMK, mint egyik alapító által létrejött Felsőoktatás Fejlesztéséért Alapítványon keresztül a
PTE Műszaki és Informatikai Karral együttműködve támogatjuk a Baranya megyei mérnökképzést diplomadíjak és hallgatói ösztöndíjak céljára történő adományozással.
○○ A minőségi mérnöki munka elősegítése érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelően az
eddigieknél nagyobb számban és hatékonysággal veszünk részt a Baranya Megyei Járási Kormányhivatalok Építésfelügyeleti Osztályainak munkahelyi ellenőrzéseiben.
○○ Továbbra is támogatjuk pénzügyi lehetőségeinkhez képest a szakcsoportjaink szakmai programjainak megvalósítását.
○○ Továbbra is fenn akarjuk tartani a PTE Műszaki és Informatikai Karával kialakított jó kapcsolatainkat, és folytatni kívánjuk a mérnöktovábbképzéssel egybekötött közös rendezvényeink
megszervezését.
○○ 2022-ben is részt kívánunk venni a Miniszterelnökséget vezető Miniszter által a Mérnöki Kamarák és Építész Kamarák részére kiírásra kerülő pályázaton, amennyiben az ismét kiírásra kerül.
○○ Amennyiben a COVID–19 világjárvány esetlegesen felmerülő újabb hulláma elmarad és a veszélyhelyzeti korlátozások nem kerülnek bevezetésre, úgy 2022. év folyamán a BMMK aktív
közreműködést fog kifejteni a személyes jelenléttel megrendezésre kerülő szakmai rendezvények megtartásában. A következő időszakban a szakcsoportjainkkal együtt több ilyen rendezvényt kívánunk megtartani.
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IV.

Dr. Kukai Tibor
BMMK-elnök
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A BMMK-iroda bemutatása
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara székhelye az alapítása óta a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karának kampuszán található, és irodája is itt működik.

Az alábbi képek a PTE MIK kampuszt, a kamarai irodahelyiségeket és az alkalmazottakat
mutatják be.

IV.
BMMK
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IV.

Munkatársak:

Bánhegyi Ilona kamarai ügyintéző
1997–2013

Batancs Éva kamarai ügyintéző
2008-tól
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IV.

Feilné Győry Zsuzsanna mérnöktovábbképzési referens
2014-től

Dr. Kereki Ferenc titkár 1997–2006

Dr. Boda Géza titkár 2006-2019

Áts György (+2022. január 14.)
műszaki ügyintézés
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Schum Mária banki ügyintéző
2013-tól

Dr. Winkler Ervin titkár 2019-től

Feil János
műszaki ügyintézés

V. Mérnöktovábbképzéseink fejlődése az éves küldöttgyűlési elnöki beszámolók alapján (1996–2022-ig)

V. Mérnöktovábbképzéseink fejlődése
az éves küldöttgyűlési elnöki beszámolók alapján (1996–2022-ig)
Általános áttekintés az MMK és a BMMK mérnöktovábbképzési tevékenységéről
A kamarai törvény 1996-os első változata, sem az egy évvel későbbi építési törvény, vagy az 1999ig sorban megjelent szakmagyakorlási és szakértői kormányrendeletek nem írtak elő továbbképzést a
mérnökök számára. A jogalkotó ezt a hiányosságot végül az építésügyi jogszabályok 2006-os átfogó felülvizsgálata során pótolta, viszont a továbbképzés kereteinek meghatározását méltatlanul nem a mérnöktársadalomra bízta. Kétféle képzéstípust vezettek be ekkor: a tematikájában és tartalmában is az
építésügyért felelős minisztérium által meghatározott kötelező képzést, valamint a szabadon választott továbbképzést, melynek keretében a mérnöknek 20 továbbképzési pontot kellett összegyűjteni
öt év alatt. A kamara érdemi szerepet eleve csak ez utóbbi típus esetében kapott, a feladat azonban itt
is leginkább adminisztratív volt, hiszen a jogszabály részletekbe menően meghatározta a teljesítés lehetséges módjait, illetve az egyes esetekben adható továbbképzési pontok mértékét. Ugyanakkor minden hiba és probléma ellenére fontos mérföldkő volt ez: 2007. január 1-jén elindult az első továbbképzési időszak.

V.

Ez a továbbképzési modell 2013-ig, az építésügy következő újraszabályozásáig maradt érvényben. Ekkorra már látszottak a rendszerszintű problémák is. Egyrészt a rendelet nem írt elő időarányos teljesítési követelményt, vagyis a 20 továbbképzési pontot mindenféle korlátozás nélkül, a teljes, ötéves képzési
időszak alatt bármikor meg lehetett szerezni, akár a teljes mennyiséget a ciklus utolsó hónapjaira hagyva. Ezzel nemcsak a folyamatos továbbképzés célja nem teljesült, de sok esetben ahhoz is vezetett, hogy
az engedély meghosszabbításához szükséges pontokat pánikszerű gyorsasággal kellett megszerezni.
Emiatt a mérnök sokszor a számára nem releváns témákban, sőt sok esetben még csak nem is releváns szakterületen megszervezett továbbképzéseken volt kénytelen részt venni. Ráadásul az idő rövidsége azt sem tette lehetővé, hogy a részvételi díj terén egyébként nagy szórást mutató képzési kínálatból az ár szerint szelektálni tudjon – egyszerűen arra a képzésre kellett elmennie, ami a hátralévő rövid
időszakban még elérhető volt. A rendszer másik nagy problémája volt, hogy mind a képzések színvonalában, mind a díjában nagy különbségek alakultak ki az egyes mérnöki szakterületek között. A kevésbé technológiaintenzív ágazatokban – a gyártók versengésének hiányában nem jött létre megfizethető képzési kínálat, sőt, egyes szakterületeken a kevés oktatási intézmény miatt szinte monopolhelyzetbe kerülő szereplők kényük-kedvük szerint, sokszor irreálisan magasan határozták meg a képzések árát.
A rendszer kereteit feszítő problémák, a tagság részéről érkező negatív visszajelzések 2013-ra olyan
méreteket öltöttek, hogy az év áprilisában, részben a továbbképzéssel kapcsolatban is kérdéseket tartalmazó kérdőíves felmérésben a tagság 85%-a amellett foglalt állást, hogy a továbbképzés rendszerét
azonnal meg kell újítani. Így a kamara az ekkor már körvonalazódó új jogi szabályozás alapján megkezdte a ma ismert továbbképzési keretek kidolgozását.
A már hivatkozott építésügyi jogszabályi felülvizsgálat eredményeképpen született meg 2013 nyarán,
illetve lépett hatályba 2014. január 1-jén az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet. A jogszabály a továbbképzések terén éles
szemléletváltást hozott: a rendelet a korábbi túlszabályozottság helyett a továbbképzési rendszert a kamarára, vagyis magukra a mérnökökre bízta. Ennek megfelelően bekerült a rendeletbe, hogy a szakmai
továbbképzés tematikáját, rendszerét és értékelését a kamara saját hatáskörben, szabályzatban állapítja meg. Az új szakmai képzés kialakításakor mindenekelőtt a korábbi rendszerre vonatkozó – fent is részletezett – tapasztalatokat rendszereztük.
Az országos kamara megvizsgálta, hogy a kamarai rendszerünkhöz közel álló országokban hogyan is
működik a továbbképzések szervezése. A mi adottságainkhoz legközelebb a bajor továbbképzési rendszer áll. Ennek pozitívumai kerültek átvételre az új továbbképzési rendszer kialakítása során.
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A legfőbb cél természetesen az, hogy a továbbképzés valódi értéket adó, a mérnököket napi munkájukban segítő, korszerű tudást közvetítsen, és ne a képzést szervező profitorientált gazdasági társaságokat segítse. A mérnök a szakterületének megfelelő továbbképzéseket ne csak elfogadható áron, hanem
minden évben a lehető legkevesebb munkakieséssel és lakóhelyéhez közel tudja elvégezni. Az új struktúrában az ötéves ciklus alatt évente mindössze egy hatórás továbbképzést kell teljesíteni. A képzéshez
szükséges oktatási anyagokat szakmai tagozataink dolgozzák ki, az interaktív, műhelyszerű szakmai továbbképzéseket ugyanakkor, a korábbi rendszerrel ellentétben, a területi kamarák szervezik – akár regionális együttműködésben, akár a szakmai tagozatok bevonásával, illetve a kamarával együttműködési
megállapodással rendelkező műszaki-tudományos egyesületek esetleges közreműködésével.
A képzés díját a küldöttgyűlés által megszabott keretek között a területi kamarák állapíthatják meg. Az
országosan egységesen javasolt részvételi díj az induláskor 7500 forint, amelytől a szervező felfelé legfeljebb 33 százalékkal, azaz 2500 forinttal térhet el. E keretek között a korábbi százezres nagyságrendről
lényegesen csökkenteni tudtuk a mérnököt terhelő díjakat.
A szakmai továbbképzések rendszere bevált, jól működik. A legnagyobb feladat a finomhangolás: a
tagozatok által meghatározott témák folyamatos felülvizsgálata, a legjobb értékelést kapott oktatók fokozottabb bevonása. A képzéseket szervező területi kamarákkal is rendszeresen értékeljük a tapasztalatokat, keressük és közzétesszük a legjobb gyakorlatokat. Kihívások persze így is vannak. Kis létszámú tagozataink küzdenek azzal, hogy a képzéseket vidéken is elérhetővé tegyék, és hasonlóképpen, a kis létszámú megyék nehezen tudják a teljes szakterületi palettát biztosítani tagjaik számára. Ezenkívül meg
kell találni a módját a speciális műszaki területeken dolgozó mérnökök továbbképzési igényei kiszolgálásának. Ehhez nyújt segítséget, lehetőséget a különböző konferenciák, workshopok akkreditációja,
mely lehetővé teszi a továbbképzések színesítését.

V.

A kamara az elmúlt időszakban kiemelt feladatának tekintette az új továbbképzési rendszer monito
ringját, értékelését. Ennek következtében 2018-ban és 2022-ben megújult a Továbbképzési Szabályzat.
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2007. a mérnöktovábbképzési időszak kezdete
A 2007. január 1-én indult mérnöktovábbképzési időszakot a Baranya Megyei Mérnöki Kamara a PTE
PMMK Mérnöktovábbképző Központjával együttműködésben indította el. Magas színvonalú, elméleti
mérnöktovábbképző előadásokat szerveztünk a Mérnöktovábbképző Központ és a BMMK által összeállított tematikák szerint, neves professzorok előadásaival.

2007:
A BMMK Tartószerkezeti Szakcsoportja egész napos továbbképzése prof. dr. Iványi Miklós kiemelt
előadásával – a BMMK 2007. évi 2. Szakmai napjának keretében. A magas színvonalú elméleti tartószerkezeti előadáson Baranya, Tolna és Somogy megye vezető statikus mérnökei szinte kivétel nélkül megjelentek.
Képi beszámoló:

V.
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A BMMK Tartószerkezeti Szakcsoportja egész napos továbbképzése a PTE Műszaki Kar és a Budapesti Műszaki Egyetem professzorainak kiemelt előadásával – a BMMK 2007. évi 3. Szakmai napjának keretében. A magas színvonalú elméleti tartószerkezeti előadáson Baranya, Tolna és Somogy megye vezető
statikus mérnökei szinte kivétel nélkül megjelentek.
Képi beszámoló:

V.
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V.

2009:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara továbbképzései az alább felsorolt elnöki beszámolókból követhetők végig.
○○ A Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a HOBAS Hungária Kft. közös szervezésben kredites
előadása „Az MSZ EN 14364 szabvány az UP alapú GRP csőrendszerekről” 2009. október 2. (kreditpontos).
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉST szervezett 2009-ben négy alkalommal Pécsen; 6 óra általános ismeretek, (jog, pénzügy, min. ügy), 6 óra szakmai jogi ismeretek (3 óra munkavédelem).
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve 20
órás, 6 kreditpontos SZABADON VÁLASZTOTT tanfolyamot szervezett 2009-ben négy alkalommal Pécsen.
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve Pécs
Expó szakmai kiállítást szervezett 2009. február 26–27-én. (1-1 kredit).
○○ 2009 első félében két alkalommal a MMK Továbbképző Központjával együttműködve a felelős
műszaki vezetők és műszaki ellenőrök részére jogosultsági vizsgát tartottunk Pécsen.
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2010:
Szakmai napok, továbbképzések szervezése PTE PMMK-val közösen.
A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával, annak szakcsoportjaival
együttműködve KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉST szervezett 2010-ben négy alkalommal Pécsen (6 óra általános ism. (jog, pénzügy, min. ügy), 6 óra szakmai jogi ismeretek (3 óra munkavédelem).
A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával, annak szakcsoportjaival
együttműködve 20 órás, 6 kreditpontos SZABADON VÁLASZTOTT tanfolyamot szervezett 2010-ben
négy alkalommal Pécsen.
A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve Pécs Expó
szakmai kiállítást szervezett 2010. február 24–25-én. (1-1 kredit).

V.
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2011:
Szakmai napok, továbbképzések szervezése PTE PMMIK-val közösen.
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉST szervezett 2011-ben négy alkalommal Pécsen (6 óra általános ism. (jog,
pénzügy, min. ügy), 6 óra szakmai jogi ismeretek (3 óra munkavédelem).
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve 20 órás, 6 kreditpontos SZABADON VÁLASZTOTT tanfolyamot szervezett 2011-ben
négy alkalommal Pécsen.
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve Pécs Expó szakmai kiállítást szervezett 2011. 24–25-én. (1-1 kredit).
○○ A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával és a MMK
együttműködve energetikai tanfolyamot és vizsgát szervezett 2011. december 16-án.

V.

2012:
Szakmai rendezvények és továbbképzések:
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve
Pécs Expó szakmai kiállítást szervezett 2012. 02. 24–25-én. (1-1 kredit).
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával és a MMK együttműködve energetikai tanfolyamot és kihelyezett vizsgát szervezett Pécsen 3 alkalommal 2012. 03. 13–
14-én 45 fővel, 2012. 05. 16–17-én 23 fővel, 2012. 10. 24–25-én 20 fővel.
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar Pollack Mérnöktovábbképző a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve „Norma szerinti villámvédelmi berendezések létesítése” c. tanfolyamot és
kihelyezett vizsgát szervezett Pécsen, 2012. 04 16–18-án 23 fővel.
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar Pollack Mérnöktovábbképző a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve 4 alkalommal kötelező kontaktórás továbbképzést szervezett (2012. február 24–25., 2012. április 20–21., 2012. szeptember 28–29., 2012. december 14–15.) a továbbképzésen
178 fő vett részt.
A MMK Mérnöktovábbképző szervezésében létrejött műszaki ellenőri tanfolyam és vizsgáztatásnál
kamaránk szakmai támogatással vett részt.
Helyi szakmai tagozatok támogatása továbbképzésekhez, konferenciák szervezéséhez, diplomapályázatok támogatása.

2013:
Szakmai rendezvények és továbbképzések:
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve
Pécs Expó szakmai kiállítást szervezett 2013. 02. 28. – 03. 01. (1-1 kredit).
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával és a MMK együttműködve épületenergetikai tanúsító vizsgára való felkészítő továbbképzést szervezett 2013. 03. 19–20án, a kihelyezett vizsgára 2013. 03. 25-én került sor
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar Mérnöktovábbképző a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzést 10 alkalommal tartott Pécsett 233 fővel. Ez a képzés 2014-ben is folytatódik
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A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar Mérnöktovábbképző a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával együttműködve 4 alkalommal kötelező kontaktórás továbbképzést szervezett (2013. 02. 22–23.,
2013. 05. 03–04, 2013. 09. 27–28., 2013. 10. 22–23.) a továbbképzésen 202 fő vett részt.
A PTE Pollack Mihály Műszaki Informatikai Kar Mérnöktovábbképző szervezésében műszaki ellenőri
tanfolyamon 28 fő vett részt. Az oktatásban és a vizsgáztatásban kamaránk aktívan vett részt.
Szakcsoportok, továbbképzések, konferenciák támogatása.
A szakcsoporti rendezvényeket a szakcsoporti beszámolók részletesen tartalmazzák.

2014
Szakmai továbbképzések szervezése:
A szakmai továbbképzések rendszere 2014. január 1-től teljesen átalakult.

V.

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm.-rendelet 35. § (1) bekezdése alapján a továbbképzést az országos kamara szervezi valamen�nyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén.
A továbbképzés ötévente teljesítendő kötelező jogi, és évente teljesítendő kötelező szakmai képzésből áll.
A jogi továbbképzés 8 x 45 perces időtartamú képzés, ami két önálló részből (általános jogi és szakterületi jogi) áll. A jogi továbbképzést a Magyar Mérnöki Kamara országosan egységes rendszer kereteiben biztosítja. A jogi továbbképzés keretében a képzéseket – a Kamarai Továbbképzési Testület felügyelete mellett – az erre a feladatra létrehozott Mérnöki Kamarai Tudásközpont szervezi.
A szakmai továbbképzést a szakmagyakorló évente egy, a jogosultsági szakterületéhez vagy részszakterületéhez kapcsolódó szakmai továbbképzésen való részvétellel teljesíti. (6 x 45 perc)
A szakmai továbbképzéseket – a tagok és a mérnöki kamara közötti közvetlen kapcsolat ápolása és
biztosítása érdekében – a területi kamarák szervezik.
Ehhez létre kellett hozni egy BMMK keretein belül működő Továbbképzési Központot.
A BMMK megállapodott a Somogy Megyei és a Tolna Megyei Mérnöki Kamarákkal, hogy a BMMK által
létrehozandó területi kamarai Továbbképzési Központ egyben Dél-Dunántúli Regionális Továbbképzési
Központként fog működni, és a szakmai továbbképzéseket minden szakterület vonatkozásában mindhárom megyére kiterjedő szakmai tagozati tagság számára hirdeti meg, illetve tartja meg. Ennek megfelelően a régióban működő szakmai tagozati tagság köréből választjuk ki az előadókat, akik a szakmai tagozatok által megadott tematikák szerinti továbbképzési tananyagot fogják előadni. Az a szándékunk,
hogy ez a létrehozandó Regionális Továbbképzési Központ magas színvonalú, valódi továbbképzést biztosító kiemelkedő intézménnyé váljon.

2014:
Kamaránk 2015. 03. 31-ig (a 2014-es évre vonatkozóan) 27 továbbképzést szervezett, melyen 836 fő
vett részt. Ebből baranyai mérnökein létszáma 346 fő. Más megyében teljesített 26 fő. A megadott határ
időig nem teljesített a jogosultsággal rendelkező mérnökeink közül 63 fő. Ők vagy rendelkeznek a korábbi szabályozások szerint 20 továbbképzési ponttal, esetleg szüneteltetik a tervezői jogosultságukat,
vagy nem kívánják meghosszabbítani. (2014-ben a BMMK mérnökei közül 435 főre vonatkozott a továbbképzési kötelezettség.)
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A PTE PMMIK-val közösen az alábbi továbbképzésekben vett rész kamaránk
○○ Pollack Expo szakmai kiállítást szervezett 2014. 02. 27–28-án.
○○ Épületenergetikai tanúsító vizsgára való felkészítő továbbképzést szervezett 16 fővel a 2014.
07. 02-i kihelyezett vizsgára.
○○ Elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 5 alkalommal
2014. 01. 17-én 25 fővel, 2014. 03. 01-én 25 fővel, 2014. 03. 29-én 24 fővel, 2014. 06. 06-án 24
fővel és 2014. 12. 12-én 25 fővel tartott. 2014. 11. 28-án beszámoló vizsgára történő felkészítést szervezett, de erre a programra nem volt nagy igény.

2015:
Kamaránk 2015. 03. 31. – 2015. 12. 31. közötti időszakban (a 2015 évre vonatkozóan) 19 továbbképzést szervezett, melyen 692 fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink létszáma 356 fő volt. A megadott
határidőig nem teljesített a jogosultsággal rendelkező mérnökeink közül 56 fő. Ők vagy rendelkeznek a
korábbi szabályozások szerint továbbképzési ponttal, esetleg szüneteltetik a tervezői jogosultságukat,
vagy nem kívánják meghosszabbítani. (2015-ben a BMMK mérnökei közül 412 főre vonatkozott a továbbképzési kötelezettség.)

V.

2016:
A Regionális Mérnöktovábbképző Központ működése
A korábbi törvénymódosítás szerint bevezetett új mérnöktovábbképzési rendszer 2016. évben kiforrottabban működött, és teljes körűvé vált kamaránkban. A BMMK kezdeményezésére az előző évben kialakítottuk a regionális továbbképzési rendszert, és ennek megfelelően Baranya–Tolna és Somogy megyék tagságának regionális szinten szerveztük a továbbképzéseket. Feilné Győry Zsuzsanna mérnöktovábbképzési referens vezetésével Regionális Mérnöktovábbképzés Központként szervezzük a továbbképzéseket. Ez nagyobb egyidejű létszámok melletti előadásokat jelent, és így gazdaságilag racionálisabb módon lehet a továbbképzéseket megoldani.
A gazdasági eredményességen túlmenően a regionális mérnöktovábbképzés a három megye kamarai tagságának is előnyösebb, mivel az érintett szakemberek több témakörből és több időpont közül tudnak választani továbbképzést a lakóhelyükhöz közeli helyszínen (Pécsett, Kaposváron vagy Szekszárdon).
Az interdiszciplinaritás érdekében igyekeztünk a Magyar Mérnöki Kamara Szakmai Tagozatainak témaköreiből olyan előadásokat megszervezni, melynek tematikáját több tagozat is elfogadta. Az Építési, Tartószerkezeti, Épületgépészeti, Közlekedési, Hírközlés és Informatikai, Vízgazdálkodási és Vízépítési,
Energetikai, Elektrotechnikai, Geotechnikai, Szilárdásvány-Bányászati és Gáz- és Olajipari szakterületek
továbbképzéseit szerveztük. Jogszabályi változások miatt szükségessé vált a Geodéziai és Geoinformatikai tagozat továbbképzésének megszervezése is. Az 1. számú táblázatban összefoglaltuk a BMMK tagságának Pécsett szervezett mérnöktovábbképzésének jellemzőit.
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sorszám

Teljesítettként rögzített
résztvevő

Képzés dátuma

1.

2016. 02. 16

02/03/2016-001 Épületgépész szakmai továbbképzés

79

Épületgépész (1))

2.

2016. 03. 04

02/01/2016-002 Építési és Tartószerkezeti szakmai továbbképzés

74

Építési és Tartószerkezeti (2)

3.

2016. 04. 04

02/11/2016-005 Gáz- és Olajipari szakmai továbbképzés (Pécs)

25

Gáz- és Olajipari (1)

4.

2016. 04. 08

02/06/2016-007

59

Épületgépész (1)

5.

2016. 04. 20

02/13/2016-006 Elektrotechnikai szakmai továbbképzés

66

Elektrotechnika, Energetika, (2)

6.

2016. 05. 12

02/04/2016-011 Közlekedési szakmai továbbképzés (Pécs)

36

Közlekedési (1)

7.

2016. 05. 27

02/05/2016-012 Hírközlési szakmai továbbképzés Pécs

36

Hírközlés (1)

8.

2016. 11. 03

02/13/2016-020

40

Elektrotechnika, Energetika,
Épületgépész (3)

9.

2016. 11. 08

02/03/2016-018 Épületgépész és Gáz- és Olajipari szakmai továbbképzés

41

Épületgépész, Gáz- és
Olajipari (2)

10.

2016. 11. 23

02/19/2016-019 Geodéziai és Geoinformatikai szakmai továbbképzés

42

Geodézia (1)

11.

2016. 12. 07

02/15/2016-023 Szilárdásvány-bányászati szakmai továbbképzés

25

Szilárdásvány-bányászati (1)

Képzésazonosító

Képzés címe

Vízgazdálkodási és vízépítési szakmai továbbképzés
(Pécs)

Elektrotechnikai és épületvillamossági, épület
gépészeti és energetikai szakmai továbbképzés

Érintett tagozatok neve/db

V.

1. számú táblázat

A kötelező jogi továbbképzéshez helyet és megfelelő eszközöket, valamint személyes segítséget biztosítottunk, mely lehetővé tette a távoktatásos továbbképzés elvégzését azoknak a kollégáknak, akiknek a jogosultságuk lejárata közeledett, és számítástechnikai ismeretei vagy eszközei nem megfelelőek.
Bevezettük a telefonos segítséget, mellyel igen sokan éltek. A telefonos segítségnyújtásra az ügyfélfogadási időn túl biztosítottunk lehetőséget.
A továbbképzések megfelelő szintű megszervezéséhez és lebonyolításához szükségessé vált 2016. január 1-jétől a korábbi továbbképzési szakreferens teljes munkaidőben való foglalkoztatása.
A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország minden
részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet folytatnak.
A szakmai továbbképzés valódi értéket adó, a mérnököket napi munkájukban segítő, korszerű tudást
közvetítettünk. Ennek érdekében olyan előadók tartották a továbbképzéseket, akik elismert szakemberek az országban. A mérnökeink a szakterületüknek megfelelő továbbképzéseket megfelelően magas színvonalon, a lehető legkevesebb munkakieséssel és lakóhelyéhez lehetőleg közel tudta elvégezni. A továbbképzés során a megfelelő konzultáció biztosítása szintén hozzájárult tervező és szakértő
mérnökeink piacképesebb szaktudásához. Az előadások után kitöltött „Résztvevői elégedettségi kérdőív” alapján megállapítható, hogy legalább 90-95%-ban elégedettek voltak a továbbképzés színvonalával mérnökeink.
Az általános jogi továbbképzésben résztvevő kollégáinkat és nyilvántartottainkat folyamatosan tanítjuk arra, hogy hogyan kell elvégezni az e-learninges továbbképzést. A helyszínt és az informatikai hátteret biztosítottuk azoknak, akik otthonukban ezzel nem rendelkeztek, ezáltal lehetőséget teremtettünk
arra, hogy jogosultságukat megtartsák, mely alapfeltétele mindennapi munkavégzésüknek.
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2017:
A Regionális Mérnöktovábbképző Központ működése
A korábbi törvénymódosítás szerint bevezetett új mérnöktovábbképzési rendszer 2017. évben kiforrottabban működött, és teljes körűvé vált kamaránkban. A BMMK kezdeményezésére az előző évben kialakítottuk a regionális továbbképzési rendszert, ennek megfelelően Baranya–Tolna és Somogy megyék
tagságának regionális szinten szerveztük a továbbképzéseket. Feilné Győry Zsuzsanna mérnöktovábbképzési referens vezetésével Regionális Mérnöktovábbképzés Központként szervezzük a továbbképzéseket. Ez nagyobb egyidejű létszámok melletti előadásokat jelent, így gazdaságilag racionálisabb módon lehet a továbbképzéseket megoldani.
2017. január 1-től a 482/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet módosította a 266/2013. Korm.-rendeletet,
mely értelmében a ME és FMV nyilvántartott kollégáknak is évente egyszer részt kell venniük egy szakmai továbbképzésen. Ezek a továbbképzések, ugyanúgy, mint a tervező és szakértő kollégáknak, szakmaspecifikusan kell, hogy megrendezésre kerüljenek. Ennek következtében a továbbképzések számát
növeltük az előző évekhez képest.

V.

Kamaránk 2017. 01. 31. – 2017. 12. 31. közötti időszakban 30 továbbképzést szervezett, melyen 1708
fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink és nyilvántartottjaink létszáma 860 fő volt.
A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország minden
részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet folytatnak.

A továbbképzéseken minden jogosultsággal rendelkező mérnöknek részt kell venni

A továbbképzés során a megfelelő konzultáció biztosítása szintén hozzájárult tervező és szakértő mérnökeink piacképesebb szaktudásához. Az előadások után kitöltött „Résztvevői elégedettségi kérdőív”
alapján megállapítható, hogy legalább 90–95%-ban elégedettek voltak a továbbképzés színvonalával
mérnökeink.
A kötelező jogi továbbképzéshez helyet és megfelelő eszközöket, valamint személyes segítséget biztosítottunk, mely lehetővé tette a távoktatásos továbbképzés elvégzését azoknak a kollégáknak, akiknek a jogosultságuk lejárata közeledett, és számítástechnikai ismeretei vagy eszközei nem megfelelőek.
Bevezettük a telefonos segítséget, mellyel igen sokan éltek. A telefonos segítségnyújtásra az ügyfélfogadási időn túl biztosítottunk lehetőséget.
Az általános jogi továbbképzésben résztvevő kollégáinkat és nyilvántartottjainkat folyamatosan tanítjuk arra, hogy hogyan kell elvégezni a webuni továbbképzést. A helyszínt és az informatikai hátteret
biztosítottuk azoknak, akik otthonukban ezzel nem rendelkeztek, ezáltal lehetőséget teremtettünk arra,
hogy jogosultságukat megtartsák, mely alapfeltétele mindennapi munkavégzésüknek.
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2018:
A Regionális Mérnöktovábbképző Központ működése
A BMMK kezdeményezésére az előző években kialakítottuk a regionális továbbképzési rendszert, és
ennek megfelelően Baranya–Tolna és Somogy megyék tagságának regionális szinten szerveztük a továbbképzéseket.

V.

2018. március – a BMMK regionális továbbképzése
Tolna megyében

Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
megnyitja a rendezvényt

2018. év közepén a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöksége úgy döntött, hogy a továbbiakban a
továbbképzéseit önállóan szervezi és kilépett a régiós képzésből.
A fenti változások miatt a Regionális Mérnöktovábbképző Központ elnevezést BMMK Mérnöktovábbképző Központra módosítottuk.
A tervező és szakértő mérnökeinknek 2018. szeptember 30-ig lehetősége volt arra, hogy a három megyeszékhelyen, különböző időpontok és előadások közül válasszák ki a számukra legmegfelelőbb továbbképzést. Ez időponttól kezdődően azonban ez a lehetőség hivatalosan csak a Baranya megyei és
Tolna megyei mérnököknek áll fenn. A tapasztalat azonban az, hogy a korábbi évek megszokott gyakorlata miatt a Somogy megyei mérnökök is gyakran regisztrálnak a Baranya megyei vagy a Tolna megyei képzéseinkre.
Kamaránk 2018. 01. 31. – 2018. 12. 31. közötti időszakban 30 továbbképzést szervezett, melyen 1871
fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink és nyilvántartottjaink létszáma 1022 fő volt.
A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország minden
részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet folytatnak.
A továbbképzés során a megfelelő konzultáció biztosítása szintén hozzájárult tervező és szakértő
mérnökeink piacképesebb szaktudásához. Az előadások után kitöltött „Résztvevői elégedettségi kérdőív” alapján megállapítható, hogy legalább 90–95%-ban elégedettek voltak a továbbképzés színvonalával mérnökeink.
A kötelező jogi továbbképzéshez helyet és megfelelő eszközöket, valamint személyes segítséget biztosítottunk, mely lehetővé tette a távoktatásos továbbképzés elvégzését azoknak a kollégáknak, akiknek a jogosultságuk lejárata közeledett, és számítástechnikai ismeretei vagy eszközei nem megfelelőek.
Bevezettük a telefonos segítséget, mellyel igen sokan éltek. A telefonos segítségnyújtásra az ügyfélfogadási időn túl biztosítottunk lehetőséget.
Az általános jogi továbbképzésben résztvevő kollégáinkat és nyilvántartottjainkat folyamatosan tanítjuk arra, hogy hogyan kell elvégezni a webuni továbbképzést. A helyszínt és az informatikai hátteret
biztosítottuk azoknak, akik otthonukban ezzel nem rendelkeztek, ezáltal lehetőséget teremtettünk arra,
hogy jogosultságukat megtartsák, mely alapfeltétele mindennapi munkavégzésüknek.
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2019:
Kamaránk 2019. 01. 31. – 2019. 12. 31. közötti időszakban 24 továbbképzést szervezett, melyen 1755
fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink és nyilvántartottjaink létszáma 952 fő volt.
2019-ben sikerült elérni az Országos Kamaránál, hogy egy kontaktórás kötelező jogi továbbképzést
Pécsett rendezzen meg a Baranya Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével. Erre 2019. 11. 28-án került sor, melyen a régióból 189-en vettek részt.

V.

A BMMK igen aktívan kihasználja az MMK Továbbképzési Szabályzat módosítása adta lehetőségeket,
különös tekintettel a PTE Műszaki és Informatikai Karának különböző szakmai és tudományos rendezvényei esetében. 2019. évben ezen egyetemi rendezvények programjait a Műszaki és Informatikai Kar vezetésével közösen úgy állítottuk össze, hogy azok egyben megfeleljenek az MMK Szakmai Tagozatainak
mérnöktovábbképzés témaköreinek is. Ennek következtében ezen egyetemi szakmai rendezvények és
konferenciák egyben mérnöktovábbképzési feltételeknek is megfelelnek, és a szakmai programokat az
MMK tagozatai akkreditálják. Nem egy esetben több szakmai tagozat is elfogadja az egyes konferenciák
így összeállított programját. Ezzel a BMMK és PTE-MIK együttműködéssel biztosítani tudjuk a mérnöktovábbképzéseink magas szakmai/tudományos színvonalát, és a rendezvények látogatottsága is igen
nagy létszámú. Két ilyen évente ismétlődő nagy rendezvényt használunk ki a fentiek szerinti nagy létszámú mérnöktovábbképzésre, ilyen a Pollack Expo, és a BMMK Mérnöknap – MIK Partners nap. Mindkét
rendezvényen 2019 év során több tagozat által is akkreditált, több száz fős mérnöktovábbképzés történt
az egyéb rendezvényi programok mellett.
Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni és továbbfejleszteni kívánjuk.

2020:
A BMMK Mérnöktovábbképző Központ működése
2020. március 13-ig volt lehetőségünk személyes részvételű továbbképzést tartani a kialakult COVID–19 járványügyi helyzet miatt. Szerencsére még a PTE MIK-kel közösen megrendezésre került a Pollack Expo.
A 2018-ban módosított Továbbképzési Szabályzat lehetőséget biztosít arra, hogy a területi kamarák
által szervezett konferenciákat elfogadják szakmai továbbképzésnek abban az esetben, ha az MMK Továbbképzési Testülete azt akkreditálta. 2020-ban éltünk ezzel a lehetőséggel és a Pollack Expo előadásait akkreditáltattuk, amit 5 szakmai tagozat is elfogadott. Online továbbképzéseket szerveztünk, amihez
elsődlegesen a Microsoft Teams rendszerét használtuk, illetve csatlakoztunk a Budapesti Mérnöki Kamara stúdiós közvetítéseihez.
Szeptembertől október végéig hibrid képzéseket tartottunk, aminek igen nagy sikere volt a résztvevők körében.
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A Pollack Expo

V.

Novembertől ismét csak online képzéseket rendeztünk.
A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország minden
részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet folytatnak.
Kamaránk a 2020. 01. 31. – 2020. 12. 31. közötti időszakban 19 továbbképzést szervezett, melyen 1425
fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink és nyilvántartottjaink létszáma 911 fő volt.

2021:
A BMMK Mérnöktovábbképző Központ működése
2021-ben nem volt lehetőségünk folyamatosan személyes részvételű továbbképzést tartani a kialakult járványügyi helyzet miatt, ezért több képzésünk csak online került megrendezésre, illetve szeptembertől hibrid képzéseket tartottunk.
A MIK Partners nap – Mérnöknap előadásait akkreditáltattuk, amit 5 szakmai tagozat is elfogadott.
A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország minden
részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet folytatnak.
Kamaránk a 2021. 01. 31. – 2021. 12. 31. közötti időszakban 19 továbbképzést szervezett, melyen 1422
fő vett részt. Ebből baranyai mérnökeink és nyilvántartottjaink létszáma 951 fő volt.
2021. 09.15. Bátaapáti Szilárdásvány-Bányászati és Geotechnikai továbbképzés képei:

Berta József beruházási főmérnök, RHK Kft.

Dr. Kovács László ügyvezető igazgató, Kőmérő Kft.
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Dr. Kereki Ferenc RHK. Kft., ügyvezető

Hallgatóság

2022:

V.

A BMMK Mérnöktovábbképző Központ működése
○○ 2022 első félévében többségében hibrid képzéseket és személyes részvételű képzéseket tartottunk.
○○ A MIK Pollack Expo előadásait akkreditáltattuk, amit több szakmai tagozat is elfogadott.
○○ A továbbképzésekhez kapcsolódóan a színvonalas előadások biztosítása érdekében az ország
minden részéről hívtunk előadókat, akik a szakmájukban különösen elismert tevékenységet
folytatnak.
○○ A második félévben a kötelező törzsanyagos előadásokon kívül több konferenciát tervezünk,
és csatlakozni kívánunk a PTE MIK Partners naphoz.

Az akkreditált konferenciáik (MIK Partners nap – Mérnök nap, Pollack Expo stb.) részletes leírása a VI.
fejezetben található.
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Interjú Feilné Győry Zsuzsannával
BMMK elnökségi tag, MMK korábbi elnökségi tag, Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportvezető
A tagozat tematizált, és rokon szakmák is eljárnak a képzésekre
Az új rend sokkal hatékonyabb
Mióta működik az újfajta szakmai továbbképzés?
Erről kérdeztük az oktatás egyik országos szintű újraalkotóját, a térségi kurzusok állandó szervezőjét, Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnököt, aki 2005től folyamatosan a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport elnöke,
2010-től megyei elnökségi tag, 2009-től 12 éven át pedig az MMK elnökségében dolgozott.

V.

2014. január 1-től, az építésügyi és az építésüg�gyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet hatályba lépésével az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek folytatásához előírt
továbbképzési kötelezettségek megváltoztak. Az
MMK a rendelet értelmében elkészítette a továbbképzési szabályzatát, melyet a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jogszabályi felhatalmazás alapján 2014. március 28-i ülésén elfogadott.
A jogi továbbképzést az országos kamara intézi, a szakmai továbbképzéseket helyi szinten végezzük.
Nyilván emögött egy olyan szándék is látható, hogy ily módon a megyei kamarák a befizetett díjakból
kisebb finanszírozáshoz juthatnak. Ennek a programnak a kidolgozásában vettem részt 2013 őszén, és
a program 2014-ben indult el. A folyamatos monitoringkövetkezmény hogy már kétszer átdolgozásra
került.
– Mennyiben más ez a rendszer, mint a korábbi?
– A továbbképzési szabályzat értelmében a szakmai továbbképzés szervezése, valamint igazolása és
nyilvántartása a területi kamarák kötelezettsége, amelyet regionális együttműködés keretében is teljesíthetnek. Ennek nélkülözhetetlen eleme a tagozatok által kidolgozott törzsanyag, amely kötelező eleme a szervező területi kamara által jelölt, a tagozat által jóváhagyott oktató előadásának. A szakmai továbbképzés alapvetően kontaktórás képzés, amely lehetővé teszi az interaktivitást és a műhelymunkát,
lehetőséget teremt arra, hogy az ipari partnerek új eszközöket mutassanak be a mérnökök számára. Interdiszciplináris képzésekről van szó, vagyis rokon szakmák elfogadják egymás képzéseit. Korábban kreditpontok gyűjtéséről szólt a történet, pontvadászat zajlott, mert nem volt határozott irány meghatározva a különböző tagozatoknak, hogy ki, milyen továbbképzésekre jelentkezhet. Most viszont szakirányú kurzusok vannak, és 6 x 45 percben kell azt teljesíteni minden évben.
– A megyében 12 szakcsoport van. Akkor ez tucatnyi továbbképzést jelent?
– Annál sokkal többet, kamaránk például évente 25-30 képzést tart, mert nemcsak a 266/2013. (VII.
11.) Korm.-rendeletben szereplő szakmai tagozatoknak, hanem az MMK Továbbképzési Szabályzatához
csatlakozó tagozatoknak is szervezünk képzéseket. Nem szabad továbbá megfeledkezni az olyan konferenciákról, amit akkreditáltatunk az MMK-nál, így szintén továbbképzésnek minősül. A pandémia miatt kialakult az online továbbképzés is. Ezekre a képzéseinkre az ország minden részéről jelentkezhetnek
a kollégák, és meg is teszik, így nemcsak a baranyai mérnökök, de más megyék szakemberei is járnak
szép számban a továbbképzéseinkre. Jelen pillanatban az úgynevezett hibrid képzést részesítjük előnybe, mely személyes részvételű, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az érdeklődők online is kapcsolódhassanak az előadásokhoz.
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Ebben a fejezetben – terjedelmi okokból a teljesség igénye nélkül - néhány jelentősebb eseményről, rendezvényről mutatunk be információs anyagokat, melyek a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
szervezésében, vagy a PTE Műszaki és Informatikai Karral közös szervezésben valósultak meg, és a
mérnöki tevékenység társadalmi elismertetését szolgálták, vagy a magyar mérnöktársadalom európai integrálódásának példáit mutatják.

Pollack EXPO szervezésében részvétel
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának jogelőd intézményei visszanyúlva
egészen a Pollack Mihály Műszaki Főiskoláig a kezdetektől minden évben megrendezte az egyes szakok (építész, építő, gépész, épületgépész, villamos, mérnökinformatikus, környezetmérnök stb.) ipari partnereinek kiállítási részvételével szakmai seregszemléjét, termékbemutatókkal, konferencia
rendezvényekkel. Az első időkben ezek az ún. szaknapok külön-külön időpontokban, szakonként
lettek megrendezve. A BMMK elődszervezete, majd később a törvényesen megalakult kamara rendszeresen a Műszaki Karral közös rendezvényként jelent meg e műszaki szakmai seregszemlén.

VI.

2003 – Épületgépész szaknap
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Szaknap 2003

VI.

A pécsi EXPO-Center a megépítését követően 2007-től megfelelő helyszínnek bizonyult az összevont szakmai rendezvény számára, melyet Pollack Expónak nevezett el a MIK akkori vezetése. Ettől
az időponttól már a Magyar Mérnöki Kamara és így a Baranya Megyei Mérnöki Kamara is kötelezővé
tette a tagjai számára a mérnöktovábbképzéseken való részvételt. Az első időszakban kreditpontgyűjtéses mérnöktovábbképzési rendszer működött, mely abból állt, hogy külső intézményi vagy
vállalati szakmai rendezvény bemutató- vagy konferenciaprogramját a Mérnöki Kamara minősítette 1 vagy 2, esetleg több kreditpontos minőségű rendezvénynek.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a MIK elődjének együttműködése eredményeképp ezek
a Pollack Expo-rendezvények alkalmasnak bizonyultak több szakterületen is kamarai mérnöktovábbképzési kreditpontos előadásoknak. Évekig ilyen értelemben közös rendezvényként értelmeztük ezen eseményeket.
Néhány évvel később, 2013-tól a Magyar Mérnöki Kamara a tekintélyes nyugat-európai országok
mintájára korszerűsítette a mérnöktovábbképzési rendszerét, úgy, hogy a megyei kamarák szervezésében kötelezően részt kellett venni a mérnököknek a szakterületenként megrendezett legalább
egynapos előre jóváhagyott program szerinti előadásokon. Erre a típusú mérnöktovábbképzésre
ugyancsak alkalmasnak bizonyult a Pollack Expo rendezvénye, mert a különböző szakterületek szakmai konferenciáinak tematikáját a Mérnöki Kamara szakmai tagozatainak továbbképzési tematikáihoz illesztve határoztuk meg, és így a Pollack Expo konferenciáján több szakmai tagozat által is elfogadott kötelező mérnöktovábbképzéseket tudunk szervezni, több száz fős mérnökhallgatóság
részvételével. Így tehát a Pollack Expo szakmai kiállításán és konferenciáján résztvevő vállalkozások
szakmai bemutatóit és konferencia előadásait tartalmi szempontból a BMMK és a MIK közös szervezésében határozzuk meg.
Ez a rendezvény, a Pollack Expo, tehát 2007-től napjainkig folyamatosan a Baranya Megyei Mérnöki Kamara igen jelentős mérnöktovábbképzési helyszíne is. Ezen évenkénti eseményekről mutatunk
be néhány korábbi dokumentumot, és az alábbi videóból átvett fotókkal is illusztráljuk e rangos PTE
MIK és BMMK szakmai konferenciát és kiállítást.
A Pollack Expóhoz kapcsolódó, és egyben a BMMK mérnöktovábbképzését is kiegészítő ipari cégbemutatók és kiállítások
A Pollack Expo-rendezvényekről az esemény archívumában további évenkénti információk érhetők el:
http://www.pollackexpo.hu/archivum/

278

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

VI.

279

VI.

280

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

281

VI.

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Az évenkénti rendezvényekről az alábbiakban képes beszámolókat mutatunk be. A Programfüzetre
kattintva az évenkénti előadáscímek megtekinthetők.

VI.
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A 2007-es Pollack Expóról a Pécs TV az alábbi videóval számolt be:
https://www.youtube.com/watch?v=JGZXuDRBFdo&t=1707s
A videó néhány kiemelt pillanatképe bemutatja a főbb előadókat. Az előadók hangsúlyozták a
rendezvény tudományos értékét, a mérnöktovábbképzés fontosságát, a város és a megye kiemelt
fejlesztési elképzeléseit, a kamarai és egyetemi kapcsolódásokat, a jogszabályi környezet változásait. További képek láthatók a kiállításról és az előadások hallgatóságáról.
A fentiekben megadott digitális elérhetőségeken megtalálható fotókon túlmenően a nyomtatott
könyvváltozat számára bemutatunk az utóbbi évekből néhány fotót.
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Képek a 2019-es EXPO-ról:

A Pollack EXPO helyszíne a pécsi Expo-Center

VI.

Decsi István PTE kancellár, dr. Páva Zsolt, Pécs M. J. Város polgármester, prof. dr. Miseta Attila PTE rektor,
Jenei Zoltán PTE kancellár, Dauner Márton ÉMI vezérigazgató, prof. dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán

Nagy Gyula MMK elnök mérnöktovábbképző előadása
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Dr. Kukai Tibor BMMK elnök mérnöktovábbképző előadása

Az Építési Szakcsoport mérnöktovábbképzésének résztvevői

VI.

Baumann Mihály BMMK elnökségi tag mérnöktovábbképző előadása

Eördöghné dr. Miklós Mária mérnöktovábbképző
előadása

Feilné Győry Zsuzsanna MMK elnökségi tag –
mérnöktovábbképzés megnyitója
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Eördöghné dr. Miklós Mária mérnöktovábbképző
előadása

VI.

Prof. dr. Koppány Attila mérnöktovábbképző előadása
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A mérnöktovábbképzés és a szakmai konferencia kiállításának képei:

VI.
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Képek a 2022-es Expóról:

Prof. dr. Medvegy Gabriella PTE dékán megnyitó beszéde

Prof. dr. Miseta Attila PTE rektor megnyitó beszéde
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Decsi István PTE kancellár

VI.

Dr. Kukai Tibor BMMK elnök és prof. dr. Medvegy Gabriella a BMMK és a PTE MIK közötti megújított együttműködési
megállapodás átadásán

Lenkovics László BMMK alelnök előadása

Dr. Mészáros Bernadett előadása a mérnöktovábbképzésről
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VI.

Prof. dr. Stocker György BME tanszékvezető mérnöktovábbképző előadása

Képek a szakmai konferencia és mérnöktovábbképzés kiállításáról:
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2007 – 10 éves jubileumi ünnepség az Expo Centerben
A 10 éves jubileumi ünnepségünket 2007. május 7-én tartottuk az akkor már elkészült és üzemelő Expo Centerben. A jubileumi ünnepséget ös�szekötöttük az az évi küldöttgyűléssel úgy, hogy először megtartottuk az
éves küldöttgyűlésünket, elfogadtuk a szükséges beszámolókat, éves költségvetési zárást és a következő évi terveket, majd ezt követően külön ünnepség keretében tartottuk meg a Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalakulásának 10 éves évfordulóját. A jubileumi ünnepségen megjelentek a
Magyar Mérnöki Kamara vezető tisztségviselői, dr. Kovács Gábor elnök, dr.
Korda János alelnök, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karának vezetői,
dr. Mecsi József dékán, dr. Pais Ella Regina dékánhelyettes, valamint részt
vett az ünnepségen a BMMK alapító elnökének, dr. Bársony Jánosnak az
özvegye, dr. Lehoczky Judit is.
Az ünnepség keretében a BMMK nevében egy küldöttség megkoszorúzta dr. Bársony János 2005-ben
elhunyt alapító elnök sírját a pécsi köztemetőben. A jubileumi ünnepségen ünnepi beszédet mondott
dr. Korda János, aki megemlékezett az akkor 10 évvel azelőtt megalakult megyei kamarák alapító üléseiről és a Magyar Mérnöki Kamara megalapításáról, és felvázolta azokat a legfontosabb eredményeket, melyeket az MMK és a területi kamarák, köztük a Baranya Megyei Mérnöki Kamara is a működésük 10 éve alatt elértek. Sajnos dr. Korda János ünnepi beszéde írott formában nem maradt fenn, így
azt külön dokumentumként becsatolni nem tudjuk.
A BMMK első 10 évéről a hallgatóság körében többen felidéztek emlékezetes eseményeket. A 10 éves
jubileumra elkészült Dr. Bársony János alapító elnök emlékkönyve.
Felidézzük a könyvben is megtalálható, Bársony János által írt, az ő legfontosabb gondolatait tartalmazó cikkeket, melyek a mérnöki hivatásról, a jó mérnök ismérveiről, a mérnök társadalmi szerepvállalásáról szólnak.
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Dr. Kovács Gábor MMK elnök és a BMMK vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai megkoszorúzták az alapító elnök,
Dr. Bársony János sírját.

VI.

A jubileumi ülés elnöksége: dr. Mecsi József PTE PMMK dékán, Lengyel Tamás BMMK alelnök,
dr. Kukai Tibor, BMMK elnök, dr. Kovács Gábor MMK elnök, dr. Korda János MMK alelnök

A jubileumi ülés résztvevői – előtérben fehér ruhában dr. Lehoczky Judit, dr. Bársony János BMMK alapító elnök özvegye.

Dr. Bársony János BMMK alapító elnök emlékkönyve,
mely e jubileum alkalmából lett kiadva

A 10 éves jubileumi ülésen felidéztük dr. Kukai Tibornak a dr. Bársony János temetésén elmondott beszédét, mely a Mérnök Újság 2005. októberi számában jelent meg.
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A 10 éves jubileumi ülésről megjelent újságcikkeket itt idézzük fel:
2007. 05. 04. Dunántúli Napló rövid hír
Jubileumi taggyűlés.
Baranya Megye Mérnöki Kamarája fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából ünnepi jubileumi
taggyűlést tart ma 17 órakor a Pécs Expó Étteremben. A találkozón többek között megemlékeznek dr.
Bársony János alapító elnökről, és a 10 év fontosabb eseményeiről. A BMMK a 2007. évi hivatalos küldöttgyűlését is ugyanitt tartja 15.00 órától dr. Kukai Tibor elnökletével. (c)

2007. 05. 05. DN cikk a BMMK jubileumáról

VI.
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2010 – GOCE projekt
Európai Űrügynökség GOCE műholdas program
előadás-sorozat és kiállítás a Pécs 2010 Kulturális Főváros alkalmából
A Magyar Mérnöki Kamara akkori elnöke, Barsiné Pataki Etelka az MMK elnökké választása előtt Európa Parlamenti képviselőként részt vett egy bizottság munkájában, amely felügyeletet gyakorolt az Európai Űrügynökség (ESA – European Space Agency) felett. Így kapcsolatban állt az Űrügynökség tisztségviselőivel, és azt javasolta, hogy a 2010. évben Pécs városának Európa Kulturális Fővárosa alkalmából a
Magyar Mérnöki Kamara és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara hozzájárulása a kulturális programokhoz az legyen, hogy mutassuk be az Űrügynökség egy akkor futó programját, melynek neve: GOCE: Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer. Egyszerűbben kifejezve ebben a programban műholdas megfigyeléseken alapuló adatgyűjtést végeztek a Föld gravitációs erősségének a felszín függvényében történő változásairól. Erre a BMMK egy projektet hozott létre, melyet a Pécsi Akadémiai Bizottságon rendezett konferencián mutattunk be, majd az akkor, az EKF beruházások keretében épített Tudásközpont épületében 2 héten keresztül előadásokat tartottunk az érdeklődőknek és a pécsi középiskolásoknak ezen különleges projekt elméleti hátteréről. Az előadások idején az ESA-tól Pécsre szállított kölcsönkapott kutatóműholdakat kiállítás keretében mutattuk be.

VI.

Az MMK kihelyezett választmányi ülése 2010. november 5–6-án a „Magyar Tudomány Ünnepe 2010”
programhoz kapcsolódva a BMMK szervezésében a PTE Pollack Mihály Műszaki Karon volt. Tehát az
MMK teljes választmánya részt vett a GOCE programunk előadásain az MTA tudománynapi nyitóprogramja keretében, a Pécsi Akadémiai Bizottság dísztermében. A választmány ezt követően részt vett a
GOCE programunk további eseményein is, melyet a pécsi Tudásközpontban tartottunk meg.

„A GOCE Föld Felfedező Misszió és a 3D vetítés a gravitációs tanulmányokról a misszióval összefüggésben”
című projektünket az alábbi összefoglalóval mutattuk be a Pécs 2010 kulturális fővárosi (EKF) programjainak ismertetőjében.
Az alapötlet a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programjaihoz az MMK részéről történő hozzájárulásként Barsiné Pataky Etelka elnök asszonyé volt, aki európai parlamenti képviselőként felügyelte az
European Space Agency (ESA), Európai Űrügynökség egyes programjait, és így Jean-Jacques Dordian-nal, az ESA igazgatójával meg tudott állapodni az ESA és az MMK-nak a projekt során történő együttműködéséről. Így került hozzánk az ESA 3D filmje, a GOCE és más műhold makettje, poszterek és egyéb
ismertetőanyagok.
A helyszíni szervezés során kibővítettük a résztvevő intézmények körét, és így a projektet végül is a
Magyar Mérnöki Kamara és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara mellett a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara, az MTA Pécsi Területi Bizottság VI. Műszaki és Földtani Tudományok Szakbizottsága közösen szervezte a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programjai és az MTA Magyar Tudomány
Ünnepe előadás-sorozata részeként.
A projekt ünnepélyes megnyitójára méltó körülmények között, az MTA Pécsi Területi Bizottsága Székházában a Magyar Tudomány Ünnepe regionális központi rendezvényének keretében került sor telt házas közönség előtt, ahol jelen volt az MMK teljes vezetése és választmánya is.
Az ingyenesen látogatható előadás-sorozatot és 3D filmvetítést november 8-tól 19-ig naponta 8 óra
30-tól 17 óra 30-ig, másfél óránként ismétlődően a pécsi Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban tartották. Az ESA által rendelkezésre bocsátott, a GOCE műholdat és tevékenységét bemutató 3D film megtekintése előtt a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar és a PTE Természettudományi Kar
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végzős és doktorandusz hallgatói a témával összefüggő ismeretterjesztő előadásokat tartottak. Az elő
adások és filmvetítés mellett a GOCE műhold, az Eötvös-féle torziós inga másolata, és ismeretterjesztő
poszterek voltak megtekinthetők.
Az előadás-sorozaton előzetes bejelentkezések alapján középiskolás és egyetemi diákcsoportok, a
természettudományos ismeretterjesztő szervezetek csoportjai és egyéni látogatók – mintegy 1500 fő
vett részt.
A program teljes költségvetését az MMK, a BMMK és a PTE Pollack Mihály Műszaki Kara egyenlő arányban megosztva finanszírozta, a Pécsi Tudásközpont Kft. és az ESA együttesen mintegy 3 millió Ft természetbeni hozzájárulással vett részt a projektben.
A kiadvány egyik szakmai háttéranyaga, „Az Eötvös-ingától a GOCE műholdig” címen a https://kaptarpecs.files.wordpress.com/2010/11/goce.pdf oldalon tekinthető meg.
Az alábbiakban a projekthez kapcsolódó egyes projektelemek dokumentumait mutatjuk be.

VI.
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Ismertető az ESA GOCE projektjéről
307
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A BMMK négytagú delegációja: dr. Kukai Tibor, Lengyel Tamás, dr. Aradi László és dr. Földváry Lóránt
egyetemi adjunktus, a BME Általános és Felsőgeodéziai Tanszék, MTA-BME Fizikai Geodéziai és Geodinamikai Kutatócsoportjának tagja látogatást tett az ESA (Európai Űrügynökség) meghívására a Róma
melletti Frascatiban, az ESA kutatóközpontjában.

A látogatás programja az alábbi volt:

VI.
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Ismertető poszter az ESA GOCE missziójáról

VI.
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VI.

A BMMK felhívása a régióban lévő különböző szervezetek felé és az összes középiskola igazgatója felé, hogy ennek a programnak a 2 hétig tartó, a GOCE missziót bemutató előadás-sorozatára jöjjenek el
szervezetten középiskolai osztályok, például kihelyezett fizikaóra címen az EKF Baranya Megyei Mérnöki Kamarai programjára. E felhívásra intézkedve két hétig telt házzal történtek az előadások. Az előadók
a PTE műszaki és természettudományi karainak vezető oktatói és doktoranduszai voltak. Az egész programnak rendkívül nagy sikere volt, különösen a középiskolai diákok körében. Ezzel megvalósult az az
egyik alapcélunk, hogy népszerűsítsük a mérnöki, műszaki, természettudományos szakterületeket.
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2012. Építési és Környezetmérnöki szakcsoport – Tanulmányút Dunaszekcsőre

VI.

A megindult löszfal és a Várhegy tövében veszélybe került épületek megtekintése dr. Kaszás Ferenc vezetésével.
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2016 - Fiatal Mérnökök Baranya Megyei Csoportja megalakulása és rendezvényei
Szabó Imre Gábor (1984–2020), az FMCS Dél-Dunántúli Regionális Szervezetének vezetője
2013. április – megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatán
belül a Fiatal Mérnökök Csoportja – az életkor és szakmai érdeklődés alapján közös érdekeltségbe tartozó mérnökhallgatók, fiatal pályakezdő, ill.
szakmagyakorló mérnökök szervezeti egysége.
2016. februárjában megalakult a Fiatal Mérnökök Csoportja Dél-Dunántúli Regionális Szervezete. Vezetője: Szabó Imre Gábor volt, akinek 2020. januári, hirtelen bekövetkezett tragikus halála igen nagy veszteséget jelentett a BMMK-nak és az FMCS-nek is. A szervezet munkáját a kezdetektől támogatja Bocz Gábor, az FMCS régiókért felelős alelnöke, valamint a BMMK
részéről dr. Kukai Tibor elnök és dr. Szabó Éva, az Építési Szakcsoport elnöke. A szakmai programok
előkészítésében dr. Meskó András elnökségi tag vállalt kiemelkedő szerepet.
A helyi szervezet 2020. januárjáig rendszeresen találkozott szakmai előadások, szakmai tanulmány
utak keretében. A szervezetbe mintegy 150 fő jelentkezett, az alakuló ülésen kb. 50 fő volt jelen. Az
előadások egy-két havonta lettek meghirdetve, elsősorban a PTE Műszaki és Informatikai Kar építész- és építőmérnök hallgatói vettek rajtra részt, emellett az Építési Szakcsoport tagjai is gyakran
eljöttek az érdekes szakmai kérdéseket felvető előadásokra. Többször szervezett a csoport szakmai
épületlátogatásokat is.

VI.

A Mérnök Újságban 2016 februárjában jelent meg cikk az alakulásról – szerzője Harkai Balázs, a
Fiatal Mérnökök Csoportjának elnöke
Nincs megállás!
Az Építési Szakmai Tagozaton belül lassan három éve alakult Fiatal Mérnökök Csoportja új mérföldkőhöz érkezett: ebben az évben indul útjára a Vidék Meghódítása.
2013 áprilisában azzal a céllal alakult meg a csoport, hogy a kivitelezésben dolgozó, 40 év alatti
mérnököknek havi rendszerességgel, térítésmentes szakmai beszélgetések keretén belül biztosítsa
a mindennapi munkavégzéshez a látótér bővítését. Az eddig jellemzően budapesti programok mellett a csoport vezetése célul tűzte ki, hogy ebben az évben az ország több felsőoktatási intézményében is létre kívánja hozni a helyi csoportokat, a területi kamarák segítségével. Mivel az oktatási intézmények nem megyékhez vannak kötve, de a fiatal mérnököket országos szinten szükséges megszólítani, így ösztönözni kívánjuk a területi kamarák közötti regionális együttműködést is. Ennek tükrében több módosító javaslatot dolgoztunk ki az Építési Szakmai Tagozat Elnökségével, valamint ezen
elképzelésünk szerint módosítottuk szervezeti működési ügyrendünket is.
Jelenleg a Budapesten működő csoport mellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni … karán, valamint a Pécsi Tudományegyetemen lehet elérni helyi szervezeteinket. Tervezett programjaink az első félévre:
Budapesten – Harkai Balázs vezetésével:
○○ Február 24-i gyűlésünkön a paneles épületek felújításával kapcsolatos témakört járjuk körbe Hajnal Norbert, a Fiatal Mérnökök Csoportja szakmai alelnökének vezetésével.
○○ Március 29-i gyűlésünkön Kovács György, a Bitimpex Kft. ügyvezető igazgatója tart elő
adást a szórt szigetelések technológiájának, alkalmazási lehetőségeiről és korlátairól.
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○○ Április 13-án 15 órai kezdettel tartjuk a Fiatal Mérnökök Csoportjának 4. konferenciáját, a felelősség jegyében. A tervezett előadások érintik a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr felelősségének jogi hátterét, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített feladatokhoz tartozó felelősségeket, valamint további, a mérnöki felelősség témakörét körbejáró területeket: projektfejlesztés, menedzsment.
○○ Április 27-én tartjuk éves országos gyűlésünket, melyen a rövid beszámolókat követően a
hőszigetelt épületek OTSZ szerinti ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatokról, elvárásokról, illetve az EPS hőszigetelőkkel kapcsolatos tűzvédelmi kérdésekről fogunk beszélgetni.
○○ Május 25-én az utólagos homlokzati hőszigetelő rendszerek felhelyezése, illetve technológiája lesz napirenden.
○○ Június 29-i gyűlésünk a hegesztéstechnológiát járja körbe: a mechanikai tulajdonságok
változása a különböző hegesztési technológiák hatására, valamint az optimális hegesztések (technológiák és anyagok) kiválasztása szerint.
Sopronban – Fodor Tamás vezetésével:
○○ Február 10-én, szerdán: Alapozások és munkatér-határolások, speciálisan a „Heiss System”
bemutatása.

VI.

○○ Március 9-i, szerdai gyűlésünk a dilatációs szerkezeteket járja körül – az alaptól a tetőig.
○○ Április 6-án, szerdán az egyetemi hallgatóknak segít a különböző tervfajták bemutatásával, valamint a zsaluzási és vasalási tervek „olvasásával”.
○○ Május 5-i, csütörtöki gyűlésünk egy helyszíni bejárással egybekötött előadás lesz: a pörgetett vasbeton oszlopok alkalmazásáról és beépítéséről egy konkrét magasépítési projekt esetén.
Pécsett Szabó Imre Gábor vezetésével február 8-án alakul meg a helyi szervezet a Fiatal Mérnökök Csoportja tevékenységének, valamint a kamarai élet bemutatásával. Az alakuló gyűlésen jelen lesz dr. Bachmann Bálint, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja,
dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke, dr. Szabó Éva, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, valamint az Építési Szakmai Tagozat elnökségének tagja, valamint Harkai Balázs, a Fiatal Mérnökök Csoportjának elnöke, és Bocz Gábor, a Fiatal Mérnökök Csoportjának régiókért felelős alelnöke. Az előadások témáit és időpontjait a helyszínen egyeztetik a megjelentek.
Ajánljuk figyelmükbe Facebook-oldalunkat (Fiatal Mérnökök Csoportja), amin hetente több hír,
szakmai cikk, illetve esetenként álláslehetőség is olvasható a Fiatal Mérnököket érintő témakörökben. Eseményeinkre e-mail-ben lehet regisztrálni az fmcs@mmk.hu címen. A csoport működésével kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, program- vagy előadásjavaslataikat szintén e-mailben
küldjék el.
Harkai Balázs
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Képes beszámoló az FMCS Baranya megyei csoportjának megalakulásáról és későbbi
összejöveteleiről.

VI.

Bocz Gábor, a BMMK elnökségi tagja,
az FMCS mentora
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A további képek az FMCS által szervezett szakmai előadások előadóiról és hallgatóságáról
készültek.

VI.

A képeken az FMCS vezetője, Szabó Imre Gábor, valamint néhány előadója –
dr. Bachmann Bálint, dr. Kukai Tibor, dr. Orbán József, dr. Meskó András, dr. Prekáczka Judit
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VI.

Az FMCS Dél-Dunántúli Regionális Szervezete 2016-os alakuló ülésének, első előadásának plakátja
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Az FMCS Facebook-oldalán is megjelentek a baranyai meghívók
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A következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány nagy érdeklődést kiváltó előadás-meghívót. Az előadásokat Szabó Imre Gábor nagy lelkesedéssel szervezte, elsősorban az építőmérnök hallgatók érdeklődésének megfelelő témakörökben. Elsősorban baranyai statikus tervezők, kivitelező cégek
vezetői, a PMMIK oktatói voltak meghívott előadók. Emellett jogi, közgazdasági előadások is elhangzottak. Több szakmai tanulmányi kirándulásra is sor került. A hallgatók mellett fiatal kamarai tagjaink,
mérnökeink is látogatták az előadásokat, programokat.
Az előadások megszervezésében a BMMK elnökségi tagjai és a PTE PMMIK oktatói is aktívan részt
vettek. Fontos szempont volt az egyetemi hallgatóknak bemutatni a mérnökök mindennapi életét,
szakmai kihívásokat, érdekes projekteket – s emellett magát a kamarai szerveződést, a kamara célját,
tevékenységét, szervezetét.
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VI.
A „Nyitott Bíróság” program keretében dr. Antal Gábor bíró volt az egyik előadója az FMCS rendezvényeinek,
dr. Prekáczka Judit jogász, a program szervezője meghívására
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2016 – Látogatás Németországban a Baden-Württembergi és a Bajor Tartományi
Kamaráknál a mérnöktovábbképzések tapasztalatcseréje
2016-ban a Miniszterelnökségi Minisztériumnál 5 millió Ft pályázati támogatást nyertünk el, melyből
több szakmai programot valósítottunk meg. Ezen szakmai programok közül az egyik a németországi
mérnöktovábbképzés rendszerének tanulmányozása volt. Ezen tapasztalatcsere céljából tanulmányutat
szerveztünk a Regionális Mérnöktovábbképző Központunkban tevékenykedő kollégák részére. Eredetileg
a Bajor Tartományi Kamara (München) meglátogatása volt a cél, de az MMK-n keresztül a Baden-Württembergi Tartományi Kamara (Stuttgart) szakmai napján, valamint az azt követő megbeszélésen is részt
tudtak venni kollégáink, így két tartományi kamara továbbképzési tapasztalatait sikerült tanulmányozni.
Stuttgartban 2016. 09. 28-án, Münchenben 2016. 09. 30-án fogadták küldöttségünket.
A két igen jelentős németországi tartományi kamarának az akkor számunkra bemutatott mérnöktovábbképzési rendszere sokban hasonló volt a Magyar Mérnöki Kamara által 2013-ban bevezetett kötelező, egy egész napos (hatszor 45 perces előadásokból álló) mérnöktovábbképzésünkhöz. A különbség az
volt, hogy míg a magyar rendszer évente egy nap kötelező továbbképzésen való részvételt írt elő, addig
a német rendszer ugyanezt három napban határozta meg. Ezenkívül az is különbség volt, hogy a magyar rendszer akkor még az előzetes rossz tapasztalatok miatt nem engedte meg a vegyes rendszer alkalmazását, nevezetesen nem fogadta el a külső intézmények (konferenciaközpontok, egyetemek stb.)
által szervezett konferenciákon való részvételt. A német rendszer akkor már vegyes rendszerként működött, tehát saját szervezésű továbbképzési napok mellett igen komoly minőségi felülvizsgálat után elfogadott külső szervezésű előadási napokat is. Egyébként azóta a magyar rendszert is módosította a mérnöki kamara, éppen ebben az irányban, hogy egy komoly szűrő után külső szervezetek előadási napjait is elfogadhatónak tartja.

VI.

Azonban van egy nagyon nagy különbség a magyar és a német kamarák mérnöktovábbképzési rendszerében, nevezetesen az, hogy a magyar mérnöki kamarai tagoknak a tagság kötelező, és évente egynapos továbbképzés a kötelező, míg a német kamarai tagoknak a kamarai tagság nem kötelező (önkéntes), és a kötelező továbbképzési napok száma három.
A tanulmányúton a Bajor Tartományi Kamara és a Baden-Württembergi Tartományi Kamara vezetői
is egybehangzóan elmondták, hogy annak ellenére, hogy nem kötelező a tagság, a mérnökök kb. 70%-a
tagja a kamarának (bár elég magas tagdíjat kell fizetni). Éppen azért, mert nem kötelező a tagság, nagyon óvatosan bánnak a továbbképzést nem teljesítő, vagy nem teljes egészében teljesítő tagjaikkal
kapcsolatos szankciókkal. Bevált módszernek mondták a pozitív diszkrimináció alkalmazását, nevezetesen azoknak a tagjaiknak, akik az adott évben teljes körűen teljesítik a kamara által előírt továbbképzési penzumot, azoknak rendelkezésükre bocsátanak egy elektronikus pecsétet, melyen az áll, hogy X. Y.
a Bajor Tartományi Kamara tagja, és teljesítette az adott évre előírt továbbképzési kötelezettségét. Ezt az
elektronikus pecsétet az illető mérnök bármeddig felteheti a tervlapjaira, mely piaci értéket ad az illető
mérnök munkájának. Természetesen két-három év után már nem illik feltenni egy korábbi ilyen pecsétet
a tervekre, ezzel ösztönzik is a tagjaikat az ismételt teljes körű továbbképzés elvégzésére.
Az EU-ban legmagasabb színvonalú a német mérnöktovábbképzés tapasztalatainak, módszereinek
tanulmányozása után elkészített javaslataink beépültek az MMK továbbképzési szabályzatának későbbi módosításaiba, melyek a mérnöktovábbképzés minőségi továbbfejlesztését szolgálták.
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Az MMK küldöttségének tagjaival a Baden-Württembergi Tartományi Kamaránál

VI.

A Baden-Württembergi Tartományi Kamara mérnöknapjának előadóterme
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A Baden-Württembergi Tartományi Kamara mérnöknapjának vacsoráján

Megbeszélés a Baden-Württembergi Tartományi Kamaránál Stuttgartban

332

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

VI.

Megbeszélés a Baden-Württembergi Kamaránál Stuttgartban

Megbeszélés a Bajor Tartományi Kamaránál Münchenben
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2016 – Mérnöknap 2016
Ebben az évben a Miniszterelnökségi Minisztérium által kiírt pályázaton elnyert 5 millió Ft-ból több
programot is tudtunk rendezni, így például egy nagyszabású mérnöknapot is rendeztünk november hónapban az EKF időszakában megépített pécsi Tudásközpont nagyelőadójában. A BMMK teljes tagságának meghirdetett, büfé-ebéddel és kávészünetekkel felszolgált ingyenes mérnöknapunkon a tagságunk
több mint egyharmadát jelentő kb. 300 fő vett részt. Igen nagy érdeklődés volt a tagság részéről a rangos előadókból álló program iránt.
A mérnöknapon részt vett az egyetem rektora, Pécs város polgármestere, Komló város polgármestere,
a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és számos más rangos egyetemi oktató előadó, valamint a városi közüzemi cégek vezetői, akik ugyancsak előadásokat tartottak.
A mérnöknap tematikája az ún. Smart City rendszerű városüzemeltetés lehetőségeinek elemzése volt.
E gondolat köré szerveztük a teljes tematikát, mely előadások címei és előadói a bemutatott programban láthatók. Igen népszerű volt a büféebédet követő délutáni program, melynek során helyszíni látogatásokat szerveztünk több busszal a városi közüzemek helyszíneire, mint például a Tettye Forrásház Víztisztító Üzeme, a Pannon Hőerőmű Biomassza Erőműve és a BIOKOM Regionális Hullaékkezelő Központja. E programok népszerűségét és a mérnöknapunk sikerét jelzi, hogy a helyszíni látogatások szinte a teljes mérnöknapi közönség részvételével sötét estéig elhúzódtak.

VI.

A mérnöknapunkról a Dunántúli Napló részletesen beszámolt.
Az alábbi linken érhető el a mérnöknapról készült videó.
https://youtu.be/nwjbpWVGAdI
Az alábbiakban a Mérnöknapról különböző dokumentumokat mutatunk be.
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A rendezvény előtt felhívást tettünk közzé a BMMK tagok részére.

VI.
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VI.

A Mérnöknap plenáris ülésének elnöksége

A Mérnöknap megnyitása
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VI.

Hallgatóság

Hallgatóság
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VI.

Hallgatóság

Hallgatóság (kevés volt az ülőhely a 300 fős teremben)
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VI.

Prof. dr. Bódis József, PTE rektor

Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke
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VI.

Polics József, Komló polgármestere előad

Prof. dr. Scharle Péter egyetemi tanár előadása
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VI.

Girán János, a megyeszékhely alpolgármestere

Dr. Kvasznicza Zoltán PTE MIK dékánhelyettes
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VI.

Dr. Kiss Tibor, a Biokom vezérigazgatója

Előtérben jobb oldalon Mészáros B. Endre, a Dunántúli Napló tudósítója
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VI.

Szünetben is folytatódik az előadás

Szakmai beszélgetés
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VI.

Bal oldalon Polics József, Komló polgármestere, jobb oldalon prof. dr. Katona Tamás János

Bal oldalon Lutz Géza, a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke
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Az előadók és az elnökség

Szünetben

346

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

VI.

Rudolf Péter előadása – Pannon Hőerőmű Zrt.
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Dr. Orbán József főiskolai tanár
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VI.

A közönség soraiban balról Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke
Dr. Háber István szekció-előadása

Előtérben Mártonfalvi Péter, BMMK elnökségi tag, mögötte dr. Boda Géza BMMK titkár
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Szendvicsebéddel vendégeltük meg a közönséget
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A Mérnöknap délutánján üzemlátogatásokra került sor.

A Pécsi Tettye Forrásház (Vízmű) szennyvíztisztító telephelyén készült fotók:

VI.
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A Pécsi Biokom Kft. kökényi hulladékfeldolgozó telephelyén készült fotók:

VI.
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2017 – BMMK Mérnöknap
BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
MÉRNÖKNAP 2017. OKTÓBER 26.
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR
PÉCS, BOSZORKÁNY ÚT 2.
PROGRAM
08.30 – 9.00	Regisztráció
Fogadás, kávé, üdítő stb.
09.00 – 09.45

VI.

Köszöntők: Moderátor: Dr. Kukai Tibor BMMK elnök
– Prof. Dr. Bódis József PTE Rektor
– Nagy Csaba, BMÖ elnök
– Decsi István, Pécs város alpolgármester
– Polics József, Komló város polgármester
– Szekó József, Mohács város polgármester
– Hárs József, Bóly város polgármester
– Nagy Gyula, MMK elnök

Előadások: Moderátor: Dr. Orbán József PTE MIK Professor emeritus
10.00 – 10.25 Új stratégiai irányok a pécsi mérnökképzésben
Prof. dr. Bachmann Bálint PTE MIK dékán
10.25 – 10.50

Természeti veszélyek – Épített világ – Biztonság
Prof. dr. Katona Tamás egyetemi tanár, PTE MIK Doktori Iskola

10.50 – 11.15

A Főmérnöki pozíció, mint az erőforrás-hatékony településüzemeltetés eszköze
Dr. Kiss Tibor MIK Tudományos főmunkatárs,
BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

11.15 – 11.40

Megújuló energiák a Mérnök szemszögéből
Prof. dr. Fülöp László PTE MIK főiskolai tanár

11.40 – 12.05

Kávészünet

12.05 – 12.30

Fejlesztések az „Ős-Dráva Program” kapcsán
Udud Péter Aquaprofit Zrt. vezérigazgató

12.30 – 12.55

Vasútfejlesztés a Dél-Dunántúli Régióban – hídrekonstrukciós munkák a
Budapest – Kelenföld – Dombóvár vasútvonalon
Dr. Jaczó Zoltán szerkezettervező

12.55 – 13.20

Ingatlanfejlesztési „OSCAR-DÍJJAL” ismerték el az M Mérnöki Iroda Kft.
szerkezettervezési alkotását, a Királyegyházai Cementgyárat.
Perl Tamás ügyvezető igazgató, M Mérnöki Iroda Kft.

13.20 – 13.45 Biomassza-alapú energiatermelés Pécsett
	Rudolf Péter vezérigazgató, Pannon Hőerőmű
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13.45 – 14.25

Büféebéd

14.30 –

Helyszíni látogatás:
Pannon Hőerőmű Zrt. Zöld Zóna Látógatóközpontjába és a Biomassza-erőműbe
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2017. október 26-án a PTE Műszaki és Informatikai Karának 400 fős előadótermében és aulájában
Mérnöknapot rendeztünk, melyen több mint 300 fő mérnöki kamarai tagunk vett részt.

VI.
A Mérnöknap Elnökségében helyet foglalt prof. dr. Bódis József, a PTE rektora, Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Decsi István, Pécs város alpolgármestere, prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, valamint a Baranya megyei városok mérnök végzettségű polgármesterei: Polics József (Komló), Szekó József (Mohács) és Hárs József (Bóly).

Az Elnökség tagjai beszámoltak a PTE, Baranya megye, Pécs városa és a további megyei városok folyamatban lévő és tervezett beruházásairól, és hangsúlyozták, hogy minden törvényi eszköz igénybevételével segítik a helyi beruházásokban a Baranya megyei mérnökök minél nagyobb arányú részvételét.
A Mérnöknapnak a szakmai programja igen gazdag volt, a résztvevők megismerhették a pécsi mérnökképzés új stratégiai irányait, de szó esett a természeti veszélyekkel szembeni épületbiztonságról, a megújuló energiákról, ingatlan- és vasútfejlesztésekről, az Ős-Dráva programhoz kapcsolódó újdonságokról
és a biomassza alapú energiatermelésről is, majd a délutánt a Pannon Hőerőműben töltötte a társaság.
https://www.youtube.com/watch?v=0Fyf98gUmJw
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VI.

Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg az előadás-sorozatot

Elnökségben: Polics József, Komló polgármestere, Hárs József, Bóly polgármestere, Szekó József, Mohács
polgármestere, Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke,
prof. dr. Bódis József, a PTE Rektora, Jenei Zoltán, a PTE kancellárja, Decsi István, Pécs M. J. Város alpolgármestere
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Prof. dr. Bódis József, a PTE rektora

Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke

Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke

Polics József, Komló polgármestere

Hárs József, Bóly polgármestere

Szekó József, Mohács polgármestere

Prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE MIK dékánja

Polics József , Komló polgármestere, Hárs József, Bóly
polgármestere, Szekó József, Mohács polgármestere

VI.
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VI.

Prof. dr. Katona Tamás, PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola professzora

Decsi István, Pécs M. J. Város alpolgármestere
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VI.

Dr. Jaczó Zoltán BMMK elnökségi tag

Előtérben: Prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE MIK dékánja és prof. dr. Dévényi Sándor, DLA építész, az MMA Nemzet művésze
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VI.

Előtérben: Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke
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VI.

A Mérnöknap szünetében a résztvevők konzultálnak (a képen Kukai András)
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VI.

A BMMK elnöke, dr. Kukai Tibor és az MMK elnöke, Nagy Gyula találkozója, a háttérben Polics József, Komló
polgármestere és prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE professzora

Balról jobbra: Polics József, Komló polgármestere, prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE professzora, Jenei Zoltán PTE
kancellár, prof. dr. Bódis József, a PTE rektora, Nagy Gyula MMK elnök, és háttal: a BMMK elnöke, dr. Kukai Tibor
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VI.

Prof. dr. Katona Tamás, a PTE Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola professzora

Konzultáció a szünetben, a kép jobb oldalán Degré András, a BMMK Felügyelőbizottságának elnöke
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VI.

Balról jobbra: Decsi István, Pécs M. J. Város alpolgármestere, Polics József, Komló polgármestere,
prof. dr. Dévényi Sándor, DLA építész, a Nemzet művésze

Konzultáció a szünetben
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VI.

Balról jobbra: Polics József, Komló polgármestere, Jenei Zoltán, PTE kancellár, prof. dr. Bódis József, a PTE rektora

Perl Tamás Ingatlanfejlesztési Oscar-díjas kamarai tagunk
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VI.
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VI.

Az előtérben: prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE MIK dékánja, dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke,
prof. dr. Bódis József, a PTE rektora
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VI.

Előtérben szemben: dr. Kiss Tibor, a BIOKOM vezérigazgatója
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A Mérnöknap délutánján üzemlátogatásra került sor a Pannon Hőerőmű Zrt. Zöld Zóna Látógatóközpontjában és a Biomassza-erőműben.

Az üzemlátogatásról az alábbi fotókkal számolunk be:

VI.
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VI.

DN újságcikk „A Mérnöknap most nagyberuházásokról, tervezői lehetőségekről szólt”
Új kihívások és óriási esélyek
Ezúttal a PTE Műszaki és Informatikai Kar Boszorkány utcai nagyelőadója telt meg a mérnöknapi elő
adásokra október 26-án csütörtökön. Nem csoda, hiszen olyan kérdésekről volt szó, hogy milyen milliárdos beruházások lesznek az elkövetkező öt évben a térségben, vagy hogy a Magyar Mérnöki Kamara
nemrégiben megválasztott új vezetősége milyen újdonságokat kínál tagjainak.
A mérnökképzés
Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg az előadás-sorozatot, majd dr.
Bódis József, a PTE rektora így köszöntötte a résztvevőket: – Napjainkban Magyarországon a mérnöki tudományok új vetületet kaptak a hivatalos oktatáspolitika szemszögéből is. A felsőoktatási államtitkár maga is mérnök, a programja pedig azt mutatja, hogy fokozatváltás következik. A természet- és műszaki tudományok, az informatika más hangsúlyt kell kapjon a jövő képzésében. Ez nemcsak rendeletekben valósul meg, hanem hozzákapcsolt programokban is. Az átformált XXI. századi felsőoktatás pedig kiszolgál
majd mindannyiunkat. A megújuló energiaforrások alkalmazása, az új technológiák használata a környezetben, az építészetben a mérnökök feladata, és ennek a folyamatnak még a közepénél sem járunk.
Milliárdos ügyek
Nagy Csaba, a Baranya megyei önkormányzat elnöke, aki maga is mérnök és a BMMK tagja, a 38 milliárd forintos uniós térségi fejlesztési támogatások jelenlegi helyzetéről, a régió mérnökeit érintő sajátosságokról számolt be. Mint kiderült eddig harminc mérnöki jellegű gazdasági vállalkozás nyert a pályázatokon, s döntően baranyai bejegyzésű cégekről van szó, mert külön kérték az önkormányzatokat a helyi erők alkalmazására. Pillanatnyilag a teljes keret csaknem felét, 18 milliárd forintot osztottak szét szerződések alapján 64 nyertes pályázónak, s ebből 45-ben intenzíven benne van a Baranya megyei önkormányzat szakembereinek a munkája is.
Decsi István, Pécs alpolgármestere azt emelte ki, hogy a város az egyetemmel közösen megteremti azt
a szakemberállományt, mely a gazdasági fejlődés alapját jelenti a térségben. Ezen belül pedig fokozottan figyelnek a pályakezdő mérnökökre.
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Új tervezői díjak
Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara újonnan választott elnöke baranyai bemutatkozó beszédében
a mérnöktársadalmat érintő több újdonságra is kitért. Beszámolt arról, hogy miniszteri szinten lobbiznak a mérnöki irodáknak célzott támogatásokért, technikai eszközök fejlesztésére. Másrészt a tervezői
árszínvonal hazánkban megrekedt az ezredforduló értékeinél, ezért most születőben van egy új tervezési díjszámítási rendszer, ami már figyelembe veszi napjaink gyakorlatát. Továbbá készül egy átfogó panelház-felújítási program is (húszéves időtartamú munkafolyamatról van szó), melynek a mérnöki teendőit a kamara bevonásával hozzák létre. Tervezik a beruházási törvény megalkotását is. Az MMK-n belül
pedig felülvizsgálják a belső ügymeneti szabályozást.
Komlói napenergia
Három olyan baranyai polgármester is köszöntő beszédet mondott, akik mindannyian mérnökök. Közülük Polics József, komlói polgármestere kiemelte, 5-6 éve állt át a műszaki pályáról a városvezetői pozícióba, ahol igen jól tudja hasznosítani a mérnöki tervezési gyakorlatot, valamint az egymásra építkezést. Hozzátette, napjainkban szinte forradalmi helyzet van a mérnöki munkában, mert annyi a pályázat.
Komló például első körben különböző csatornákon 5 milliárd forintot nyert, ugyanakkor azt is tapasztalja, hogy elszaladtak a tervezői árak. S van még egy érdekes komlói gyakorlat: a fosszilis energia egykori
fellegvárában a rekultivált meddőhányókon 70 hektárnyi területet adtak el ipari területnek, s ennek 70
százalékán napenergiát termelnek.

VI.

Mohácsi cégek
Szekó József, Mohács polgármestere ugyancsak termelésirányítói mérnöki tervezői tapasztalataira
építkezve végzi a városvezetői feladatokat, céltudatos elemző munkával. Ennek szellemében 2014-ben
készítettek Mohácsról egy vizsgálatot, melyből kiderült, hogy a rendszerváltástól 2014-ig 60 milliárd forintért történtek a városban beruházások. Az viszont önmagáért beszél, hogy az elmúlt három esztendőben 11 milliárd forintért zajlottak fejlesztések. Hozzátette, úgy kell építkezni és dolgozni, hogy a gazdaság kitermelje a jövő beruházási forrásait, mert ilyen kedvező helyzet a továbbiakban nem várható.
Mohácson ennek már láthatók a nyomai, mert az elmúlt egy-két évben három nagy cég önmagában 40
milliárd fölötti fejlesztést hajtott végre, melynek hatása azonnal érezhető volt a helyi munkaerőpiacon.
Bólyi gyakorlat
– A rendszerváltás idején lettem polgármester, és én is a mérnöki tevékenységem elemeit emeltem
át a városvezetői munkába – összegzett Hárs József, Bóly polgármestere. – Négyezernél valamivel kevesebb ember él nálunk, és a mezőgazdaság volt itt sokáig a húzóágazat, de rá kellett döbbennünk, hogy
nagyon megváltozott a világ. Sok a német ajkú nálunk, a gyerekek egy része már felsőfokú német nyelvvizsgával lép ki az általános iskolából, így ügyelnünk kellett arra is, hogy itt tartsuk a jó képességű fiatalokat. Ezért jelentős infrastrukturális beruházásokkal léptünk elsőként. Van egy termálkútunk, és már
termálvízzel fűtjük az összes intézményünket. Teret adtunk új iparágaknak, korszerű technikát alkalmazó cégeknek. Van például olyan vállalkozásunk, mely éppen most négy különböző félmilliárd forintos
géppel fokozza gyártó tevékenységét.
A kora délutánig tartó előadások sorát dr. Bachmann Bálint, a PTE MIK dékánja indította a pécsi mérnökképzés új stratégiai irányainak ismertetésével, de szó esett a természeti veszélyekkel szembeni épületbiztonságról, a megújuló energiákról, ingatlan- és vasútfejlesztésekről, az Ős-Dráva programhoz kapcsolódó újdonságokról és a biomassza alapú energiatermelésről is, majd a délutánt a Pannon Hőerőműben töltötte a társaság.
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A BMMK Mérnöknapjához kapcsolódó „Földmérőnap Baranyában” című rendezvény
A Földmérő nap megrendezésére 2017. 10. 17-én került sor. A szakmai előadásokon túlmenően bemutatásra kerültek a legkorszerűbb technológiák, azok alkalmazási lehetőségei.

VI.

A 100 fős terem zsúfolásig megtelt

Reményi György főosztályvezető-helyettes FM Földügyi Főosztály
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A további előadásokat neves szakemberek tartották a földmérő szakma aktuális kérdéseiről.
Horváth Gábor FM földügyi mb. főosztályvezető, Ozoli Zoltán alezredes, NKH Légügyi Hivatal, Szarvasné Domján Edit műszaki osztályvezető, Tettye Forrásház Zrt., Horváth Zsolt Geosite Kft., Varga Zoltán Geomentor Kft.

2017 – BMMK szakmai tanulmányút 2017. 12. 01. (Szekszárd, Paks)
A mérnöknapi programsorozat keretein belül szerveztünk egy paksi látogatást az erőműben. A látogatás előtt érdeklődő kollégáink a Tolna Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapjához csatlakozván, rész vettek a Paks II.-vel kapcsolatos előadáson és konzultáción.
Programja:
07:00-07:15

Gyülekező a PTE MIK Pécs, Boszorkány út 2. szám alatt lévő
Boszorkány úti Kollégiumának parkolójában.

07:15- 09:00 Utazás Szekszárdra busszal.

VI.

09:00-11:50 Paks II. beruházás mérnöki feladatai:
Köszöntő
Előadó: Süli János miniszter
Paks II. projekt műszaki és gazdasági aspektusai
Előadó: Dr. Aszódi Attila államtitkár
Infrastruktúra fejlesztés, térségfejlesztés, lokalizáció
Előadó: Dr. Becskeházi Attila államtitkár
Engedélyezési feladatok, humánerőforrás-gazdálkodás tervei
Előadó: Lenkei István, Paks II. vezérigazgató
12:30-14:00 Utazás Paksra
14:00-16:00 Üzemlátogatás az erőműben

Köszöntő (Süli János Miniszter)
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VI.

Látogatók egy csoportja
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2018 – BMMK Mérnöknap – MIK-Partners’ Nap 2018
Baranya Megyei Mérnöki Kamara a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Államtitkárságának pályázati támogatásával 2018. október 19-én a PTE Műszaki és Informatikai Karával közös rendezvényben
tartotta meg a Megyei Mérnöknapot a PTE Műszaki és Informatikai Karán, melyen több mint 300 fő mérnök kamarai tagunk vett részt.
Ettől az évtől kezdve a PTE Műszaki és Informatikai Karával kötött és évenként különböző közös projektekben realizált együttműködési megállapodásunk keretében közös rendezvényt szerveztünk. E rendezvény neve BMMK Mérnöknap – MIK Partners’ Nap. Erre a rendezvényre a MIK a duális képzésben és
egyéb tudományos együttműködésben érintett ipari partnereit hívta meg egy közös konferenciára, partneri bemutatkozásra. A BMMK tagjai révén részben ugyanezen cégeknek mérnöki szolgáltatást végző
partnereként, részben pedig saját kamarai eredményeinek bemutatására a megyei városok vezetőinek
meghívásával vett részt e közös rendezvény szervezésében. A korábbi évek mérnöknapjaihoz hasonlóan
e MIK-kel tartott közös mérnöknapra is a teljes tagságunkat meghívtuk.
E közös rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy a rendezvény keretében szervezett tudományos
konferencia tematikáját közösen a MIK-kel úgy határozzuk meg, hogy a konferencia egyes szekcióinak
előadásai megfeleljenek a Magyar Mérnöki Kamara kötelező mérnöktovábbképzési tematikáinak is. Így
e BMMK Mérnöknap és a MIK Partners’ Nap egyben egy több szakmai tagozat által elfogadott mérnöktovábbképzést is jelent, melybe beintegráljuk a MIK tudományos konferencia tematikáját is. Ez a kombinált mérnöknap és mérnöktovábbképzési nap jó megoldásnak bizonyult tagjaink számára is, mert az
egyébként aktuális szakmai ismereteket nyújtó konferencia-előadások egyben elismert mérnöktovábbképzési eseménynek is megfelelnek. E rendszer sikerességét mutatja a kb. 300 fős BMMK tagi részvétel is.

VI.

A Mérnöknap célja az építész és mérnöki tevékenységek eredményeinek bemutatása, e szakterületek
társadalmi megítélésének javítása, valamint a minőségi épített környezet iránti társadalmi igényre történő felhívás, és a közízlés formálása volt. Mindezeken túlmenően természetesen a szakmai közösségi
élet felpezsdítését is vártuk a rendezvénytől.
A Mérnöknapon az innováció és az energetikai hasznosítás tükrében magas színvonalú előadásokon a
rendezvényhez kapcsolódó konferencia szekcióülésein bemutatkoztak szakcsoportjaink is, előadásokat
tartottak az Épületgépész, Elektrotechnikai és Energetikai, Környezetvédelmi, Tartószerkezeti, Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoportok, tudományos és oktatási területen tevékenykedő tagjai is.
A rendezvény plenáris ülésének fő előadását Süli János tárca nélküli miniszter tartotta, „Paks és kapcsolódó regionális fejlesztések” címmel.
A délutáni szekció-előadásokon szakmai kompetenciákra bontott szekciókban a műszaki élet legfrekventáltabb témái kerültek az előadások homlokterébe, mint pl. Intelligens Város, SMART Technológiák,
Alkalmazott informatika, Szerkezet és anyagkutatás, GREEN CITY, Digitalizáció az építőiparban, Mesterséges intelligencia.
A Mérnöknapon az Elektrotechnikai/Energetikai, az Épületgépészeti és az Építési tagozatokhoz tartozó szakterületeken kötelező szakmai mérnöktovábbképzést is tartottunk.
A kötelező szakmai mérnöktovábbképzésben nem érintett, a Mérnöknap programjai iránt érdeklődő,
és azokon résztvevő kollégák részére is díjtalan volt a részvétel.
A BMMK Mérnöknaphoz és a MIK Szakmai Naphoz kapcsolódóan az aulában a PTE Innovációs Kiállítását lehetett megtekinteni.
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VI.

Dr. Kukai Tibor BMMK elnök megnyitja a Mérnöknapot

A plenáris ülés előadásának hallgatósága, az első sorban dr. Páva Zsolt, Pécs M. J. Város polgármestere, prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja, prof. dr. Betlehem József, a PTE rektorhelyettese, Jenei Zoltán, a PTE kancellárja, Süli
János, Paks II. ütemfejlesztésének kormánymegbízottja

380

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

VI.

Süli János előadása a plenáris ülésen

A Mérnöknap résztvevői, elöl középen Ládonyi Ákos, a BMMK Közlekedési Szakcsoportjának vezetője
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forrás: univtv.hu
https://www.youtube.com/watch?v=FNgo0wQVfx8
A Mérnöknap Elnökségében helyet foglalt dr. Betlehem József, a PTE rektorhelyettese, prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, Jeney Zoltán, a PTE kancellárja, Madaras
Zoltán, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Lengyel Tamás, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, Páva Zsolt, Pécs Város polgármestere, valamint
a Baranya megyei városok mérnök végzettségű polgármesterei: Polics József (Komló), Szekó József
(Mohács) és Hárs József (Bóly).
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2018 – A V4-es országokba tett szakmai tanulmányút (Szlovákia – Csehország)
A Magyar Mérnöki Kamarának a Visegrádi csoport – V4 országokkal való együttműködése eredményeként szoros kapcsolat alakult ki ezen országok kamaráinak vezetőségei között. E kapcsolat legjelentősebb műszaki tartalmát az a 4 nyelven megjelenő, nagyon igényes szerkesztésű könyvsorozat jelentette, mely az egyes országok legjelentősebb műszaki emlékeit és mérnöki alkotásait mutatta be. A 2000–
2010 közötti, a Visegrádi négyek országainak műszaki emlékei című négykötetes sorozat befejezése után
évente egy-egy ország jelentős kortárs mérnöki létesítményeinek bemutatására került sor igen igényes
szerkesztésű kötetekben. A Magyar Mérnöki Kamara részéről a V4 országokkal való együttműködés kapcsolattartója és az említett könyvsorozat egyes köteteinek magyarországi felelős szerkesztője Holló Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnöke, azokban az időkben az MMK alelnöke volt.
Dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán asszonnyal történt egyeztetéseink során felmerült az, hogy a
MIK-nek is és a BMMK-nak is bizonyos pályázati lehetőségei vannak külföldi kapcsolatteremtésre, szakmai tapasztalatcserékre. Ennek kapcsán felmerült az, hogy közös szakmai tanulmányút-programot
szervezzünk néhány V4 országba, mely tanulmányút szakmai bázisai a fent említett közös szerkesztésű kötetekben található alkotások és helyszínek legyenek. E gondolat jegyében kezdtük meg e szakmai
tanulmányút szervezését. A meglátogatandó helyszínek, a létesítmények és az útvonalak konkrét meghatározásában igen nagy segítséget kaptunk Holló Csaba MMK alelnök úrtól, aki az egyes helyszíneken
a Szlovákiai Mérnöki Kamarai és a Csehországi Mérnöki Kamarai helyi fogadóbizottságokat és szakmai
vezetőket leszervezte számunkra. Fentiek szerinti alapos előkészítő munkával szakmailag nagyon tartalmas és hasznos tanulmányutat tudtunk biztosítani a MIK oktatói és a BMMK résztvevői számára.

VI.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara a PTE Műszaki és Informatikai Karával együttműködve szakmai tanulmányutat szervezett 2018. 09. 24–28-án a szlovákiai-csehországi V4 Országok mérnöki létesítményeinek megtekintése céljából.
A program kisebb részben a BMMK Miniszterelnökségi Minisztériumi pályázatban elszámolható ös�szegben a kamaránk költségéből, míg jelentős részben a PTE MIK pályázati támogatásából lett finanszírozva.
A programban való részvétel a BMMK választott tisztségviselői részéről történő jelentkezés alapján
történt, a MIK részéről a résztvevőket a dékáni vezetés jelölte ki.
A programban az alábbi létesítményeket látogatták meg, illetve tanulmányozhatták a résztvevők:
– Ógyalla (Hurbanovo): római katolikus templom, (tervezte: Medgyaszay László 1912) „Konkoly Thege Miklós” Csillagvizsgáló
– Nagyszombat (Trnava): műemléki belváros és Sport Aréna Stadion (futballstadion)
– Trencsén: Vág vasúti híd
– Ilava: Baross Gábor mauzóleuma
– Trencsénfürdő: (Luhacovice) – Városi fürdő szecessziós épülete
– Szkalica: Ferences templom és rendház
– Vágbeszterce: (Povazska Bystrica) – Város feletti autópályahíd
– Zlin: Bata Cipőgyár egykori épületkomplexuma
– Olomouc – történelmi óváros
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A szakmai program képei a különböző helyszínekről:

VI.

Ógyalla (Hurbanovo): Csillagvizsgáló

Ógyalla (Hurbanovo): római katolikus templom, (tervezte: Medgyaszay László, 1912)
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VI.

Ilava: Baross Gábor mauzóleuma, aki Magyarország közlekedési minisztere volt

Vágbeszterce: (Povazska Bystrica) –
a város feletti autópályahíd
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Vágbeszterce: (Povazska Bystrica) –
a város feletti autópályahíd

Zlin: Bata Cipőgyár egykori épületkomplexuma
Csehországban
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VI.

Olomouc – történelmi óváros
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VI.

Olomouc – történelmi óváros

A szakmai programokon a szlovákiai és a csehországi területi kamarák biztosították a szakmai vezetést a küldöttségünk számára. A megtekintett, újonnan épített létesítmények szerepelnek a V4 Országos mérnöki létesítményeit bemutató, évente rendszeresen megjelenő könyvekben. Összességében
igen hasznos kapcsolatépítés volt ez a szakmai tanulmányút, részben a BMMK és a MIK vezetői, oktatói
között, részben pedig a BMMK és a szlovák, illetve cseh területi kamarák között.
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2019 – A BMMK és a PTE MIK poszterkiállítása a 2019. 03. 29 – 2019. 04. 11.
közötti időtartamban:
Az Építőmérnökök Európai Tanácsa (ECCE) a 2018. évet az Építőmérnökök Évének nyilvánította, abból az alkalomból, hogy 200 évvel ezelőtt alakult meg az angol Építőmérnök Szövetség ICE (Institution
of Civil Engineers). Ehhez a jubileumhoz csatlakozott a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) is az Építőmérnök 200 rendezvénysorozattal.
„Az ICE-ről itt néhány tudnivalót el kell mondjunk. Angliában a katonai mérnökök egy kis csoportja
1818-ban egy londoni kávéházban gyűlt össze, ahol elhatározták a nem katonai mérnökök szervezetének létrehozását, itt született meg a „civil engineer” kifejezés. A szervezés vezetőjéül Thomas Telford mérnököt választották meg, és petíciót fogalmaztak meg a király számára szervezetük közjogi elfogadása
tárgyában.
IV. György király 1819-ben Royal Charterben erősítette meg az ICE köztestületi jogait és nevezte ki elnökül Thomas Telford hídtervező mérnököt. Ezt a Royal Chartert utoljára 1976-ban II. Erzsébet királynő
erősítette meg.
További esemény, hogy Széchenyi István és Andrássy György grófok 1832-ben utazást tettek Angliában, hogy megoldást keressenek egy Buda és Pest közötti állandó híd létesítésére. Két lánchidat látogattak meg, az egyik London közelében lévő hidat Thiernie Clark tervezte, a másikat Londontól 200 mérföldnyire Thomas Telford, az ICE elnöke. A két műszaki megoldás egyezett egymással. A pest-budai híd tervezésére Thiernie Clark kapta a megbízást.” (Dr. Hajtó Ödön kiegészítése.)

VI.

Az Építőmérnök 200 rendezvénysorozat fő eseménye volt a 2018. szeptember 10–11-én az MTA dísztermében megrendezett Építőmérnök 200 Konferencia, melynek ünnepi ülésén beszédet mondott Áder János köztársasági elnök, András yorki herceg és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.
Az MTA díszünnepséggel egy időben a budapesti Bazilika előtti téren megnyitásra került egy nagyszabású köztéri plakátkiállítás, „Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot” címmel. A mintegy 150 nagyméretű tabló a Magyar Építőmérnökség legjelentősebb mérnöki alkotásait mutatta be.
E plakátkiállítás anyagát a Magyar Mérnöki Kamara a megyei kamaráknak átadta azzal a céllal, hogy
a megyei székhelyeken a budapesti helyszínhez méltó szabadtéri kiállításokon mutassák be e kiállítás
posztereit, hogy a tanuló fiatalságot a pályaválasztásban segítse, orientálja e szép szakma irányába, valamint a széles társadalom képet kapjon az építőmérnökség eredményeiről.
A BMMK 2019-ben csatlakozott ahhoz az országos kamarai szervezéshez, melyben a különböző megyék az Építőmérnök 200 budapesti kiállításának anyagát bemutatták. Fontosnak tartottuk azonban,
hogy ez a pécsi Széchenyi téren megrendezendő két hétig látogatható nagy seregszemléje az építőmérnökségnek feltétlenül tartalmazzon Baranya megyei mérnöki alkotásokat is a saját tagjaink munkáiból.
Ezért felkértük építőmérnök tagjainkat, hogy az országos minőségi előírásoknak megfelelő posztereket
a bemutatásra érdemes munkáikból állítsák össze, melyeket egy országos bizottság által történő elfogadás után a kiállítási anyagba beemeltünk. Az építőmérnök tagjaink aktívan részt vettek a bemutatkozási lehetőségben, és nagyon komoly szakmai anyagokkal jelentkeztek a kiállításra. Ennek eredményeképpen az országos mérnöki alkotások posztereit 15 Baranya megyei poszterrel tudtuk kiegészíteni, melyek
saját kollégáink különböző Baranya megyei helyszíneken megvalósult munkáit mutatták be. A kiállítás
nagyon sikeres lett, a megnyitóján a BMÖ elnöke, a PTE rektora, Pécs város polgármestere, a MIK dékánja, az MMK Tartószerkezeti Tagozatának elnöke és az MMK alapító elnöke is megjelent és beszédet mondott. A MIK-kel való együttműködésünk keretében a poszterkiállítás két hete alatt az érdeklődő közönség
és a középiskolai beiskolázásra készülő diákok számára játékos vetélkedőket szerveztünk az építőmérnök szakma népszerűsítése céljából.
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A BMMK és a PTE MIK az országos és a Baranya megyei építőmérnöki alkotásokat, valamint az egyetemi építőmérnöki kutatásokat és oktatást bemutató mintegy 120 nagy méretű poszterrel köztéri kiállítást rendezett a pécsi Széchenyi téren.

VI.
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VI.

Az Építőmérnök 200 ünnepi rendezvény fő eseménye a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
lévő konferencia volt. A teljes ünnepségsorozatról a Mérnök Újság 2018. októberi száma részletesen beszámolt, mely beszámolót a BMMK honlapján, az alábbi linken lehet megtekinteni.
http://bamernok.hu/upload/Mrrnkjsg---ptmrnk-Konferencia-az-MTA-Dsztermben.pdf
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Képes beszámoló a pécsi Széchenyi téri kiállításunkról.

VI.

A kiállítás megnyitása

A megnyitó ünnepség elnöksége balról jobbra: Oszoli Dénes, Pécs M. J. Város bizottsági elnök, Nagy Csaba parlamenti képviselő, dr. Kukai Tibor BMMK elnök (megnyitja a kiállítást), dr. Hajtó Ödön, az MMK alapító elnöke, prof. dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán, Szántó László MMK Tartószerkezeti Tagozat elnök, Madaras Zoltán, a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
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Résztvevők
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VI.

A kiállítás előkészítése a MIK hallgatóinak segítségével. Dr. Meskó András, a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport
vezetője irányította az előkészületi munkákat.
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VI.

A kiállítás helyszíni összeállítását Bocz Gábor BMMK elnökségi tag irányította
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A Baranya megyei mérnökök alkotásait bemutató kiállított poszterek egész oldalas
bemutatói.
Amikor a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozatával megállapodtunk abban, hogy az
Építőmérnök 200 központi ünnepségen, a budapesti Szentháromság téren az országos és nemzetközi alkotások poszterei közül kb. 100-at elhozunk Pécsre a fenti rendezvényünkre, akkor azt akartuk, hogy a BMMK tagjainak is legyen lehetősége az építőmérnöki alkotásaik bemutatására.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöksége és a PTE MIK Építőmérnöki és Építész Szakmai Intézete pályázati kiírást hirdetett a Baranya megyei mérnökök részére, az alkotásaikról poszterek benyújtására a kiállítás számára. 21 posztert nyújtottak be tagjaink, ezek mindegyike a kiállításon bemutatásra került. A kiállításon szigorú szabály volt az, hogy nem lehetett az alkotókat név szerint
megemlíteni a posztereken. A további lapokon mind a 21 baranyai mérnökök által készített posztert teljes lapnyi terjedelemben bemutatjuk az alkotók és a cégek nevének feltüntetésével, tisztelegve kamarai mérnökeink kiváló teljesítményei előtt.
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A kiállítás szervezői és támogatói
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A kiállítás bevezetője
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A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara – a „Pollack”
Prof. dr. Medvegy Gabriella egyetemi tanár, dékán

Dr. Orbán Zoltán egy. docens, szakfelelős – Dr. Fülöp Attila egy. docens, operatív szakfelelős (MSc) – Dr. Pál-Schreiner Judit adjunktus, operatív szakfelelős (BSc)
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A PTE MIK Építőmérnök képzése 1. – Laboratóriumi háttér
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VI.
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A PTE MIK Építőmérnök képzése 2. – Ötletek, kreativitás, alkotás, verseny

Dr. Orbán Zoltán egyetemi docens, intézetigazgató
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A PTE MIK Építőmérnök képzése 3. – Korszerű épületfelmérések roncsolásmentes módszerekkel
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Az Aquaprofit Zrt. két évtized tapasztalatait hasznosítva – a gazdaságosság szempontjain túl – a természeti környezet értékeinek figyelembevételével felméri, megtervezi
és megvalósítja az adott térség számára optimális vízgazdálkodási és környezetvédelmi projekteket.

Irgalmasok temploma szerkezeti megerősítése – Pécs, Széchenyi tér
Kivitelező: Áspán László építészmérnök, vezető tervező, Térhatás Kft.
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Orosz Árpád okl. építőmérnök, szakmérnök – „Orosz Árpád” Építőmérnöki Bt.

413

VI.

VI.

414
DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Molnár István tervező – Viaprodukt Tervező és Szolgáltató Kft.
Zsolnay Vilmos emlékszobrának megmentése, környezetének megújítása

„A világ legszebb cementgyára”
2017-ben elnyerte a Nemzetközi Ingatlanszövetség (Fiabci) arany fokozatú nívódíját Ipari létesítmények kategóriában.
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M Mérnöki Iroda Kft. – Perl Tamás, Sándor Zsolt szerkezettervezők
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M Mérnöki Iroda Kft. – Perl Tamás, Sándor Zsolt szerkezettervezők
Építőmérnök és építész egy irodában
Nálunk egyáltalán nem különül el az építész és az építőmérnök szakág, sem térben, sem szoftveres háttérben. Az épületek tervezésekor minden szakág közös modellben
dolgozik és óhatatlanul egyre több ismeretet szereznek egymás szakterületéről.

Innovatív megoldások Alabamától Indonéziáig
Pécsett tervezzük azokat a nagyméretű ipari építményeket, melyek Magyarország egész területén és határainkon túl, akár más kontinensen épülnek meg. A méretek gyakran
lenyűgözőek: sok ezer tonna acélszerkezet, több tízezer köbméter beton, sok százezer tonna kapacitás.
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M Mérnöki Iroda Kft. – Perl Tamás, Sándor Zsolt szerkezettervezők
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Bartal és Rabb Kft. Pécs
Bálint Valentin, Hankó Andrea, Molnár Miklós, Rabb Dániel, Rabb Péter, Szabó Balázs
Bátaszék, római katolikus templom toronysisak újjáépítése

Bálint Valentin, Hankó Andrea, Molnár Miklós, Rabb Dániel, Rabb Péter, Szabó Balázs
Magyar Állami Operaház, nézőtér feletti Lotz Károly freskó repedései okának diagnosztikai vizsgálata
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Bartal és Rabb Kft. Pécs
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Bartal és Rabb Kft. Pécs
Bálint Valentin, Hankó Andrea, Molnár Miklós, Rabb Dániel, Rabb Péter, Szabó Balázs
Az ormánsági református templomok komplex felújítása

Komplex térmegújítás régészeti bemutatással
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Keresztes Béla, építészet – Maros József, Motyovszki Ágnes, statika – Skrobák László, gépészet
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A középkor megőrzése jelenkori eszközökkel
Albert János, Mersits Ildikó, Szabó Éva – építészet, Metzing Ferenc, Legeza László – statika
Kivitelezés: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.

Hídtervezés a Budapest – Dombóvár vasútvonal felújítása során
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Dr. Jaczó Zoltán – szerkezettervezés
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Dr. Orbán József prof. emeritus
A pécsi 25 emeletes magasház története – bontás: Strabag MML. Kft. – Land-Bau Kft.
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Bálicsi út – Petőfi utca közötti átkötő út építése
STRABAG Magyarország
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S73 Tájépítész Tervező Iroda Kft., Építész Kör Építész Iroda Kft. – generáltervező
Ládonyi Mérnöki Kft. – Ládonyi Ákos úttervező
Pécsi Mélyépítő Iroda Kft. – vízellátás és csapadékcsatorna szaktervező
Kivitelező: Bayer Center Kft., Reneszánsz Kőfaragó Zrt.
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Mérnöki dopping a belvárosban

Generál tervező: Pécsi Úttervező Kft.
Generál kivitelező: Sztráda 92 Kft.
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Gazdaságélénkítés a közlekedési kapcsolatok javításával
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Építész: Lápossí Kristóf, Statikus: Csuzi András, Gépész tervező: HEVA Kft.
Szálláshely bővítés – szolgáltatás fejlesztés
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A kiállításról megjelent digitális újságcikk az alábbi linken található:
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/monumentalis-hidak-gatak-emelkednek-a-pecsi-foteren-1760647/
A Baranya Megyei Mérnöki Kamaránál nagy hangsúlyt fektetünk a mérnöki szakma és a mérnöki és
építészeti kultúra széles társadalmi elismertetésére, a mérnöki foglalkozás szakmai presztízsének növelésére. Igyekszünk a széles társadalom számára is elérhető médianyilvánosságot biztosítani a megyei kiterjedésű nyomtatott sajtóban, helyi rádióban, televízióban. Ennek köszönhetően a szakmai rendezvényeink széles társadalmi réteget vonzanak.
Rendezvényünket elérhetővé tettük a pályaválasztás előtti fiatalok számára is a műszaki, természettudományi és mérnöki szakmák iránti érdeklődésük felkeltése céljából.
A rendezvényünk a közérdeket szolgálta, a mérnöki szakmai közösségi élet felpezsdült, illetve a Kamarák által létrehozott és működtetett szakmai programok mind a tagok, mind a társadalmi nyilvánosság
részére újszerű perspektívát mutatnak fel a minőségi épített környezet és az energiatudatos, innovatív
építés, valamint a közízlés vonatkozásában.
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2019 - Mérnök és MIK Partners’ Nap 2019
A 2018. évihez hasonlóan a BMMK Mérnöknapot a PTE MIK Partners’ Nappal közös szervezésben
rendeztük, az ahhoz az évi rendezvényhez írt bevezető szerinti szellemiségben.

VI.
Dr. Kukai Tibor BMMK elnök köszönti a résztvevőket.
Az elnökségben helyet foglal Dr. Megyeri János a Hauni Hungária (Körber) ügyvezetője,
Prof. Dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán, Prof. Dr. Miseta Attila, PTE rektor, Jenei Zoltán PTE kancellár

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2019. október 17-én a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karával közös rendezvényen tartotta meg a Megyei Mérnöknapot a PTE Műszaki és Informatikai Karának 400 fős előadótermében.
A Mérnöknap célja az építész és mérnöki tevékenységek eredményeinek bemutatása és e szakterületek társadalmi megítélésének javítása, valamint a minőségi épített környezet iránti társadalmi
igényre történő felhívás volt. Mindezeken túlmenően természetesen a szakmai közösségi élet felpezsdítését is szolgálta a találkozó.
A Mérnöknapon az innováció és az energetikai hasznosítás tükrében magas színvonalú előadások
hangzottak el. Néhány fotó az előadókról és a hallgatóságról:
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Dr. Orbán Zoltán

Dr. Fülöp László

VI.

Dr. Kvasznicza Zoltán

Dr. Baumann Mihály

Lenkovics László

Dr. Dittrich Ernő

Dolgosné Dr. Kovács Anita
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VI.

A rendezvényhez kapcsolódó konferencia szekcióülésein szigorú szakmai követelmények szerinti
előadások hangzottak el, az Épületgépészet, az Elektrotechnikai és Energetikai, valamint Építési és Tartószerkezeti szakcsoportok együttesen több mint háromszáz fős mérnökhallgatósága előtt. (A programon egyaránt részt vettek mérnökök és egyetemi hallgatók.)
A további szekciókban szakmai kompetenciákra bontott előadások foglalták össze a műszaki élet legfrekventáltabb témáit, mint pl. Intelligens Város, SMART technológiák, Alkalmazott informatika, Szerkezet és anyagkutatás, Green City, Digitalizáció az építőiparban, Mesterséges intelligencia.
A BMMK Mérnöknaphoz és a MIK Szakmai Naphoz kapcsolódóan az aulában a PTE Innovációs Kiállítását lehetett megtekinteni.
A Mérnöknapról a PTE MIK FOKSZ hallgatói (Bíró Bernadett, Szántó Norbert, Lakatos Gábor) egy videóösszeállítást készítettek, mely az alábbi helyen megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=ITQs1MA-3oU
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2019 – Alsó-Szászországi szakmai út 2019. 10. 20–25. között
Baumann Mihály elnökségi tagunk német nemzetiségi szervezetekkel való kapcsolatai alapján ismeretség alakult ki az Alsó-Szászországi Tartományi Kamara vezetőivel. A különböző közös fórumokon való
találkozások során felmerült a BMMK és az Alsó-Szászországi Tartományi Kamara együttműködésének
lehetősége. Ezen együttműködés induló eseményeként a tartományi kamara vezetői meghívták a BMMK
és a PTE MIK küldöttségét egy szakmai tanulmányútra. A tanulmányút során megismerkedtünk a tartományi kamara szervezetével és kamarai rendszerével, valamint látogatást tettünk a Technische Universität Dresden épületgépészeti laboratóriumában, ahol az aktuális tudományos kutatómunka eredményeit mutatták be.
Az EFOP-3.4.4-16-2017-00004 „Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos,
informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a Pécsi Tudományegyetemen” című projekt keretében
szomszédoló program megvalósítása keretében a program kisebb részben a BMMK Miniszterelnökségi Minisztériumi pályázatban elszámolható összegben a kamaránk költségéből, míg jelentős részben a
PTE MIK pályázati támogatásából lett finanszírozva.
A programban való részvétel a BMMK választott tisztségviselői részéről történő jelentkezés alapján
történt, a MIK részéről történt részvételt a dékáni vezetés jelölte ki.

VI.

A programban sor került a Szász tartományi Mérnöki Kamaránál tett látogatásra:
Kamarai szakmai program:
○○ Szász mérnöki kamara bemutatása, látogatás a TU Dresden vizsgálólaborjában,
○○ előadás HTW-n (Műszaki és Gazdasági Főiskola) a Blauen Wunder hídról,
○○ a Blauen Wunder megtekintése után utazás a függővasúttal Loswitzba, a villanegyed
megtekintése prof. Flederer vezetésével.
A németországi Szász tartományi Mérnöki Kamaránál tett látogatásról, a kamara vezetőivel való tárgyalásokról és a fenti kamarai szakmai programról az alábbiakban fotódokumentációt mutatunk be.
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VI.

A szakmai programokon a csehországi és német területi kamarák biztosították a szakmai vezetést a
küldöttségünk számára. A megtekintett, újonnan épített létesítmények szerepelnek a V4 Országos mérnöki létesítményeit bemutató, évente rendszeresen megjelenő könyvekben. Összességében igen hasznos kapcsolatépítés volt ez a szakmai tanulmányút, részben a BMMK és a MIK vezetői, oktatói között,
részben pedig a BMMK az Alsó-Szászország Drezdai Területi Kamara között.
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2020 - PTE MIK - MÉRNÖKNŐK program - a BMMK részvétele a fotó, poszter és
videópályázat kiírásában, bírálatában, díjazásában
A PTE MIK egy EFOP pályázat keretében egy mérnöki hivatást népszerűsítő projektet indított, mely elsősorban a mérnöki pályát választó nők pályaorientációját segítő elemekből állt. Ezen elemek közt szerepelt a mérnöknők, mérnök hallgatók életéről szóló fotó videó és poszterkészítési pályázat. E pályázat kiírásában és a beérkezett pályamunkák bírálóbizottságában részt vett dr. Szabó Éva Ibolya elnökségi tagunk. A BMMK a pályázaton résztvevők számára egy különdíjat ajánlott fel, melyet a bírálóbizottság ítélt
oda. A BMMK kezdeményezésére az egyik pályázati díjat nyert hallgatónő feldolgozta Pécsi Eszter mérnöknőnek az életművét, aki éppen akkor 100 éve vette át Magyarországon az építőmérnöki oklevelét.
Ebben a projektben való részvételünk is erősítette, gazdagította a BMMK és a MIK szakmai együttműködését. Egy sajnálatos érdekességre felhívnám a figyelmet – 2020 őszén volt a pályázat bírálóbizottsági ülése, amikor a COVID–19 világjárvány második hulláma Magyarországra is elért. Emiatt a résztvevők
mindegyike, mint az a fotón is látható, egészségügyi maszkban dolgozik a tárgyalóteremben.

VI.

Egy újabb érdekessége ennek a programnak, hogy a kiállítás megnyitója és díjkiosztója 2020 novemberében volt, és a fent már hivatkozott járvány miatt ezt az eseményt online módon lehetett
megtartani, ezért a kiállítás megnyitóján látogatók nem lehettek jelen. Ez a jelenség ebben az időszakban a COVID–19 járvány alatt az egymás után következő hullámok miatt többször is megismétlődött, egy-két hónapig tartó időszakra.
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Előzmények:
100 éve, hogy az első mérnöknő diplomát kaphatott, azóta pedig a nők vezető pozíciót is betöltenek
ezen a pályán, és ugyan egyre több mérnöknővel találkozhatunk, még sincsenek minden műszaki területen hangsúlyosan jelen e nem képviselői. A különbségek szakterületenként mutatkoznak meg, míg a
belsőépítészet, az építészet területén több a nő, időnként meg is haladja a férfiak arányát, addig a markáns mérnöki (gépész, villamos-, építőmérnök), illetve a mérnökinformatika szakokon ez a mérték igen
csekély. A társadalmi elvárásokkal összhangban a Pécsi Tudományegyetem is célként határozta meg a
női hallgatók számának emelését a matematikai, a természettudományos, a műszaki és informatikai területeken. Ezért a Műszaki és Informatikai Kar 2018–2021 közt az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 „Korszerű
egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt keretében komplex programot valósít meg a női hallgatók számának, arányának növelése érdekében.

VI.

A PTE MIK informatikai és mérnöki képzésein jóval elmarad a nők jelenlétének mértéke a férfiakétól:
2017-ben 25%-os volt a női hallgatók aránya a Műszaki és Informatikai Karon, 2020-ban pedig 29%-os.
Jelentős probléma és az üzleti életben tapasztaltakhoz hasonlóan a tudományos területen is megfigyelhető az a jelenség, hogy a hierarchián felfelé haladva egyre erősebb a férfiak dominanciája, arányaiban
jóval kevesebb nő jut el az üzleti és a tudományos pálya magasabb fokaira. A helyzet megoldását komplexen kell kezelni, hogy a társadalmi, üzleti, tudományos élet üvegplafonját minél több nő tudja áttörni.

A kampány fő üzenete poszteren

A kampány weboldala, ahol folyamatosan jelentek meg információk a pályázatról, majd később a hallgatói blogok, melyek az EFOP 3.4.3 pályázat támogatásával mutatták be a hallgatókat érdeklő szakmai,
pécsi, mindennapi témaköröket, problémákat.
https://mernoknok.hu/osszes/
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Az országos kampány fő üzenete a „Woman in engineering is the new normal”, illetve a Legyél jelen
velünk a műszaki pályán!” volt. E témák ötletét az a felismerés adta, hogy azok számára, akik már bekerültek az egyetemre, természetes, hogy nőként vannak jelen a mérnöki pályákon, és nem éreznek megkülönböztetést a nemük miatt, míg a középiskolások körében igen erősek a fékek, a kétségek, hogy képesek-e elindulni ezen az úton, alkalmasak-e a pályára. Ehhez a társadalom megosztottsága is hozzájárul, bár egyrészt eltűntek a régi előítéletek, másrészt időnként a legváratlanabb helyzetekben is képesek felbukkanni annak morzsái.
Félszázhoz közeli pályamunka érkezett a projekt keretein belül meghirdetett „Mérnöknőnek lenni,
mérnöknővé válni” fotó-, videó- és poszterpályázatra, amely azt helyezte középpontba, hogy miként lehet vonzó, érdekes, a nőknek is önmegvalósítást jelentő folyamat a mérnöknek tanulás, a mérnökké válás, mit jelent ma nőként mérnöknek lenni. A felhívásra több pályaművel külföldi hallgatók és férfiak is
jelentkeztek.
2020 novemberében a pályamunkákból kiállítás nyílt, 10-én került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására a PTE MIK aulájában.
A pályázat kiírása:
https://mernoknok.hu/

VI.

A pályázat feltételei:
https://mernoknok.hu/palyazati-kiiras/#feltetelek
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A díjazottak fotó, poszter, videó kategóriában:
https://mernoknok.hu/nyertesek/
A fotó kategória első három helyezettje

1. helyezett:
Garai Kata Eszter
Pályázat címe:
Hogyha rátalálsz a szenvedélyedre,
nagyot alkothatsz

2. helyezett:
Guzsvány Réka
Pályázat címe:
Mérnöknővé válni dr. Szöszi módban

3. helyezett:
Nagy Rebeka Klára
Pályázat címe:
2^10-1, azaz az egyik lány
a tizedikről

A videó kategória első három helyezettje

1. helyezett:
Ons Ben Dhaou
Pályázat címe:
Woman engineer
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2. helyezett:
Gombo-Ochir Enkhjin
Pályázat címe:
A story of 3 girls

3. helyezett:
Szauer Dániel
Pályázat címe:
Vámosi Bíborka – Nőként
az informatikában
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A poszter kategória első három helyezettje

1. helyezett:
Koronczi Péter Attila
Pályázat címe:
MÉRnŐK?

2. helyezett:
Kovács Brigitta
Pályázat címe:
Ilyen!

VI.

3. helyezett:
Gadóné Ficsor Noémi
Pályázat címe:
Mérnök és nő – egy személyben

Több szervezet, cég ajánlott fel különdíjat, ezek közt a BMMK nevében dr. Szabó Éva
Hidász Ágnes Glóriának adott át 150.000 Ft különdíjat (jobb szélső poszter).

461

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

2020 - BMMK-s rendezvények
2020 februárjában jelen voltunk a PTE MIK-kel közösen tartott Pollack Expón, ahol újra kiállítottuk az
Építőmérnök 200 rendezvény alkalmából készült, s 2019 áprilisában a Széchenyi téren bemutatott Baranya megyei posztereinket. Az Expón nagy látogatottságú mérnöktovábbképzésekre is sor került. Ezt mutatják az alábbi fotók:

VI.

Az eseményről az UNIV TV alábbi rövid videója is beszámolt:
https://www.youtube.com/watch?v=dlxdPHRbkaQ
A 2020 márciusától egész év végéig semmilyen nyilvános rendezvényt nem tudtunk tartani a COVID–
19-es világjárvány végett elrendelt veszélyhelyzet miatt.
A veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet a személyes részvétellel járó nyilvános rendezvények szervezését megtiltotta, ezért ebben az évben a BMMK a küldöttgyűlését határozathozatali küldöttgyűlésként online tartotta meg, és a mérnöktovábbképzéseinket is online módon szerveztük.
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2021 – Mérnök- és MIK Partners’ Nap – képes beszámoló
Az előző évekhez hasonlóan a BMMK Mérnöknapot a PTE MIK Partners’ Nappal közös szervezésben rendeztük, a 2018-as évi rendezvényhez írt bevezető szerinti szellemiségben.

VI.

Dr. Kukai Tibor köszönti a résztvevőket

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2021. október 7-én és 8-án a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karával közös rendezvényen tartotta meg a Megyei Mérnöknapot a PTE Műszaki és Informatikai Karának 400 fős előadótermében.
A Mérnöknap célja az építész és mérnöki tevékenységek eredményeinek bemutatása és e szakterületek társadalmi megítélésének javítása, valamint a minőségi épített környezet iránti társadalmi igényre történő felhívás volt. Mindezeken túlmenően természetesen a szakmai közösségi élet felpezsdítését
is szolgálta a találkozó.
A Mérnöknapon az innováció és az energetikai hasznosítás tükrében magas színvonalú előadások
hangzottak el.

Képek a rendezvényről:

Regisztráció a Mérnöknapra

A Mérnöknap megnyitása és a hallgatóság
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Képek a szekció előadásokról

Dr. Perényi László előadása

VI.

Dr. Kondor Tamás előadása
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Dr. Sztranyák Gergely előadása

VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak

VI.

Lenkovics László előadása
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Baumann Mihály előadása

VI.

A nap zárása
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VII. Kitüntetett mérnökeink
Ezt a fejezetet 3 részre tagoltuk,
○○ a VII/1-es részben azokat a Baranya megyei mérnökeinket soroltuk fel évenként, akik az országos kamarai kitüntetésben részesültek, tehát a Magyar Mérnöki Kamara kitüntetettjei.
○○ a VII/2-es részben azokat a Baranya megyei mérnökeinket soroltuk fel évenként, akik a Baranya
Megyei Mérnöki Kamara által alapított kitüntetésekben részesültek.
○○ a VII/3-as részben azokat a Baranya megyei mérnökeinket soroltuk fel évenként, akik egyéb kitüntetésben részesültek – pl. állami kitüntetés vagy más szakmai szervezet kitüntetése –, amit
a mérnöki tevékenységükért kaptak.
E fejezettel kapcsolatban általánosságban elmondhatjuk, hogy az MMK és a BMMK által adományozott kitüntetésekről pontos kimutatásaink voltak, melyek bekerültek ebbe a fejezetbe. A VII/3-as
alfejezetbe az egyéb kitüntetéseket, beleértve az országos tagozati kitüntetéseket is, azokról tudtuk
csak betenni, akik azt bejelentették a BMMK titkárságának, a vezetőségnek. Azok a mérnök társaink,
akik valamilyen társadalmi szervezettől vagy akár kamarai tagozattól is az elmúlt 25 évben kaptak
valamilyen kitüntetést, és nem szerepelnek ebben a fejezetben (mivel nem volt tudomásunk róla)
azok pótlólag jelentsék be és a javított kiadásban vagy a digitális könyvváltozatban beépítjük ebbe
az alfejezetbe a személyüket és kitüntetésüket.

VII.

A másik ilyen általános kérdés az, hogy sajnos nem mindenkiről tudtunk fotót közölni a kitüntetése mellé. Bár általános felhívást tettünk közzé arról, hogy aki tudja, hogy van kitüntetése, az küldjön
magáról is és a kitüntetéséről is fotót a titkárságra. Sajnos nem mindenki élt ezzel a lehetőséggel. Jó
néhány esetben a közösségi médiákból igyekeztünk fotót szerezni, de volt, akiről így sem sikerült.
Erre is ugyanez vonatkozik, mint az előző megjegyzésre, aki pótlólag küld fotót, azt egy következő
kiadásban szerepeltetjük és soron kívül betesszük a könyv digitális változatába.

VII/1. MMK kitüntetésben részült Baranya megyei mérnökök az elmúlt 25 évben
(elnöki beszámolók alapján)
2005. évi kitüntetések:
2005. évben az MMK Dr. Bársony János okleveles építőmérnök tevékenységét Zielinski Szilárd-díjjal ismerte el, melynek átadására a 2005 tavaszi küldöttgyűlésen került sor.
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2006. évi kitüntetések:
2006. évben az MMK dr. Kukai Tibor okleveles építőmérnök tevékenységét Zielinski Szilárd-díjjal ismerte el, melynek átadására a 2006 tavaszi küldöttgyűlésen került sor.

VII.

2008. évi kitüntetések:
Maros József okl. építőmérnök Zielinski Szilárd-díj kitüntetésben részesült. A díjra a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara és a Tartószerkezeti Tagozat együttesen terjesztette fel. Szakmai pályafutása, szakmailag eredményes életútja példaként szolgál a mai aktív mérnökgenerációnak.
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2011. évi kitüntetések:
Az MMK legmagasabb kitüntetését, a „Zielinski Szilárd-díj”-at dr. Metzing Ferenc okleveles építőmérnök kapta, melyet a MMK 2011. évi küldöttgyűlésén vehetett át.

VII.
2016. évi kitüntetések:
A Magyar Mérnöki Kamara legmagasabb díjában, Zielinski Szilárd-díjban részesült Feilné Győry
Zsuzsanna földmérő mérnök, mérnök-közgazdász, térinformatikai szakmérnök, mérnöktanár, az MMK
és a BMMK elnökségi tagja, a BMMK mérnöktovábbképzési referense.
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2021. évi kitüntetések
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének javaslatára 2021-ben az MMK Zielinski Szilárd-díjban részesítette dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnököt, a BMMK és az MMK Építési Tagozatának
elnökségi tagját, valamint az MMK Fegyelmi és Etikai Bizottság tagját.
A kitüntetést a COVID–19 járvány miatti veszélyhelyzet rendelkezései alapján online ünnepség keretében vette át.

VII.
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2022. évi kitüntetések
A Baranya megyei Mérnöki Kamara Elnökségének javaslatára 2022. évben az MMK Zielinski Szilárddíjban részesítette Lengyel Tamás okl. gépészmérnököt, a BMMK alelnökét. A kitüntetést az MMK ünnepélyes átadó ünnepségén az MMK elnöke adta át.

VII.

VII/2. BMMK saját kitüntetésben részült Baranya megyei mérnökök
(Az elnöki beszámolók alapján)
2003. évi kitüntetettek:
Zala megyei minta alapján az Elnökség jóváhagyta az év aranygyűrűs
mérnöke kitüntetés szabályzatát, mely szerint 2003. okt. 10-én, a Megyenapon, a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén került átadásra első alkalommal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű Díja. Az előkészítő munkát Lengyel Tamás alelnök végezte.
Az Aranygyűrű Díjat a BMMK elnökeként dr. Bársony János adta át
Szojka Pál úrnak, akit kivételesen gazdag szakmai életpályája, szakmai elismertsége és az őt körülvevő szakmai köztisztelet jelölte és választotta meg a díjra.
A Megyei Önkormányzat oklevelet adományozott Tompos Antal okl.
közlekedésépítő, okl. gazdasági mérnöknek, melyet dr. Kékes Ferenc
megyei közgyűlési elnöktől vehetett át. A kitüntetetteket a Mérnökbálon is köszöntöttük.
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VII.

2004. évi kitüntetések:
2004. okt. 10-én, a Megyenapon, a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi
ülésén került átadásra második alkalommal a Baranya Megyei Mérnöki
Kamara Aranygyűrű Díja, melyet a BMMK elnökeként dr. Bársony János
adta át Uzsoki Zoltán okl. építőmérnöknek, többszörös szakmérnöknek, jogi szakokleveles közgazdának, a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. főmérnökének. Uzsoki Zoltán munkássága úgy országosan, mint
a megyében kiemelkedő és meghatározó egyénisége a szakmának, és
az őt körülvevő szakmai köztisztelet jelölte és választotta meg a díjra.
Uzsoki Zoltán szakmailag eredményes életútja példaként szolgál a mai
aktív mérnök generációnak.
2005. évi kitüntetettek:
2005. okt. 10-én, a Megyenapon, a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén került átadásra harmadik alkalommal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű Díja, melyet a
BMMK alelnökeként Lengyel Tamás adta át Dr. Stojanovits
József okleveles épületgépész mérnöknek, akinek épületgépészeti oktatói, tervezői munkája tudományos szakmai tevékenysége, szakcikkei, számtalan megvalósult beruházásban
történő közreműködése bizonyítja, hogy 40 évet felölelő szakmai pályafutása kiemelkedő eredményeket hozott. Dr. Stojanovits József szakmailag eredményes életútja példaként szolgál a mai aktív mérnökgenerációnak.
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2006. évi kitüntetettek:
2006. okt. 10-én, a Megyenapon, a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén került átadásra negyedik alkalommal a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara Aranygyűrű Díja, melyet a BMMK elnökeként adtam át Szalai László okleveles közlekedésépítő mérnöknek, akinek a
közlekedésépítés terén a hatósági, jogszabályalkotói, tervezői munkája, tudományos szakmai tevékenysége, szakcikkei, számtalan megvalósult beruházásban történő közreműködése bizonyítja szakmai
pályafutásának kiemelkedő eredményét.

2007. évi kitüntetettek:
Szován Géza okleveles építőmérnöknek 2007. október 12-én a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon került átadásra a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű Díja. A statikai tervezés terén a hazai és külföldi megvalósult tervezői munkája, szakmai tevékenysége, szakcikkei, a szakmai közéletben való aktivitása bizonyítja a 30 évet felölelő eddigi szakmai pályafutásának kiemelkedő
eredményeit. Szován Géza szakmai tevékenysége példaként szolgál a mai aktív mérnökgenerációnak.

VII.

Molnár István okleveles közlekedésépítő mérnöknek a Baranya Megyei Önkormányzat díszoklevelet adományozott a Megyenapon, akinek több évtizedes közlekedésépítési tervezői tevékenységét
ismerték el. Molnár István meghatározó személyisége szakmájának, melyet a megyei kitüntetés is megerősít. Azt, hogy ez a megyei kitüntetés a legjobb helyre került, igazolja az is, hogy Molnár István tervezőt a Közlekedés Tudományi Egyesület elnöksége Aranyjelvényével is kitüntették, a magyar közlekedés
építés fejlesztése terén kifejtett magas színvonalú mérnöki tevékenységéért. A díjátadásra 2008. január
24-én Budapesten került sor.

A díjazottak bemutatása a 2008-ban tartott Mérnökbálon. A bal oldali képen Szován Géza és Molnár István látható
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2008. évi kitüntetettek:
Szathmáry Magdolna okleveles környezetvédelmi szakmérnök, a környezetvédelem területén végzett kimagasló teljesítményéért és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségében végzett munkájáért vehette át a Baranya Megyei Kamara Aranygyűrű díját. A díjat dr. Kukai Tibortól, kamaránk elnökétől 2008-ban a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon vette át.
Újdonság a Tagozati Szakcsoportok életében, hogy a BMMK elnökségi
határozattal megalapította az „Év tagozati mérnöke” díjat.
Az első díjazottak a 2009. május 8-i BMMK megyei küldöttgyűlésen vehetik át a díjat.

Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű díj kitüntetését: Lengyel
Tamás okl. gépészmérnök kapta. A díj átadására a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon került sor.

VII.

2009. évi díjazottak:
Az „Év mérnöke 2008” cím átadására a BMMK küldöttgyűlésén került sor, melyet kapták: Vadászi Imre földrendező üzemmérnök, dr. Szabó Éva Ibolya okleveles építészmérnök, Siptár András épületgépész, Motyovszki Ágnes okleveles építőmérnök.

A képen Vadászi Imre, dr. Szabó Éva, Motyovszky Ágnes, Siptár András
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BMMK örökös tag: Szilágyi Sándor okl. építőmérnök

2010. évi kitüntetettek:
Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű díj kitüntetését: Brandmüller István okleveles építőmérnök kapta. A díj átadására a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon került sor.

VII.

A képen a Mérnökbálon köszöntöttük a díjazottat

Az „Év mérnöke” cím átadására a BMMK a tisztújító küldöttgyűlésén került sor, melyet kapták:
Baumholczer József földmérő mérnök, Benedek Dezső okleveles építőmérnök, Eördögh Zsolt okleveles gépészmérnök, Buchberger Pál okleveles építőmérnök.
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2011. évi kitüntetettek:
Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű díj kitüntetését Berta
József okleveles bánya-és geotechnikai mérnök kapta. A díjat a siklósi várban tartott megyenapi ünnepségen vette át.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Szakcsoporti 2011. év Mérnöke elismerést négyen kapták meg a
BMMK tagjai közül. A kitüntetést a májusi küldöttgyűlésen vették át.
A díjat kapták: Pentz Mihály gépészmérnök, Nagy Miklós földmérő mérnök, Tóth Mihály okleveles
építőmérnök, Verbőci József okl. geofizikus és bányamérnök.

VII.

Nagy Miklós átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

Dr. Kereki Ferenc átadja Verbőci Józsefnek az Év Mérnöke díjat
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Buchberger Pál átadja Tóth Mihálynak az Év Mérnöke díjat

VII.

Dr. Szabó Éva átadja Pentz Mihálynak az Év Mérnöke díjat

2012. évi kitüntetettek:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt dr. Meskóné Békefi Diána okleveles szerkezetépítő mérnök vehette át a BMMK elnökétől a Baranya
Megyei Közgyűlés Megyenapján a pécsváradi várban tartott megyenapi ünnepségen. Dr. Meskóné Békefi Diának a díjat több évtizedes kiváló mérnöki tevékenysége elismeréséül ítélték oda.
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VII.

Az „Év mérnöke 2012” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Bocz Gábor okleveles építőmérnök az Építési Szakcsoport javaslatára,
Kertész Károly vegyipari gépészmérnök a Környezetvédelmi Szakcsoport javaslatára,
Kovács Sándor épületgépész mérnök az Épületgépészeti Szakcsoport javaslatára,
Perl Tamás okleveles építőmérnök a Tartószerkezeti Szakcsoport javaslatára vehette át az elismerést
kiváló mérnöki tevékenységéért.
A kitüntetések átadására a 2012. májusi küldöttgyűlésen került sor.
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Kovács Sándor átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

VII.

Bocz Gábor átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

Kertész Károly átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

Perl Tamás
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2013. évi kitüntetettek:

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs
Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt dr. Tarnik István okleveles villamosmérnök vehette át a BMMK Elnökétől és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől a
Baranya Megyei Közgyűlés Megyenapján a szigetvári várban tartott megyenapi ünnepségen. Dr. Tarnik Istvánnak a díjat több évtizedes kiváló mérnöki
tevékenysége elismeréséül ítélték oda.

Az „Év mérnöke 2013” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Drexler Péter földmérő mérnök a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport javaslatára,
Schäffer Zoltán építőmérnök az Építési Szakcsoport javaslatára,
Hajósné Temesi Eszter okl. építőmérnök a Tartószerkezeti Szakcsoport javaslatára,

VII.

Keresztes László okleveles építőmérnök a Vízgazdálkodási Szakcsoport javaslatára, kiváló mérnöki
tevékenységükért.
A kitüntetések átadására a 2013. április 12-én a küldöttgyűlésen került sor.

2014. évi kitüntetettek:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított
„Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt
Schubert József okleveles építőmérnök és geotechnikus szakmérnök vehette át a BMMK elnökétől és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől a Baranya Megyei
Közgyűlés Megyenapján a sellyei Draskovich-kastélyban 2014. 10. 10-én, a megyenapi ünnepségen. Schubert Józsefnek a díjat több évtizedes kiváló mérnöki
tevékenysége elismeréséül ítélték oda.
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Az „Év mérnöke 2014” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Berényi Gábor okl. építőmérnök a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport javaslatára,
Kassai József okl. villamosmérnök, az Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoport javaslatára,
Kovács László okl. bányamérnök a Szilárdásvány-bányászati Szakcsoport javaslatára,
Lehmann János okl. gépészmérnök, az Épületgépészeti Szakcsoport javaslatára,
Kiváló mérnöki tevékenységükért, továbbá Dr. Kereki Ferenc okl. bányamérnök a BMMK-ban az alapítás óta betöltött tisztségviselői tevékenységéért kapott emléklapot.
A kitüntetések átadására a 2014. május 9-i küldöttgyűlésen került sor.
A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának ünnepi közgyűlésén a „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” Díját vehette át dr. Kaszás Ferenc pécsi nyugalmazott főiskolai docens.
A geotechnikai tervező, földtani szakértő a dunaszekcsői löszfal felmérésétől az országos ásványtár újraindításáig több területen is maradandót alkotott.

VII.

Feil Zsuzsanna méltatta Berényi Gábor munkásságát, aki az Év Mérnöke kitüntetést vett át

Kovács László átveszi az Év Mérnöke kitüntetést
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Lehmann János átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

VII.

Dr. Kaszás Ferenc oklevelét dr. Kukai Tibor mutatja a báli közönségnek

Kassai József
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2015. évi kitüntetettek:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt dr. Metzing Ferenc okl. építőmérnök, okl. acélszerkezeti szakmérnök, a BMMK tagja vehette át a BMMK alelnökétől, Lengyel Tamástól és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől, Nagy Csabától 2015. október 10-én Geresdlakon a Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségen.

Az „Év mérnöke 2015” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
mezőgazdasági gépészmérnöki szakterületen Göbölös László okl. mezőgazdasági gépészmérnök,

VII.

a Hírközlési és Mérnökinformatikai szakcsoport javaslatára Pandur Béla okl. villamosmérnök,
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a munkavédelmi, energetikai és bányaművelési szakterületen dr. Nyers József okl. bányaművelő és munkavédelmi szakmérnök,

VII.

az anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezői szakterületen Hlatky Endre okl. közlekedési mérnök, okl. anyagmozgatási gép- és rendszertervezői szakmérnök.
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A kitüntetések átadására a 2015. májusi küldöttgyűlésen került sor.
A BMMK a Magyar Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozta prof. dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár úr részére, melyet budapesti otthonában vett át a Baranya Megyei Mérnöki Kamara vezetőségétől.

VII.
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2016. évi kitüntetettek:

VII.

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó Aranygyűrűt Baumann Mihály okl. gépészmérnök, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja vehette át a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, dr. Kukai Tibortól, és a Baranya Megyei Közgyűlés
elnökétől, Nagy Csabától Szászváron a 2016. október 10-én megtartott Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségén.
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Az „Év mérnöke 2016” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Mártonfalvi Péter gépészmérnök, az MMK Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport javaslata alapján

VII.

Mártonfalvi Péternek gratulál és munkásságát méltatja Eördögh Zsolt szakcsoporti elnök, majd Mártonfalvi Péter
átveszi az „Év mérnöke” kitüntetést Nagy Csaba BMÖ-elnöktől és dr. Kukai Tibortól

Nagy László épületvillamosítási mérnök az Elektrotechnikai szakterületen a BMMK Elektrotechnikai
Szakcsoport javaslata alapján.

Nagy László munkásságát méltatja dr. Tarnik István szakcsoporti elnök, majd Nagy László átveszi az „Év mérnöke”
kitüntetést Nagy Csaba BMÖ-elnöktől és dr. Kukai Tibortól
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Rabb Péter okl. építőmérnöknek a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján.

VII.

Rabb Péternek gratulál és munkásságát méltatja dr. Meskó András szakcsoporti elnök, majd Rabb Péter átveszi
az „Év mérnöke” kitüntetést Nagy Csaba BMÖ-elnöktől és dr. Kukai Tibortól.

Répás Balázs okl. építőmérnöknek a BMMK Építési Szakcsoport javaslata alapján.

Répás Balázs munkásságát méltatja dr. Szabó Éva szakcsoporti elnök, majd Répás Balázs átveszi az „Év mérnöke”
kitüntetést Nagy Csaba BMÖ-elnöktől és dr. Kukai Tibortól
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A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott
Tomcsányi György közlekedés mérnök és Széles István okl. építőmérnök uraknak.

VII.

Tomcsányi György átveszi a „BMMK Örökös Tagja” kitüntetést Nagy Csaba BMÖ-elnöktől és dr. Kukai Tibortól

A kitüntetések és az „BMMK Örökös Tagja” címek átadására a 2016. májusi küldöttgyűlésen került sor
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2017. évi kitüntetettek:

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs
Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt Szentirmay György okl. vízépítő mérnök a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagja vette át a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara elnökétől, dr. Kukai Tibortól, és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől, Nagy Csabától Szigetváron, a 2017. október 10-én megtartott Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségén.

Az „Év mérnöke 2017” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:

VII.

Major Gábor okl. épületgépészmérnök, az MMK Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport javaslata alapján
Beke Béla villamosmérnök az Elektrotechnikai szakterületen a BMMK Elektrotechnikai Szakcsoport javaslata alapján
Jakab Róbert építőmérnöknek a BMMK Építési és Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján
Orcsik Zoltán földmérőmérnöknek a BMMK Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport javaslata
alapján
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott
Dr. Kaszás Ferenc okl. földtudományi mérnök geológus
Svastics Pál okl. építőmérnök uraknak.
A kitüntetések és a „BMMK Örökös Tagja” címek átadására a 2017. májusi küldöttgyűlésen került sor.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Orcsik Zoltán átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

VII.

Major Gábor átveszi az Év Mérnöke kitüntetést

Jakab Róbert átveszi az Év Mérnöke kitüntetést
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Beke Béla

Svastics Pál

Dr. Kaszás Ferenc

a „BMMK Örökös Tagja” címet kapta

VII.

2018. évi kitüntetettek:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnök, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja vette át a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, dr. Kukai Tibortól, és a Baranya Megyei Közgyűlés elnökétől, Madaras Zoltántól Pécsett a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében 2018. október 12-én
megtartott Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségén.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Az „Év Mérnöke 2018” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:

VII.

Csúcs Zoltán építőmérnök a BMMK Építési Szakcsoport javaslata alapján

Skrobák László gépészmérnök, MMK Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport javaslata alapján

Dr. Balázs Ferenc okl. építőmérnök a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján
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Dr. Bakainé Papp Katalin okl. bánya- és geotechnikai mérnök a Szilárdásvány-bányászati Szakcsoport javaslata alapján

A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott

VII.

Tar Mihály okl. bányamérnök kamarai tagunknak.
A kitüntetések és az „BMMK Örökös Tagja” címek átadására a 2018. májusi küldöttgyűlésen került sor.

2019. évi kitüntetettek:
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal járó aranygyűrűt dr. Tiderenczl József okl. építészmérnök a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja
vette át a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, dr. Kukai Tibortól, és a Baranya Megyei Közgyűlés
elnökétől, Madaras Zoltántól Pécsett a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében 2019. október 10-én
megtartott Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségén.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Az „Év Mérnöke 2019” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Csongrádi Zsolt földmérő mérnöknek a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport javaslata alapján
Berta Márton épületgépész-mérnöknek a BMMK Gáz és Olajipari Szakcsoport javaslata alapján
Dr. Fülöp László okl. gépészmérnöknek az MMK Épületgépész Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport
javaslata alapján
Kiss Dezső villamosmérnöknek a Hírközlési és Informatikai Szakcsoport javaslata alapján.

VII.

Kiss Dezső villamosmérnök átvette az Év Mérnöke kitüntetést

Berta Márton épületgépész-mérnök átvette
az Év Mérnöke kitüntetést

Csongrádi Zsolt földmérő mérnök átvette
az Év Mérnöke kitüntetést

Dr. Fülöp László okl. gépészmérnök
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Dr. Kukai Tibor oklevelet adott át Szabó Imre Gábor tanszéki mérnöknek
a Fiatal Mérnökök Csoport DD Régiója vezetőjének

VII.

Emléklapot adott át dr. Boda Gézának a Baranya Megyei Mérnöki Kamarában 17 éven át betöltött titkári
tevékenységéért a BMMK elnöke

A kitüntetések és a „BMMK Örökös Tagja” címek átadására a 2019. májusi küldöttgyűlésen került sor.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

2020. évi kitüntetettek:
2020-ban és 2021-ben az Év Mérnöke kitüntetések odaítélésére és átadására nem tudott sor kerülni,
mert a COVID-19 világjárvány miatti veszélyhelyzeti rendeleti korlátozások nem tették lehetővé a személyes megjelenésű rendezvények megtartását.
A BMMK elnöksége is ebben az időszakban online működött, és úgy határozott, hogy az Év Aranygyűrűs Mérnöke c. kitüntetést a COVID járvány ellenére odaítéli, mivel ebben az esetben egy főről van szó,
a kitüntetést online közvetítés formában adja át.
A kitüntetés átadása 2020 tavaszán így megtörtént.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díj kitüntetésben
Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnök, térinformatikai szakmérnök, okl. mérnöktanár, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja részesült. A kitüntetéssel járó aranygyűrűt a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke adta át online ünnepség keretében.

VII.
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2021. évi kitüntetettek:
2021-ben a megyenapi ünnepségre, ami október 10-én volt, már a COVID-19
járvánnyal kapcsolatos korlátozásokat feloldották, így a kitüntetés átadására a
korábban szokásos módon volt lehetőség.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara által alapított „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke” díj kitüntetésben Degré András okleveles vegyészmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelőbizottság elnöke részesült. A kitüntetéssel járó aranygyűrűt dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke
és dr. Őri László, a BMÖ elnöke adta át Mohácson, a BMÖ ünnepélyes megyenapi rendezvényén.
2022. évi kitüntetettek:
Az „Év mérnöke 2022” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül:
Hárságyiné Zlamál Márta földmérő mérnök a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport javaslata
alapján
Bernáth Gábor okl. kohómérnök, épületgépész-mérnök a BMMK elnöksége javaslata alapján
Kis-Bogdán András okl. építőmérnök a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján
Kis-Simon Gábor építészmérnök a BMMK Építési Szakcsoport javaslata alapján.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott Marton Ferenc energetikai építmények szakértőnek a BMMK Elnöksége javaslata alapján
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott Isó Gábor okl. mezőgazdasági gépészmérnöknek a BMMK Elnöksége javaslata alapján.

VII.

Hárságyiné Zlamál Márta munkásságát Feilné Győry Zsuzsanna ismerteti
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Bernáth Gábor átveszi a díjat és az oklevelet

VII.

Kis Bogdán Andrást Motyovszky Ágnes és dr. Meskó András mutatta be, a díjat dr. Kukai Tibor adta át

Kis-Simon Gábor munkásságát dr. Szabó Éva mutatta be,...
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VII.

...a díjat dr. Kukai Tibor adta át

Marton Ferenc átveszi az Örökös Tag oklevelet a BMMK elnökétől
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Banda Gábor okl. közlekedésmérnök Építőmérnök BSc diplomamunkájáért BMMK Diplomadíj kitüntetésben részesült.

VII.

VII/3. Egyéb kitüntetésekben részesült Baranya megyei mérnökök
az elmúlt 25 évben (elnöki beszámolók alapján)
2000. évi kitüntetések:
Dr. Lenkei Péter Szent-Györgyi Albert-díj
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2002. évi kitüntetések:
Dr. Kukai Tibor Pollack Mihály Emlékérem Arany fokozata

Dr. Szabó Éva Pollack Mihály Emlékérem Ezüst fokozata

VII.

2004. évi kitüntetések:
Gonda László okl. mérnöknek a megyei önkormányzat díszoklevelet adományozott, melyet dr. Kékes
Ferenc megyei közgyűlési elnöktől vehetett át. Gonda László a szakmában elsősorban komplex mélyépítési munkák tervezőjeként, beruházások irányítójaként ismert, meghatározó személyisége szakmájának, melyet a megyei kitüntetés is megerősít.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Dr. Kukai Tibor az ÉVOSZ-tól (Építőipari Vállalkozások Országos Szövetsége) Lechner Ödön-díjat kapott, mely kivitelezői körben a legmagasabb elismerés.

Dr. Kukai Tibor 2004 Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett (PTE Pollack Mihály Műszaki Kar).

VII.

Dr. Fodor A. Csabát az ÉTE Alpár Ignác-díjjal tüntette ki.
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Dr. Mecsi Józsefet a szakterületének legrangosabb elismerését jelentő Széchy Károly emlékplakettel
és díjjal tüntették ki, amit az MTA nagytermében vehetett át.

2005. évi kitüntetések:
Hegyi Béla okleveles villamosmérnöknek a Baranya Megyei Önkormányzat díszoklevelet adományozott, akinek több évtizedes épületvillamossági tervezési tevékenységét ismerték el.

VII.

Prof. dr. Lenkei Péter, a BMMK Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke nemzetközi elismerést kapott
2005. szeptember 28-án, melyet a Nemzetközi Szerkezeti Beton Szövetség (lnternational Federation for
Structural Concrete) Argentínában, La Platában tartott „A szerkezeti beton és az idő” című szimpóziumán vehetett át. A fib Metal of Meri kitüntetést a betonszerkezetek területén végzett kiemelkedő kutató, oktató és tervező tevékenységéért, valamint több évtizedes munkájáért kapta. E kitüntetést évente
legfeljebb két szakember kaphatja meg a világon, magyar kitüntetett pedig még nem volt.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Dr. Bársony János, 2005. július végén iNeer Award kutató díjjal tüntették ki Lengyelországban a Sziléziai egyetem mérnökoktatási konferencián. E konferencián átvehette a nemzetközi konferencia 2008ban, a PTE Pollack Mihály Műszaki Karon történő megrendezésének jogát.

Dr. Kukai Tibor Pécs Város Tudományos Díját kapta.

VII.

2006. évi kitüntetések:
Csonka Pál okleveles környezetépítő mérnöknek a megyei önkormányzat díszoklevelet adományozott, ezzel több évtizedes környezetépítési tervezői tevékenységét ismerték el. Csonka Pál meghatározó személyisége szakmájának, melyet a megyei kitüntetés is megerősít.
Barabás Béla 2006. március 27-én Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott az oktatási minisztertől.

505

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

2007. évi kitüntetések:
Kittka Pétert, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának főiskolai docensét, az építéskivitelezési tantárgyak oktatása, a tudományos és szakmai publikációk, valamint a gyakorlati kivitelezés területén nyújtott magas szintű szakmai tevékenységéért az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által országosan megrendezett központi Építők Napi ünnepségen 2007. június 1-jén a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozata „Kardos Andor” díjjal tüntette ki.

VII.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Prof. dr. Lenkei Pétert, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar emeritus professzorát
2007. december 10-én a FIB (Federation for Structural Concrete) Nemzetközi Betonszövetség Magyar
Tagozata a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott 2007. évi közgyűlésén több
évtizedes hazai és nemzetközi oktatói és tudományos tevékenysége elismeréséül Palotás László-díjjal
tüntette ki.

VII.

A fotó a Vasbetonújság 2008/1-es számában jelent meg.
http://www.fib.bme.hu/folyoirat/vb/vb2008_1.pdf
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Jermás Krisztiánnak az MMK Épületgépészeti Tagozata Az Év Fiatal Épületgépész Mérnöke épületgépészeti tervezői díjat adományozta.

VII.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

2008. évi kitüntetések:
Hárságyiné Zlamál Márta okleveles földmérő mérnököt a Baranya Megyei Mérnöki Kamara javaslatára 2008-ban a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének díszoklevelében részesítették a megye mérnöki munkájában kifejtett eredményes tevékenységének elismeréseképpen.

VII.
Abay Nemes István az Építéstudományi Egyesület ÉTE Érdemérmét és oklevelét kapta.
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2009. évi kitüntetések:
A Baranya Megyei Önkormányzat Díszoklevelét Degré András okleveles vegyészmérnök kapta.
A díj átadására a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon került sor.

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs díj: Dr. Tarnik István okleveles villamosmérnök.

VII.

Dr. Kukai Tibor Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést kapott (március 15.
alkalmából kimagasló színvonalú munkája elismeréseként)
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VII. Kitüntetett mérnökeink

2010. évi kitüntetések:
A Baranya Megyei Önkormányzat Díszoklevelet Buchberger Pál okleveles építőmérnök kapta.
A díj átadására a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén, a Megyenapon került sor.

Dr. Metzing Ferenc a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építők Napi Miniszteri Oklevél kitüntetést kapta.

VII.

Dr. Tarnik István a Pollack Mihály Emlékérem Ezüst fokozatát vehette át.
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2011. évi kitüntetések:
Az MMK Építési Tagozata által alapított „Kardos Andor-díjat dr. Orbán József okleveles szerkezetépítő kapta.
Az MMK Közlekedési Tagozat által alapított „Csányi László-díjat” Árki Sándor okleveles építőmérnök
kapta.
Dr. Tarnik István okleveles villamosmérnök a Magyar Felvonó Szövetség „Dr. Sváb János Életmű díját”
kapta, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által alapított ,,Liska-díjat vehette át.
Az idén első alkalommal hirdette meg az MMK Fiatal Statikusok szakosztálya a Fiatal Statikusok díját.
A FIST-díjat Duga Marcell okleveles építőmérnök kapta.

VII.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Dr. Orbán József, Árki Sándor, dr. Tarnik István és Duga Marcell

Bernáth László villamosmérnök Siklós Város Gazdaságáért Díjat kapott.

VII.

Bunyevácz József, volt BMMK elnökségi tag az MMK Környezetvédelmi Tagozatától az általa kb. 10
éve alapított „A Környezet Védelméért” szakmai díjat kapta.

2012. évi kitüntetések:
Dr. Balázs Ferenc a Pollack Mihály Műszaki Karon a Pollack Mihály emlékérem Arany fokozatát kapta.
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2013. évi kitüntetések:
Dr. Metzing Ferenc okleveles építőmérnöknek a Belügyminisztérium Építők Napi Miniszteri Oklevelet és emléktárgyat adományozott.
Dr. Szabó Éva – Aranykatedra Díj, PTE MIK, Miniszteri elismerő Oklevél - Belügyminisztérium
Dr. Balázs Ferenc Pécs Város Műszaki Díját kapta
https://www.bama.hu/kultura/2013/09/azonnal-segit-ha-kar-eri-az-embereket
Szalai László okl. építőmérnök az MMK Közlekedési Tagozatának Csány László díját kapta.

VII.

2014. évi kitüntetések:
Dr. Szabó Éva – PTE MIK - Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet kapott.

2015. évi kitüntetések:
Dr. Kukai Tibor a PTE MIK Pollack Mihály Emlékplakett Arany fokozatát kapta – másodszor

514

VII. Kitüntetett mérnökeink

Barabás Béla (id.) – 2015. június 5-én, Építők Napján, az MMK Építési Tagozata által adományozott
Kardos Andor-díjban részesült.

Dr. Kaszás Ferenc – (Horzsakő KFT.) Baranya Megyei Környezetvédelmi Díjban részesült. Adományozó: B. M. Kereskedelmi és Iparkamara

VII.

2016. évi kitüntetések:
Az MMK Épületgépészeti Tagozat Elnöksége a „Macskásy Árpád-díj” oklevelét Baumann Mihály okl.
gépészmérnöknek ítélte, melyet a 2017. január 28-i Országos Mérnökbálon vehetett át a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében.

515

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Építők Napja alkalmából a Miniszterelnökségtől Miniszteri Oklevél kitüntetésben részesült Dr. Szabó
Éva Ibolya, a Pécsi Tudományegyetem Építészeti és Várostervezési Tanszék vezetője, egyetemi docens,
a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és az MMK Építési Tagozat elnökségi tagja.

Barabás Béla (id.) 2016. június 3-án, Építők Napján, a Nemzetgazdasági Miniszter Oklevél kitüntetésében részesült a TSzSz-ben végzett munkájáért.

VII.

2017. évi kitüntetések:
Kardosné Hódosi Andrea a Magyar Hidrológiai Társaság PRO AQUA emlékérem kitüntetésben
részesült.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. Királyegyházi Cementgyára nyerte el 2017-ben a Nemzetközi
Ingatlanszövetség (FIABCI) Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj (World Prix d’Excellence) első helyét
ipari létesítmények kategóriában. A létesítmény tervezője az M Mérnöki Iroda Kft. tervezőiroda, ügyvezetője Perl Tamás.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

Orosz Ferenc Építőmérnöki Díszoklevelet (Aranydiploma) vett át.

VII.
2018. évi kitüntetések:
Az MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Elnöksége a „Hazay István-díj” emlékplakettjét és oklevelét 2018. szeptember 22-én Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnök, mérnök-közgazdász, térinformatikai szakmérnök, mérnöktanár, az MMK és a BMMK elnökségi tagja, a BMMK mérnöktovábbképzési referense vehette át.
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2019. évi kitüntetések:
Dr. Metzing Ferenc az MMK Tartószerkezeti Tagozat Menyhárd István-díjban részesült.

VII.
Dr. Szabó Éva, Mersits Ildikó és Albert János építész tervezők a DDÉK Építészetért Elismerő Oklevelét kapták – A szászvári vár műemlékegyüttes tervezéséért (DDÉK 2019)
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VII. Kitüntetett mérnökeink

2020. évi kitüntetések:
Dr. Kukai Tibor Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje állami kitüntetés
(Számos sikeres egyetemi nagyberuházást magába foglaló nemzetközileg is eredményes, több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként)

VII.
Dr. Szabó Éva az Építési Tagozat szakmai díjában, Kardos Andor-díjban részesült

Baumann Mihály BMMK elnökségi tag az Országos Magyar Épületgépész Napokon „Épületgépészetért 2020” Díjban részesült.
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2020-ban Signum Aquae-díjban részesült Buchberger Pál, melyet az MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata adott át.

Répás Balázs Zsolt műszaki ellenőr, igazságügyi szakértő részére pontos és precíz munkája elismeréseként Dr. Palkovics László Innovációs és Technológiai miniszter az Építők Napja alkalmából miniszteri elismerő oklevelet adományozott.

VII.

2021. évi kitüntetések:
Kardosné Hódosi Andrea a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) Vízközmű Ágazatért Érdemérem kitüntetésben részesült.
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VII. Kitüntetett mérnökeink

2022. évi kitüntetések:
Dr. Kukai Tibor Pécs Városi Tüke-díjat kapott
Pécs Tüke Alapítvány díja a Pécs város fejlődéséhez jelentős hozzájárulást tevő pécsi polgároknak a
pécsi polgárok internetes szavazása alapján.

VII.
Ifj. Bernáth László építőmérnök Siklós Város Gazdaságáért Díjat kapott.
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VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent
Dunántúli Napló-cikkek és a hozzájuk rendelhető, valamint a cikkektől
független eseményekről készült fotóbeszámolók
Ebben a fejezetben a Dunántúli Napló és egyéb médiaforrások archívumából kiemeltük azokat a
cikkeket, amelyek a Baranya Megyei Mérnöki Kamara munkájával, tevékenységével foglalkoznak.
Sok olyan cikket találtunk, amelyek olyan eseményeinkről számoltak be, amelyekről külön is készítettünk fotódokumentációkat, ezért az ilyen jellegű cikkekhez a saját fotótárunkból is hozzárendeltünk fotóillusztrációkat. Például az évente megrendezett mérnökbálok újságcikkeihez a cikkben közölteken túl a kamarai fotótár képei is láthatók. Ezenkívül ebben a fejezetben vannak olyan újságcikkek, amelyek a különböző években megtartott BMMK küldöttgyűlésekről szólnak, és ezekben a cikkekben kiemelik az az évben kitüntetett mérnököket. A kitüntetés átadásáról szóló fotókat a VII., kitüntetéseket tartalmazó főfejezetbe, az adott év kitüntetettjeihez csatoltuk.

1983 – Az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója által készített
„Hogy van, mérnök úr?” c. videó,

VIII.

mely a mérnökség akkori helyzetét mutatta be több pécsi mérnök kollégával készült interjú alapján,
melynek készítője dr. Kovács Árpád adjunktus volt.

A riportban megszólal Rabb Péter statikus tervező is.
A videó elérhetősége:
https://youtu.be/fgZ-1IxGLew
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1996. 07. 31. Dunántúli Napló (DN)-cikk a kamarákról

VIII.
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1999. 01. – Dunántúli Napló-cikk a jogosultságokról

VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek...

2000. 02.22. Dunántúli Napló-cikk a Bányászati szakcsoportról

VIII.

2000. 06. 27. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK különdíjáról.
21. Pécs Expo. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara különdíját a NAFA Szövetkezet beltéri ajtója érdemelte ki.
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2002. 02. 04. Dunántúli Napló-cikk – interjú dr. Bársony Jánossal

VIII.

2002. 07. 02. Dunántúli Napló rövid hír
Visegrádi vendégek a Pécs Expón. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Különdíját a bólyi Minőség Kft.
Mediterrán tetőcserepe kapta.

Ebben a főfejezetben több újságcikk is az adott évben megrendezett mérnökbálokról készült,
többnyire azonos forgatókönyv szerint. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara ezekről a mérnökbálokról úgy gondolkodott, hogy – az igen komoly szakmai önkormányzati és közigazgatási munkánk és
a PTE Műszaki és Informatikai Karral történt együttműködésünk okán egyetemi szintű mérnöktovábbképzéseink és egyéb programjaink mellett – azok oldott, kellemes hangulatú mérnöktalálkozók legyenek, és egyben a megyei és országos közéleti szereplők megjelenésével rangos eseményként is hirdessék a mérnökök társadalmi szerepvállalását.
Felkértük e cikkek rendszeres szerzőjét, Mészáros B. Endre újságírót, aki e könyv egyik szerkesztője és az interjúk készítője, hogy egy rövid bevezetőt írjon a mérnökbálok évente ismétlődő tartalmáról és társadalmi jelentőségéről.
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Nem maradt el egyik mérnökbál sem az ezredforduló óta –
Mészáros B. Endre összefoglalója
A mérnökbálok minden hasonló estet leköröznek
A mérnökbál nem szokványos szakmai köröknek szervezett családi ismerkedési és barátkozási tánc
est. Ide meghívást kapnak, s többnyire el is jönnek a város, a megye vezetésének képviselői, politikusok, honatyák, az országos mérnökkamara vezetői. S abban is különbözik a jogászok, az orvosok, vagy
éppen a sportolók hasonló eseményeitől, hogy az elmúlt húsz évben a mérnökbál még soha nem maradt el.
Pozícionálja ez a találkozó a mérnököket, társadalmi helyük, rangjuk szerint, ugyanakkor az estek forgatókönyve is ehhez igazodik, az elnök átfogó értékelést ad a mérnökök éves programjairól, a jogszabályi változásokról, a következő időszak várható újdonságairól. Egy kifejezetten elegáns partiról van szó,
nem véletlenül zajlik töretlenül mindig a Palatinus Hotelben. Ugyanakkor bemutatják itt azokat is, akikre büszke lehet a baranyai mérnöktársadalom, az év szakmai díjazottjait.
A mérnökbáloknak rendkívüli a marketingje. A Dunántúli Napló két évtizede mindig ott van az eseményen – jómagam, Mészáros B. Endre nem véletlenül vállaltam föl a tudósítói szerepet, hiszen magam is
bányamérnök vagyok, tíz évet dolgoztam a mecseki uránbányászatban. Nem akármilyen figyelemmel
számol be évről évre a megyei napilap a mérnökbálokról, egész oldalas fotós szöveges összeállítások
születnek újra és újra. Mi több, évekig péntek este zajlott a bál, és a köszöntőkből, beszámolókból, valamint a helyszínen készült vidám, elegáns fotókból születő oldalt legtöbbször még a táncos forgatagban
a kora hajnali órákban kézhez kapták a mulatság résztvevői.

VIII.

Szóval a mérnökbál sokkal több vidám táncos mulatozásnál, megerősödnek itt szakmai és emberi
kapcsolatok, mi több, olykor jelentős üzletek előkészületei is itt kezdődnek. Emellett megerősíti a baranyai mérnökök társadalmi szerepét, egy olyan kirakat ez, melyet örömmel néz meg nemcsak a szakmabeli, de a kívülálló is.

2004. február – Mérnökbál
Ebben az évben újságcikk a bálról nem készült, de két képet találtunk az archívumban.

Dr. Bársony János BMMK-elnök és Abay Nemes István bálszervező díjakat ad át
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2005 – Dunántúli Napló-cikk a 2005-ös Mérnökbálról
Díjak és vendégek
A baranyai mérnökök nívós tevékenységét számos helyi és országos elismerés jelezte az elmúlt évben is. A Mérnökbál keretében dr. Bársony János, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke személyesen is köszöntötte a kitüntetetteket. – 2004. okt. 10-én, a Megyenapon, a Baranya Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén került átadásra második alkalommal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrű Díja, melyet a BMMK elnökeként adtam át Uzsoki Zoltán okleveles építőmérnöknek, többszörös
szakmérnöknek, Jogi Szakokleveles Közgazdának, a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. főmérnökének. Uzsoki Zoltán munkássága úgy országosan, mint a megyében kiemelkedő és meghatározó egyénisége a szakmának. A díjra is az őt körülvevő szakmai köztisztelet jelölte és választotta meg. Uzsoki
szakmailag eredményes életútja példaként szolgál a mai aktív mérnökgenerációnak – méltatta a díjazottat nyitóbeszédében a kamara elnöke, aki természetesen a többi kitüntetettről sem feledkezett
meg. – Gonda László okleveles mérnöknek a megyei önkormányzat díszoklevelet adományozott, melyet dr. Kékes Ferenc megyei közgyűlés elnöktől vehetett át. Gonda László a szakmában elsősorban
komplex mélyépítési munkák tervezőjeként, beruházások irányítójaként ismert, meghatározó személyisége szakmájának, melyet a megyei kitüntetés is megerősít. Dr. Kukai Tibor az ÉVOSZ-tól (Építőipari Vállalkozások Országos Szövetsége) Lechner Ödön-díjat kapott, mely a kivitelezői körben a legmagasabb elismerés. Dr. Fodor A. Csabát az ÉTE Alpár Ignác-díjjal tüntette ki. Dr. Mecsi Józsefet a szakterületének legrangosabb elismerését jelentő Széchy Károly emlékplakettel és díjjal tüntették ki, amit az
MTA nagytermében vehetett át – sorolta a díjazottakat dr. Bársony János. A megyei rendezvényt országos kontextusba helyezve a Magyar Mérnöki Kamara országos elnöksége nevében Holló Csaba alelnök köszöntötte a bál résztvevőit.

VIII.

2005 – Dunántúli Napló-cikk Mártonfalvi Péterről, a mérnökbálok főrendezőjéről
Baráti hangulat, szakmai lehetőség
– A rendszerváltást követően az átalakuló társadalomban szinte minden téren megerősödött az
igény az azonos érdekcsoportok megjelenésére és összefogására. Így volt ez a mérnöki társadalomban is. Megjelentek a mérnökök új érdekképviseleti fórumai – ad rövid visszatekintést Mártonfalvi Péter épületgépész-mérnök, a Mérnökbál 2005 főrendezője. Ezzel együtt az is világossá vált, hogy igény
van egy évről évre visszatérő lehetőségre, ahol évente kötöttségek nélkül szórakozhatnak együtt a város és a megye mérnökemberei, bármely szakterületen tevékenykedjenek is. Így született meg a Mérnökbál ötlete, melyhez példaként a nagyobb múlttal rendelkező hasonló szakmai rendezvényeket –
például a jogász-, közgazdászbált – tekintették. – Néhányan ennek a gondolatnak a jegyében készen
álltunk, hogy a bál rendszeres szervezői legyünk – mesél a kezdetekről a főrendező. – Ehhez partneri
segítséget kaptunk dr. Bársony Jánostól, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, aki a szervezet
védőszárnyát biztosította a rendezvényekhez, vállalva egyben a házigazda szerepét is. Az eddigi bálok sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy az idén már a nyolcadik Mérnökbálra került sor. – Rendezvényeink mindig is bensőséges hangulatban, szinte baráti, kollegiális légkörben zajlottak, melynek
köszönhetően újabb és újabb szakmai és baráti kapcsolatok szövődtek – idézi fel emlékeit Mártonfalvi Péter. A főrendező a jövővel kapcsolatos tervekről beszélve elmondta: céljuk, hogy a jövőben még
kevésbé ismert szakterületek mérnökeit – különösen a fiatal mérnököket – is bevonják a báli mozgalomba. A feladat nem kicsi: a megye és a város mérnökei sokrétű, szerteágazó területeken tevékenykednek ugyanis. – A báli rendezvény természetesen a mérnökkamarai tagság fontosságának népszerűsítését is szolgálja, és elősegíti a különböző területeken dolgozó mérnökök szakmai egybetartozásának és kötetlen kapcsolatteremtésének lehetőségét – világít rá a rendezvény tágabb összefüggéseire a főrendező.
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2006. 02. 09. – Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról
Mérnökbál a barátság jegyében
– A rendszerváltással kezdődő változások az átalakuló társadalomban meghozták az igényt a hasonló érdekcsoportok
összefogására, az érdekek közös megjelenítésére. Nem kivétel ez alól a mérnöktársadalom sem, mely a célok megvalósítására megalakította új érdekképviseleti fórumát, a Baranya
Megyei Mérnöki Kamarát. Az is világossá vált, hogy szakmai
körökben a munkán túl igény van egy évről évre visszatérő,
hagyományteremtő eseményre, mikor évente, kötöttség nélkül szórakozhatnak együtt a megye és a város mérnökei, függetlenül attól, hogy éppen melyik szakterületen tevékenykednek. Így született meg a mérnökbálok ötlete – vázolta az
előzményeket a találkozó egyik főszervezője, Mártonfalvi Péter épületgépész-mérnök. – A bálok sora aztán olyan sikeres
lett, hogy a Baranya Megyei Mérnöki Kamara állandó, szervezett védőszárnyat biztosít a rendezvényhez, vállalva a házigazda szerepet is. Az idén pedig már a kilencedik Mérnökbálra kerül sor – teszi hozzá a házigazda szerepében Lengyel Tamás, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alelnöke. Azt már a
másik főszervező, Abay Nemes István jegyzi meg, hogy minek köszönhető a Mérnökbálok ilyen kedvező fogadtatása. Ezek a rendezvények ugyanis mindenkor bensőséges hangulatban zajlanak, miközben
újabb és újabb szakmai és baráti kapcsolatok szövődnek. A korábban kitűzött cél is teljesülni látszik, miszerint egyre többen érkeznek a mulatságra – soha nem volt még annyi érdeklődő az est iránt, mint az
idén. Mindemellett akadnak még mozgósítható tartalékok, hiszen a megyében és a városban, számtalan területen tevékenykednek mérnökök, akik itt jó hangulatra, jó csapatra találhatnak. Ez a bál szakterület és kamarai tagsági viszonytól függetlenül ad lehetőséget a mérnököknek és az érdeklődőknek egy
kellemes szórakozásra. Emellett természetesen a mérnökkamarai tagság fontosságát is kihangsúlyozza,
és segít kapcsolatokat építeni a különböző területeken dolgozó mérnökök között, akikre büszke a mérnöktársadalom. A baranyai mérnökök nívós tevékenységét számos helyi és országos elismerés jelezte az
elmúlt években is. A Mérnökbál keretében Lengyel Tamás, a Baranya Megyei Mérnök Kamara alelnöke
személyesen is köszöntötte a kitüntetetteket: – 2005. október 10-én, a Megyenapon a Baranya Megyei
Közgyűlés ünnepi ülésén harmadik alkalommal került átadásra a Baranya Megyei Kamara Aranygyűrű
Díja, melyet a BMMK alelnökeként adtam át dr. Stojanovits József okleveles épületgépész-mérnöknek,
akinek épületgépészeti oktatói, tervezői munkája tudományos szakmai tevékenysége, szakcikkei, számtalan megvalósult beruházásban történő közreműködése bizonyítja, hogy 40 évet felölelő szakmai pályafutása kiemelkedő eredményeket hozott. Dr. Stojanovits József szakmailag eredményes életútja példaként szolgál a mai aktív mérnökgenerációnak. A kamara alelnöke, beszámolt arról is, hogy ugyanekkor Hegyi Béla okleveles villamosmérnöknek a megyei önkormányzat díszoklevelet adományozott, akinek több évtizedes épületvillamossági tervezési tevékenységét ismerték el. Az alelnök kiemelte, hogy
Hegyi Béla meghatározó személyisége szakmájának, melyet a megyei kitüntetés is megerősít. A múlt
évi kitüntetések sorában ugyancsak büszkeséggel töltheti el a megye mérnökeit A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Etikai Bizottsága elnökének, dr. Lenkei Péternek a nemzetközi elismerése, aki 2005. szeptember 28-án a Nemzetközi Szerkezeti Beton Szövetség (International Federation for Structural Concrete)
Argentínában, La Platában tartott A szerkezeti beton és az idő című szimpóziumán vehette át a Metal of
Meri kitüntetést a betonszerkezetek területén végzett kiemelkedő kutató, oktató és tervező tevékenységért, valamint a szövetségben végzett több évtizedes munkájáért. E kitüntetést évente legfeljebb két
szakember kaphatja meg a világon, magyar kitüntetett pedig még nem volt. A bál résztvevőit a Magyar
Mérnöki Kamara országos elnöksége nevében Éhn József alelnök köszöntötte.
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A bál fotói:
Sajnos ebből az évből csak a táncparketten történt profi táncbemutatóról maradt ránk képi beszámoló.
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2007. 02. 11. Dunántúli Napló-cikk a 10. jubileumi Mérnökbálról
Tizedik mérnökbál 2007
„A több mint 15 éve a társadalmunkban végbemenő változások meghozták az igényt az azonos érdekcsoportok összefogására, problémáik és érdekeik közös megjelenítésére. Ez történt a mérnöki társadalommal is. Újból alakultak a különböző Kamarák, és így a mérnökök érdekképviseleti fóruma, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara is. A komoly munka mellett világossá vált, hogy igény van egy évről évre
visszatérő, hagyományos eseményre, egy bálra, amikor kötöttség nélkül szórakozhatnak együtt a megye és a város mérnökei, függetlenül, hogy melyik szakterületen tevékenykednek. Így született meg az
évente megrendezésre kerülő Mérnökbál ötlete, melyhez példát nyújtottak a nagyobb múlttal rendelkező hasonló szakmai rendezvények, mint például az orvos, vagy a jogászbál. Ennek a gondolatnak a jegyében néhányan készen álltunk, hogy a bál rendszeres szervezői legyünk. Elgondolásunk találkozott a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara néhai elnökének, dr. Bársony Jánosnak a szándékával, aki megbízott
az első bál szervezésével és rendezésével. Így lett a BMMK a gazdája a mérnökbáli rendezvényeknek. Az
eddigi bálok sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy most tartjuk már a tizedik jubileumi Mérnökbált.
Ezek a rendezvényeink mindig is bensőséges hangulatban, szinte baráti, kollegiális légkörben zajlottak,
melynek köszönhetően újabb és újabb szakmai és baráti kapcsolatok szövődtek. Emellett természetesen a báli rendezvény a mérnökkamarai tagság fontosságának népszerűsítését is szolgálja és elősegíti
a különböző területeken dolgozó mérnökök összetartozásának megvalósítását” – foglalta össze a mérnökbálok szerepét, feladatát, céljait Mártonfalvi Péter épületgépész-mérnök, báli főrendező.
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A bál megnyitóbeszédét dr. Kukai Tibor BMMK-elnök mondta
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2008.02.08. – Mérnökbáli beszámoló képekben

VIII.

Holló Csaba, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke köszönti a bálozókat

Az előző év kitüntetettjeit minden bálon külön felköszöntöttük egy üveg pezsgővel. Szován Géza, Molnár István
és Kittka Péter kitüntetettek dr. Kukai Tibor elnökkel
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Abay Nemes István, az évente megrendezett mérnökbálok
állandó szervezője

VIII.
Mártonfalvi Péter, az évente megrendezett mérnökbálok állandó főszervezője

Mártonfalvi Éva, Abay Nemes István, Bánhegyi Ilona – és a tombolatárgyak
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Kittkáné Bódi Katalin, a Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke férjével és barátaival

Dr. Hübner Mátyás egyetemi tanár
és Baumann Mihály BMMK elnökségi tag, feleségével
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Balogh Zoltán,
Eördöghné dr. Miklós Mária és Eördögh Zsolt mérnökök
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Előtérben – Dr. Kukainé Kerbolt Kornélia, Kotvász Márta – Susi, Horváth András Dél-Dunántúli Építész Kamara elnök
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Báli közönség

Előtérben Lengyel Tamás BMMK alelnök
és felesége, Czibulka Zsuzsanna
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Baráti beszélgetések a bálon

2009. 02. 24. Dunántúli Napló-beszámoló a Mérnökbálról
Mérnökbál: ez már egy tucat
Közismerten kitűnő, sőt, mintaértékű a régióban a mérnökök összefogása, szűkebb vonatkozásban
pedig érdekképviseleti fórumuk, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara az, mely évről évre sokat tesz a mérnöktársadalom aktuális gondjainak megoldására, a tagság összefogására.

VIII.

A kamarának köszönhető az is, hogy afféle éves záróértékelésként, az elvégzett munka sikereinek
megünneplésére immár egytucatnyi alkalommal szervezik meg a mérnökbált. Ezen a különleges rendezvényen kötöttségek nélkül együtt szórakozhatnak a megye és a város mérnökei.
– Tekintettel a napjainkban sokat emlegetett gazdasági helyzetre, idén sok engedményt
kapnak a bálozók. A belépő árát önköltségi alapon a tavalyi értéken állapítottuk meg, a tagok
és fiatal mérnökök pedig belépődíj-kedvezményben részesültek. A költségek egy részét a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara vállalta magára – tudtuk meg Mártonfalvi Péter főrendezőtől és Abay Nemes István társszervezőtől. Az
idei bálon részt vettek a szomszédos megyékből a Tolna és a Zala Megyei Mérnöki Kamarák
elnökei, Bóhli Antal és Karsa Álmos is, valamint
a budapesti és Pest megyei kamara képviseletében dr. Mecsi József alelnök.

Dr. Kukai Tibor BMMK-elnök és Karsa Álmos ZMMK-elnök

A mérnökbál védnökeként jelen volt dr. Bachmann Bálint, a PTE Pollack Mihály Műszaki Kar dékánja,
aki dr. Gábriel Róbertnek, a PTE rektorának üzenetét is átadta a bálozó mérnöktársaságnak. A házigazda
szerepében dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke beszámolt néhány, a kamarai tagságot érintő múlt évi változásról, továbbá az idei feladatokról is.
– A 2008-as év újdonsága volt egy kormányrendelet alapján bevezetésre kerülő tervellenőri rendszer,
melynek eredményeképpen a legképzettebb és legnagyobb szakmai gyakorlattal rendelkező mérnökök tervellenőri jogosultságot kaphattak, és ennek folyományaként bizonyos létesítmények fontos mérnöki terveit csak a tervellenőrök felülvizsgálata után lehet megvalósításra kiadni. Ez a rendszer a több
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évtizedre, vagy adott esetben évszázadra megépítésre kerülő társadalmi infrastruktúra, vagyon biztonságos működését, használatát szolgálja. A 2009-es év pedig a Magyar Mérnöki Kamarában a tisztújítás
éve lesz, ugyanis a májusra tervezett küldöttközgyűlésen a jelenlegi tisztségviselők: elnök, alelnökök, elnökségi tagok stb. ciklusa lejár. Ez a választás egyben a megújulás lehetőségét is jelenti, hiszen az elmúlt
években jelentősen bővült a Mérnöki Kamara feladatköre.
A mérnöki hivatást érintő állami közigazgatási funkciók átkerültek a kamarához, így a nem kamarai
tag mérnökökre (pl. műszaki ellenőrökre és a felelős műszaki vezetőkre) is kiterjed a tevékenysége. Ezek
a feladatok nagyobb léptékben gondolkodó, más szemléletű irányítást igényelnek, ami majd az új kamarai vezetés feladata lesz. Baranya megyének e megújulási folyamatban jelentős szerepe van, mert a
Magyar Mérnöki Kamara választmánya dr. Kukai Tibort bízta meg a jelölőbizottság elnöki tisztségének
ellátására. A tegnapi mérnökbálon dr. Kukai Tibor személyesen köszöntötte azokat a kollégákat, akik az
elmúlt év során tevékenységükkel elismerést szereztek a mérnöktársadalomnak. Abay Nemes Istvánt, az
Építéstudományi Egyesület Érdeméremmel jutalmazott mérnöktársat, Szathmáry Magdolnát, a Baranya
Megyei Mérnöki Kamara 2008-as Aranygyűrű díjasát, Maros Józsefet, a Zielinski Szilárd-díjast, és Hárságyiné Zlamál Mártát, aki a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének díszoklevelét kapta meg a múlt esztendőben. A 12. Mérnökbált Karsa Álmos, a Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja
nyitotta meg.
Abay Nemes István 1968-ban a Budapesti Felsőfokú Építő- és Építőanyag-ipari Gépészeti Intézetnél
tett államvizsgát, majd 1973-ban szerzett mérnöki diplomát a PMMF Épületgépészeti Karán. A Baranya
Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, 2006-tól a Felügyelőbizottság tagja. A baranyai mérnökbál egyik
állandó szervezője. Az épületgépészeti tevékenysége (szellőzés, klíma, központi fűtések, víz-gáz-közmű, préslég, olajellátás, uszodatechnika és konyhatechnika) mellett szakosodva uszodai vízgépészet –
sporttechnológia és díszszökőkút-gépészetre terjed ki.
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Szathmáry Magdolna a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1973-ban okleveles geológusmérnöki, majd
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1976-ban okleveles környezetvédelmi szakmérnök diplomát szerzett. 1975-től a Dél-dunántúli KÖVIZIG-nél környezetvédelmi igazgatóhelyettes, 1990-től a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnél igazgató, 1997-től a Környezetvédelmi Minisztériumnál főosztályvezető, 1998-tól a Szamaterv Kft. ügyvezetője. Fő szakterülete a környezetvédelem. Tagja a Magyar
Hidrológiai Társaságnak. Alapító tagja a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának.
Maros József a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán végzett 1972-ben. Fő szakterületei:
statika, mérnöki matematika. A Pécsitervnél tervező, számítóközpont-vezető, statikus tervező főmérnök, irodavezető munkakörökben dolgozott. 1991-től a Marosterv Kft. ügyvezetője, vezető tervezője.
Fő szakterülete: vasbetonszerkezetek statikája, számítógépes statikai számítások. Ő tervezte a pécsi 25
emeletes Magasház IMS-szerkezetének statikai megerősítését. Alapítója a Mérnöki Kamarának, jelenleg
elnökségi tag, a tartószerkezeti szakcsoportban tevékenykedik.
Hárságyiné Zlamál Márta 1978-ban szerzett diplomát a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán, majd 1984-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő Mérnöki Szakon. 1979-től a Dél-dunántúli Tervező Vállalatnál földmérő mérnök, 1991-től a Zlamál & Pásztor Bt.-ben tevékenykedik. Jelentősebb szakmai tevékenységei: Kozármisleny, északi városrész telekalakítás, Pécs, Árkád Üzletház szerkezeti kitűzések, Pécs, Zsolnay Manufaktúra telekosztás, Pécs, Ipari Park Zrt. telekalakítási, megvalósulási munkái.
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A 2009-es bál fotói

Dr. Kukai Tibor köszönti a megjelenteket

Prof. dr. Bachmann Bálint PTE PMMK dékán köszöntő beszéde
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Hárságyiné Zlamál Márta kitüntetését
dr. Kukai Tibor mutatja fel a közönségnek.

Bánhegyi Ilona, a BMMK-iroda vezetője
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Hárságyiné Zlamál Márta

Maros József kitüntetettet köszöntöttük
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Maros József

Dr. Kukai Tibor
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Maros József BMMK EFB-elnök
és felesége

Szathmáry Magdolna kitüntetettet köszönti
dr. Kukai Tibor

Bóhli Antal TMMK-elnök, Metzingné Póder Margit, dr. Metzing Ferenc, dr. Mecsi József
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A mérnökbálok táncversenyének állandó nyertesei:
dr. Szvitacsné Marton Katalin és dr. Szvitacs István
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VIII.

A kép jobb oldalán
Strasszer Tibor, a PTE műszaki igazgatója

Középen Eördöghné dr. Miklós Mária
és Eördögh Zsolt BMMK FB-tag
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Baumann Mihály BMMK elnökségi tag
és felesége

Előtérben Lengyel Tamás, Czibulka Zsuzsanna,
Kukainé Kerbolt Kornélia, dr. Kukai Tibor

Tatár Dénes DÉDÁSZ igazgató

Bobula András

Dr. Tiderenczl József és felesége, Beke Ibolya

Dr. Kukai Tibor és Karsa Álmos, MMK elnökségi tag
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Kész Mária, dr. Sisitka Ágnes
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VIII.

Balra középen prof. dr. Bachmann Bálint, prof. dr. Szabó Gyula, dr. Sisitka Ágnes, Lengyel Tamás, Czibulka Zsuzsanna
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2010. 06. 26. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK elnöksége és a megyei
új parlamenti képviselők megbeszéléséről
Tizenkét pontban foglalták össze a tennivalókat
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöksége a közelmúltban megbeszélést kezdeményezett a megye új parlamenti képviselőivel.
A kezdeményezés előzménye egy két hónappal ezelőtti rendezvény volt: a Magyar Mérnöki Kamara
„Jövő idő – mérnök szemmel” címmel konferenciát rendezett a Művészetek Palotájában, ahol 12 pontban foglalták össze az új kormány számára javaslataikat.
Ezek között szerepel például a képzés fontosságának hangsúlyozása, vagy éppen a közbeszerzési gyakorlat azonnali módosítása. A baranyai megbeszélések, egyeztetések alakulását tegnap Pécsett ismertették.
A BMMK és a Baranya megyei parlamenti képviselők egyeztetését a BMMK Pécs, Király u. 35. sz.
alatti, nemrég megvásárolt új irodájában tartották.
A Magyar Mérnöki Kamara „Jövő idő – mérnök szemmel” című, a Művészetek Palotájában rendezett konferenciáján az új kormány számára megfogalmazott 12 pontos javaslatáról és magáról a
konferenciáról a Mérnök Újság 2010. májusi száma részletesen beszámolt, melyet az alábbiakban
beidézünk.
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A BMMK Pécs, Király u. 35. szám alatti egyeztetéséről készült fotódokumentációt az alábbiakban mutatjuk be.

Ifj. Hübner Mátyás, dr. Meskó András, dr. Kukai Tibor

Dr. Szili Katalin, Both Vilma, Németh Zsolt
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Dr. Szili Katalin, Both Vilma, Németh Zsolt

Dr. Szili Katalin, Both Vilma

Dr. Szili Katalin, Both Vilma

Németh Zsolt

Dr. Tarnik István, dr. Szabó Éva

Maros József, Bánhegyi Ilona, dr. Boda Géza, Degré András
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Dr. Kukai Tibor, Maros József
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Dr. Metzing Ferenc, Feilné Győry Zsuzsanna

A BMMK elnökségének tagjai
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2013. 02. 14. Dunántúli Napló Interjú Mártonfalvi Péterrel
Ügyes táncos a parketten és salakon is
A válság egyik lázmérője, hogy miként csökken a bálok száma. Volt
esztendő, amikor a gazdászok, máskor a polgárok, a jogászok hagyták ki a táncos mulatságot, az újságírók meg már évek óta nem buliznak farsang idején. Egy biztos kivétel azért akad, 16 éve mindig van
mérnökbál, Mártonfalvi Péter épületgépész-mérnök szervezésében.
– Mi az, ami a mérnöktársadalmat mindig összehozza?
– Hogy a mérnökkamara szívén viseli a hagyományt. Tavaly már rezgett a léc, de inkább kamarai pénzből besegítettünk, hogy mindenki
itt lehessen a baranyai szakemberek kötetlen találkozóján. Csaknem
kétszáz ember jön itt össze, önfeledt lehetőség ez a konkurenseknek
beszélgetni, s olykor egy-egy üzletet is itt készítenek elő.
– Miért pont Mártonfalvi Péter a főszervező?
– Talán mert a kamarai vezetőségben is én vagyok szinte az egyedüli, aki száz százalékig a gyakorlatból érkeztem. Másrészt igen aktív táncos vagyok. Van egy kis klubunk is, öt házaspárral, ahol hétről hétre összejövünk, és a társastánc minden változatát eljárjuk a klasszikus standardoktól a legmodernebb
változatokig.
– Honnan a fokozott táncszeretete?
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– Ifjúkoromban hegedültem, gitároztam, a zenehallgatás ma is állandó része az életemnek. Emellett
fizikailag is kondicionálom magam, a táncklubunkon túl harminc éve hetente kétszer teniszezek, ott rohangálok a salakon. Emellett síelni is elmegyek szezononként három-négy alkalommal.
– A szakmában is ilyen aktív? Meg tud ma élni egy épületgépész a visszafogott építkezések, felújítások időszakában?
– Nehezen, mindent bevállalva, nagyságrendtől függetlenül, csak legyen valami köze a szakmához. Az
energiatakarékos megoldások, a megújuló energiák térhódítása azért ad lehetőségeket a családi házas
piacon és a nagyobb létesítményekben. Hiszen az igen vonzó, hogy a hagyományos módszerhez képest
15-50 százalékos energiamegtakarításokat lehet elérni az új megoldásokkal.
Mártonfalvi Péter 1946-ban született Pécsett. Építőipari technikumot végzett, majd épületgépész
üzemmérnöki diplomát szerzett 1972-ben. A Baranyai Építőipari Vállalatnál kezdte a munkát, a Baranyatervnél folytatta húsz éven át, aztán a rendszerváltás idején elindította saját mérnöki tervezőirodáját,
ami azóta is jól működik. Felesége Éva, két fiuk van, Péter 39, Zsolt 33 esztendős.

2013. 02. 28. Dunántúli Napló-cikk a Pollack Expóról
A jövő mérnökei nem klónozott humanoidok
Ha gyenge a középiskolai képzés, akkor a felsőoktatás csak pénzkidobás.
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnök asszonya nyitotta meg tegnap a Pollack Expót.
A neves szakembert a mérnökök megbecsüléséről, a pécsi szakvásár jelentőségéről, a műszaki felsőoktatás jövőjéről kérdeztük. – Milyen láncszem Baranya a Magyar Mérnökkamara nyakékében? – Bátran
kijelenthetem, az ország egyik legaktívabb megyéjéről van szó a mérnöki kamarai tagságot illetően.
Az egyik zászlóshajónk, nyolcszázötven regisztrált taggal. Rögtön hozzá kell tennem azt is, nagy szerepe van ebben dr. Kukai Tibornak, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara vezetőjének. Hogy csak egy példát
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említsek az itteni mérnökség kiemelkedő tevékenységéről, legutóbb a választmányi ülésünkhöz kapcsolódóan olyan GOCE-műholdbemutatót szerveztek, amelynek
csodájára jártak egész Európából. Ez a gravitációs műhold magyar találmány, az Eötvös-inga elvén alapszik, s
eljött megnézni a kontinens mérnöktársadalmának jelentős része, de általános és középiskolásokhoz is eljutott így a híre a hazai mérnöki munka újabb vívmányának. – Hogy értékeli a Pollack Expo szerepét? – A mérnökeink között vannak a tudománynak, az oktatásnak és a
gyakorlati munkának is emberei. Én úgy látom, hogy ennek a három területnek az egysége jelenik itt meg. 2007
óta a kollektív mérnöki tudásnak a seregszemléje a pécsi szakkiállítás, ahol szembesülhet mindenki azokkal az
eredményekkel, amelyeket az utóbbi években a mérnökök hoztak létre. Emellett a Pollack Expón mindig jelentős a hozzáadott érték. Hogy csak a legutóbbi bemutatókat említsem: 2009-ben nemzetközi tudományos konferencia csatlakozott a kiállításhoz, 2010-ben a XXI. száBarsiné Pataky Etelka
zad fűtéstechnikája kapott megkülönböztetett figyelmet, 2011-ben a mágneses vonzás interaktív bemutatójára került sor, tavaly pedig a tudatos energiagazdálkodás újdonságait hozták el. Szóval sokkal többről van itt szó, mint szakkiállításról, s a két nap során elhangzó előadások erre még inkább ráerősítenek. – Miben látja a pécsi szakvásár sikerét? – Hogy
ott áll mögötte az egyetem, pontosabban a nevében is sokatmondó Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar. Ami egyébként a dél-dunántúli régió egyetlen ilyen típusú felsőoktatási intézménye. – Mire figyelnek kiemelten a felsőoktatás új elemei közül? – Mi átvesszük a felsőoktatásban végzetteket, és
egész életpályájukon elkísérjük, vagyis, ha most véleményezni kell a felsőoktatást, akkor azt egyértelműen gyakorló mérnöki szemszögből tesszük. – Mi a legfontosabb elvárásuk? – Szerintünk nem szabad
különválasztani a közoktatást és a felsőoktatást. Megfelelő szintű középiskolai természettudományi és
matematikatudás nélkül csak pazaroljuk a pénzünket az egyetemi képzésre. Ráadásul sokkal olcsóbb
ezt elérni a gimnáziumi, szakközépiskolai padokban. Lényeges tényező az is, hogy a Master képzésben
nálunk rendkívül kevesen vesznek részt, Szlovákiában például háromszor több az MSc-diplomás. Holott
ők a leendő innováció hordozói, másrészt nemcsak munkát keresnek, de idővel maguk is munkahelyeket teremtenek. Felül kell vizsgálni a hazai habilitációs rendszert is, mert a nagy gyakorlattal rendelkező műszaki szakemberek alig kapnak szerepet a felsőoktatásban. – Van programjuk a hallgatók számára
is? – Meg kell végre találni a jogaik és kötelezettségeik egyensúlyát. Mi egy olyan diplomás nemzedéket
szeretnénk, amelyik fényt ad az olyan szavaknak, mint kötelesség, becsület, szakmai büszkeség, tudásszomj vagy kemény munka. Egy olyan nemzedéket, amely beépíti a tanultakat, majd áttöri a korlátokat,
s nem ismer akadályokat, elérhetetlen célokat. Ugyanakkor semmi szükségünk klónozott humanoidokra. Hadd idézzem Kantot: „Az embereknek nemcsak általában kell gondolkodni, hanem saját magunknak kell gondolkodni.” Mert a gazdasági válság Európaszerte megtanított mindenkit, hogy vége van annak a világnak, amikor jól elboldogultunk kényelmes frázisokkal. Úgy kell az új műszaki nemzedéket felvértezni tudással, hogy versenytársai lehessenek a karlsruhei vagy a zürichi műszaki egyetemen végzősöknek is. – Mit tesz mindezért a Magyar Mérnöki Kamara? – Most alakítjuk ki a komplex jogosultsági kódexünket, ami megmutatja, hogy a végzett mérnökök milyen életpályát futhatnak be, s hogy az egyes
szakaszokban miben tudunk nekik segíteni. Gyakornokként fogjuk a kezét, majd ha megszerzi a megfelelő szakmai rutint, a közbenjárásunkkal ezt a közbeszerzéseknél kiemelt tényezőként veszik figyelembe. Aki végigmegy a kijelölt úton, az a vezető tervezői címig juthat el. Miközben a mérnökkamara mindvégig mentorként segíti az egyes fázisokban.
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2013. 04. 15. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK küldöttgyűléséről
Év mérnöke díjkiosztó Pécsett, tisztújítás a fővárosban
Kiosztották az „Év Mérnöke 2013” címet a mérnöki kamara április 12-én a pécsi küldöttgyűlésén.
Baranya Megyei Mérnöki Kamara április 12-én a pécsi küldöttgyűlésén az „Év Mérnöke 2013” címet
adományozta Drexler Péter földmérő mérnöknek, Hajósné Temesi Eszter építőmérnöknek, Keresztes
László épületgépész-mérnöknek, Schäffer Zoltán építészmérnöknek; Szalay László közlekedésmérnök
pedig a Csány László-díjat vehette át a közelmúltban Budapesten.
Ugyanitt országos elnöknek Barsiné Pataky Etelkát, alelnöknek Rónay Istvánt, elnökségi tagoknak Feilné Győry Zsuzsannát, Sipos Lászlót, felügyelőbizottsági tagnak Lengyel Tamást, dr. Tóth Györgyöt, etikai és fegyelmi bizottsági tagnak dr. Szabó Éva Ibolyát javasolták.

2014 – Mérnökbálról fotóbeszámoló
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A bál állandó helyszíne szinte a kezdetektől a Hotel Palatinus

Az érkező vendégeket aperitiffel köszöntötték

Strasszer Tibor, a PTE műszaki igazgatója és felesége
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Lengyel Tamás BMMK alelnök és
Baumann Mihály BMMK elnökségi tag,
szakcsoportvezető

Dr. Bachmann Bálint dékán és
dr. Kukai Tibor BMMK-elnök köszönti a bálra megérkező
MMK elnök asszonyt, Barsiné Pataky Etelkát

Dr. Fülöp Lászlót és feleségét köszönti
Mártonfalvi Péter

A bálra érkező dr. Horváth Ildikó PTE MIK kari igazgatót
és dr. Kvasznicza Zoltán PTE MIK dékánhelyettest fogadja
Mártonfalvi Péter

Kotvász Márta (Susi), dr. Deák Magdolna és dr. Bilonka
Béla PTE jogi igazgató

Dr. Metzing Ferenc, dr. Dévényi Sándor, dr. Fülöp László
és felesége
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Barsiné Pataky Etelka,
MMK-elnök

Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök köszönti
a mérnökbál résztvevőit
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Az előtérben dr. Horváth Ildikó PTE MIK kari igazgató és dr. Kvasznicza Zoltán PTE MIK dékánhelyettes
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Az előtérben
dr. Meskó András BMMK elnökségi tag
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Hajósné Temesi Eszter kitüntetettet köszönti
dr. Kukai Tibor BMMK-elnök
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Dr. Tarnik István kitüntetettet köszönti
Dr. Kukai Tibor BMMK-elnök

Baumann Mihály BMMK elnökségi tag
és felesége
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Pallós Balázs elnökségi tag és párja

Dr. Kukainé Kerbolt Kornélia és dr. Kukai Tibor BMMK-elnök

Eördöghné dr. Miklós Mária és Eördögh Zsolt

Fergeteges műsor a fúvósoktól
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Czibulka Zsuzsanna, Lengyel Tamás BMMK alelnök, Barsiné Pataky Etelka MMK-elnök,
dr. Kukai Tibor BMMK-elnök és dr. Kukai Tiborné Kerbolt Kornélia

2014. 05. 12. Dunántúli Napló rövid hír a küldöttgyűlésről
Kitüntették Baranya 2014-es „Év Mérnöke”-it
A hétvégén tartotta a Baranya Megyei Mérnöki Kamara az éves tisztújító küldöttgyűlését a PTE Pollack
Mihály Műszaki és Informatikai Karon.
A küldöttek újabb négy évre megválasztották elnöknek dr. Kukai Tibor építőmérnököt, és alelnöknek
Lengyel Tamás gépészmérnököt. Az elnökség további tagjai: Baumann Mihály gépészmérnök, Bocz Gábor építőmérnök, Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnök, dr. Jaczó Zoltán építőmérnök, Mártonfalvi
Péter gépészmérnök, dr. Meskó András építőmérnök, dr. Metzing Ferenc építőmérnök, Pallós Balázs Árpád építőmérnök, dr. Szabó Éva Ibolya építészmérnök, dr. Tarnik István villamosmérnök.
A küldöttgyűlésen kitüntetések átadására is sor került: Az „Év Mérnöke” Berényi Gábor építőmérnök,
a Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport, Kassai József villamosmérnök, az Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoport, Kovács László bányamérnök, a Szilárdásvány-bányászati Szakcsoport és
Lehmann János gépészmérnök, az Épületgépészeti Szakcsoport javaslatára. Dr. Kereki Ferencet 1996
óta végzett kamarai tisztségviselői tevékenységéért oklevéllel jutalmazták.
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2015. 05. 16. Dunántúli Napló-cikk a küldöttgyűlésről
Megválasztották a BMMK országos küldötteit
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara az éves küldöttgyűlését május 8-án, pénteken 13.30 órakor tartotta a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Karán. A küldöttgyűlés résztvevőit dr. Kvasznicza Zoltán a PTE MIK általános és stratégiai dékánhelyettese köszöntötte majd dr. Kukai Tibor a BMMK
elnöke kitüntetéseket adott át. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara dr. Nyers József okl. bányaművelő
mérnököt és munkavédelmi szakmérnököt a munkavédelmi, energetikai és bányaművelési szakterületen, Pandur Béla okl. villamosmérnököt, a hírközlési és mérnöki informatikai szakterületen, Hlatky Endre
okl. közlekedésmérnököt az anyagmozgatógépek, építőgépek és felvonók tervezői szakterületen, valamint Göbölös László okl. mezőgazdasági gépészmérnököt a mezőgazdasági gépészmérnöki szakterületen végzett kiváló mérnöki tevékenységükért „Az Év Mérnöke 2015” címben részesítette. A BMMK Elnöksége prof. dr. Lenkei Péter okl. szerkezetépítő mérnöknek, a PTE MIK professor emeritusának a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapítása óta betöltött tisztségei, valamint a mérnöki tevékenysége és a
szakmai életműve alapján „Örökös Tag” címet adományozta. A 2014. évi gazdálkodás jóváhagyását és a
2015. évi tervek elfogadását követően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Országos Küldötteinek megválasztására került sor. A 2015-ös feladatok közül a legnagyobb érdeklődést a 2014–2020 közötti Európai Uniós Fejlesztési Források Baranya megyére jutó összegének hatékony felhasználását szolgáló, a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara között megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás tartalma, a helyi mérnöki irodák foglalkoztatására vonatkozó hatása váltotta
ki. A BMMK országos küldötteinek a küldöttgyűlés dr. Kukai Tibor okl. építőmérnököt, Feilné Győry Zsuzsanna földmérő mérnököt, dr. Jaczó Zoltán okl. építőmérnököt, Mártonfalvi Péter gépészmérnököt, dr.
Metzing Ferenc okl. építőmérnököt, dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnököt és dr. Tarnik István okl.
villamosmérnököt választotta meg. Bocz Gábor okl. építőmérnök és Pallós Balázs okl. építőmérnök pótküldöttek lettek.

VIII.

2015. 10. 20. Dunántúli Napló rövid hír az Aranygyűrű átadásáról –
Dr. Metzing Ferenc
Dr. Metzing Ferenc kapta az Aranygyűrűt
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a
Megyenap keretében került sor a Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Aranygyűrűs Mérnöke” díjának átadására. Az aranygyűrűvel Lengyel Tamás, a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara alelnöke idén dr. Metzing Ferenc műszaki doktort, okleveles építőmérnököt jutalmazta. Dr.
Metzing Ferenc műszaki doktor, okleveles építőmérnök szakmai oktatási tudományos munkájának elismerése ez a kitüntetés, aki szakmai területén hosszú ideje kiváló munkát végez, s ugyancsak elismerésre méltó
a Magyar Mérnöki Kamara szervezetében végzett tevékenysége is.
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2015. 12. 20. Dunántúli Napló-cikk a BMÖ-BMMK-DDÉK hármas együttműködési
megállapodásról
Elsőbbség a helyi erőforrásoknak és szaktudásnak
A 2014–2020-as európai uniós fejlesztési ciklus forrásai kivételes lehetőséget biztosítanak Baranya
megye és Pécs számára a gazdaság élénkítésére, az épített környezet és az infrastruktúra javítására. A
Baranya Megyei Önkormányzat nem titkolt szándéka, hogy e beruházások során helyi erőforrásokat,
helyi szaktudást, kiemelten a mérnöki és építészeti tudást használják. Ennek érdekében most együttműködési megállapodást kötöttek a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával, valamint a Dél-Dunántúli
Építész Kamarával.
Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke a megállapodás kapcsán kiemelte: – Nagyon fontos, hogy a mérnöki kamarák szakértői, tervezői már a pályázatok kiírásánál és a témák kiválasztásánál tanácsokkal lássák el a pályázatok kiíróit, hogy a társadalmilag szükséges feladatok mérnöki
szempontból is szakmailag megalapozottak legyenek. Emellett a pályázatok beadásánál a pályázó önkormányzatok is igénybe tudják venni a kamara szakértőit és tervezőit, hogy megalapozott és költségek szempontjából is korrekt pályázatok készüljenek, ne a kivitelezés során derüljön ki, hogy bizonyos
szakmai hiányosságok miatt nem elegendő a forrás. Ez tehát a pályázati munkák minőségét is javítja.
A megállapodás kapcsán Horváth András, a Dél-Dunántúli Építész Kamara elnöke hozzátette: – A
megállapodás két okból is nagyon fontos számunkra. Lényeges, hogy a helyi szakmai közösségek segítséget tudjanak nyújtani a megyei önkormányzatnak a fejlesztési források lehető legjobb hasznosításában, a projektek szakmailag megalapozott előkészítésében. A korábbi tapasztalatok alapján egy
projekt sikere nagyban múlik azon, hogy a funkcionális lehetőségek, a belső tartalom, a pénzügyi feltételek megalapozottak legyenek. Ezt a szakmai protokollt tudjuk biztosítani az önkormányzat számára, amely alapján idejében látszik, hol kell beavatkozni. Másrészt nem titkolt szándékunk, hogy a feladatok maradjanak helyben, a megyében lévő nagyszámú szakember végezze el ezt a munkát. Az elmúlt évek elsősorban építőipart érintő visszaesése súlyosan érintette a mérnökök és építészek szakmai
közösségét. Fontos, hogy a területen élő kollégák a jövőben jelentkező feladatokat megfelelő szakmai felkészültséggel, vállalkozásra alkalmasan, versenyképesen tudják fogadni. Ez a mérnöktársadalom helyben maradását és megélhetését is biztosítja, emellett a források a megyében fejtik ki gazdaságélénkítő hatásukat.
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2016. 05. 07. Dunántúli Napló-cikk a BMMK küldöttgyűléséről
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2016. 10. 23. Dunántúli Napló-interjú az Aranygyűrű átadásáról – Baumann Mihály
Baumann Mihály az Év Aranygyűrűs Mérnöke
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Az Év Aranygyűrűs Mérnöke 2016” kitüntető címét vehette át Baumann
Mihály okleveles gépészmérnök, a PTE Műszaki és Informatikai Kara Gépészmérnök Tanszékének vezetője, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a Magyar
Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportjának elnöke.
– Ez az elismerés azért igen megtisztelő, mert évente
csupán egyetlen mérnök kapja meg – mondja Baumann
Mihály. – A díj nálam két érzést váltott ki. A felelősség
érzését, hogy nem elég a múltra támaszkodni, ennek a
fokozott elvárásnak a továbbiakban is meg kell felelni.
Szerencsére számos elképzelésem, ötletem van, amelyet
szeretnék a következő időszakban megvalósítani. Másrészt örömmel tölt el, hogy a környezetem, a kollégák elismerik a munkámat, és ez erőt ad a vállalt feladatok teljesítésében.
Baumann Mihály 1958-ban született. Okleveles gépészmérnöki diplomát 1982-ben, okleveles gépész-mérnöktanár diplomát 1984-ben szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán.
1982-től a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, majd jogutódjainál az Épületgépészeti Tanszék oktatója.
Három alkalommal is elnyerte az „Év Épületgépész Oktatója” díjat.
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Nevét a szakma a BAUSOFT Pécsvárad Kft. magánvállalkozásának ügyvezetőjeként is megismerhette.
Számos szakmai programot fejlesztettek ki az energetika, fűtéstechnika, klímatechnika területén, és jelentős létesítménytervezésekben vettek részt a régióban.
Mérnökök részére rendszeresen szervez továbbképzéseket, tanfolyamokat. Részt vett az új épület
energetikai szabályozás rendeleteinek kidolgozásában, ezzel kapcsolatos szoftvert és szakkönyvet írt.
Megalakulása óta tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. Több
cikluson keresztül a Magyar Mérnök Kamara Épületgépészeti Tagozatának Elnökségi tagja volt. Lakóhelyén, Pécsváradon négy cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt, az ötödik ciklusban a pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként dolgozik. Az 1998–2002 időszakban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tagjaként tevékenykedett, 2006 óta a Baranya Megyei Német Önkormányzat tagja és a Pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

2016. 11. 12. Dunántúli Napló felvezető cikk a közelgő Mérnöknapról
(Tudásközpont)
2016 Mérnöknap a Tudásközpontban
Mérnöknapot tart a Baranya Megyei Mérnöki Kamara november 16-án Pécsett, a Tudásközpont
konferenciatermében (Universitas u. 2/A.).
A részletes program: 08.30 – 9.00: Regisztráció 09.00 – 09.45: Köszöntők (prof. dr. Bódis József PTE rektor, Nagy Csaba, Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Polics József,
Komló polgármestere, Girán János, Pécs alpolgármestere – moderátor: dr. Kukai Tibor, a BMKK elnöke)
09.45 – 10.05: A mérnök szerepe a társadalomban – prof. dr. Scharle Péter egyetemi tanárnak, profes�szor emeritusnak, a műszaki tudományok kandidátusának előadása 10.05 – 10.25: Oktatás és innováció a PTE Műszaki és Informatikai Karán – Dr. Kvasznicza Zoltán PTE MIK dékánhelyettes előadása 10.25
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– 10.45: Smart technológiák alkalmazása a városüzemeltetésben – Dr. Kiss Tibornak, a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának előadása 10.45 – 11.05: Megújuló energiák, korszerű technológiák megítélése a mérnök szemszögéből – Prof. dr. Fülöp László PTE MIK főiskolai tanár előadása 11.30 –
11.50: Biomassza alapú energiatermelés Pécsett – Rudolf Péternek, a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójának előadása 11.50 – 12.10: Fenntartható települési víziközmű-szolgáltatás – Sándor Zsoltnak, a Tettye
Forrásház Zrt. vezérigazgatójának előadása 12.10 – 12.30: A Pécsi Állatkert vízbázisvédelmi infrastruktúrája, szigeti megoldásai – Koch Péter építész tervező előadása 12.30 – 12.50: Épületek passzív szellőztetésének méretezése áramlástani szimulációval – Dr. Háber István PTE MIK adjunktus előadása 12.50 –
13.10: A pécsi „Magasház” története (építése, megerősítése és bontása) – Prof. dr. Orbán József PTE MIK
professzor emeritus előadása 13.45: – Helyszíni látogatások: 1. Tettye Forrásház Pellérdi Víztisztító Üzem
2. Biomassza erőmű Pannon Hőerőmű 3. BIOKOM Kökényi Regionális Hulladékkezelő

2016. 11. 18. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról (Tudásközpont)
A 20 éve újjáalakult Magyar Mérnöki Kamara ünnepe, a társadalom építőmesterei
Több százan hallgatták meg a Mérnöknapon a Tudásközpontban november 16-án a mérnökök társadalmi szerepéről szóló előadásokat.
Az esemény a Magyar és a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara újra alakulásának 20. évfordulóját ünnepelte, rávilágítva arra, hogy men�nyire fontos a mérnökök szerepe mindennapi
életünkben. A szerdai nyilvános nyitórendezvényt az elkövetkező napokban további szakmai programok követik több mint húsz mérnökszakmai tagozatban. Nemzetköziesedés a
Műszaki Karon, dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke nyitotta meg a mérnöknapi előadás-sorozatot, majd dr. Bódis József, a PTE rektora így
köszöntötte a résztvevőket: – A hétköznapok
során természetes dolog az ember számára,
hogyha belép egy sötét szobába, megnyom egy kapcsolót, s máris van világosság. Az is természetes,
hogy a zsebből előkapunk egy kis dobozkát, és az egész világgal tudunk közvetlenül beszélgetni. Mindez, és még rengeteg életünket komfortosabbá alakító dolog a mérnökök tudományának köszönhető.
Ezért én a rektorságom kezdetétől mindent megteszek azért, hogy a kar fejlődjön, és megfeleljen az aktuális kihívásoknak. Másrészt ma egy olyan világban élünk, ahol a tudományt közvetlenül már nem támogatják, hiszen 2012-ben megszűnt a tudományos normatíva. Ugyanakkor hatalmas mértékben nyílnak meg pályázati lehetőségek, amelyek az alkalmazotti tudomány számára óriási esélyeket és kihívásokat teremtenek. A PTE Műszaki Informatikai kara jelentős megújulással segíti ezt a folyamatot, a főiskolai kar egyetemivé vált, a palettája sokkal szélesebb és több ágon is megerősödött. Továbbá itt is jól
érzékelhető a nemzetköziesedés: három év alatt négy főről háromszázra emelkedett a karon a külföldi hallgatók száma. Topon vagyunk a TOP elosztásában – Felvázolnám a térségi gazdasági környezetet, hogy a megyében 2020-ig milyen beruházási területek felfutására lehet számítani, jelentős tervezői és kivitelezői feladatokkal – kezdte beszédét Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke,
a BMMK tagja. – Magyarország 12 ezer milliárd forintot költ ilyen célokra az elkövetkező négy évben saját és uniós forrásokból, tíz operatív programon keresztül, melyből Baranyába és Pécsre a Területi Fejlesztési Operatív Program (TOP) révén 71 milliárd jut. Ha ehhez még hozzávesszük a PTE Modern Városok programban fejlesztésekre fordított 20 milliárdját, akkor igen bíztató a kép. Csak összevetésképpen: ugyanebben az időszakban Tolna és Szekszárd 40, Somogy és Kaposvár 58 milliárd forinttal gazdálkodhat. A pénzt pályázatok formájában osztják szét, a megye több mint 300 településére 38 milliárd forint jut. A megyei önkormányzat pedig nemcsak elindította ezt az integrált területfejlesztési programot,
de véleményezi is a felhívásokat, valamint részt vesz a pályázatírásban, és kivétel nélkül csak a megye
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mérnöki irodáit kéri fel a tervezéshez. A fejlesztési skála igen széles, iparterületek, iparcsarnokok, kerékpárutak, utak, csomópontok, napelemparkok épülnek meg. – Az elmúlt hat évben a Komlóra érkező pályázatok 99 százalékát baranyai mérnökökkel és
kivitelezőkkel valósítottuk meg – összegezte a városi gyakorlatot a mérnöki munkáról Polics József, Komló polgármestere, aki
ugyancsak mérnök és tagja a BMMK-nak.
Hozzátette, a TOP-ra máris nagyon odafiHallgatóság
gyelnek, első körben a város 5 milliárd forintnyi munkára pályázott, most pedig a gyors elbírálásban bizakodnak. Kiemelte továbbá a Mecseki Bányászati Klaszter és a PTE együttműködését, mely a szén XXI. századi újszerű hasznosításával foglalkozik.
Zöld város lehet Pécs – Pécs a maga 33 milliárdjából mintegy 20 milliárdnyi forrást kötött le, és ebből közel 7 milliárd jóváhagyott pályázatokról szól, melyek tervezése, kivitelezése a jövő év első felében kezdődik – összegzett Girán János, a megyeszékhely alpolgármestere. A valós részletekben aktívan ott lesznek majd az önkormányzat Smart cégei. Kiemelném továbbá az országban is mintaként működő,
egyedülálló hulladékgazdálkodási programunkat,
mely több hasonló projekttel együtt lehetőséget
adott az „Európa Zöld Városa” cím megpályázására.
A környezettudatos gazdálkodásunk átfogó anyagát e hónapban be is nyújtottuk elbírálásra. Ezt követően prof. dr. Scharle Péter egyetemi tanár, a Magyar Mérnöki Kamara képviselője a mérnök szerepét „játszmaesélyeit” elemezte a társadalomban,
dr. Kvasznicza Zoltán a PTE MIK dékánhelyettese a
kar oktatási és innovációs tevékenységéről beszélt,
dr. Kiss Tibor, a BIOKOM igazgatója a Smart technológiák alkalmazását ismertette a városüzemeltetésben, dr. Fülöp László főiskolai tanár a megújuló energiákról tartott előadást a mérnök szemszögéből.
Rudolf Péter, a Pannon Hőerőmű vezérigazgatója a pécsi biomassza energiatermelésről, Sándor Zsolt,
a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója a fenntartható települési víziközmű-szolgáltatásról, Koch Péter
építész a pécsi állatkert vízbázisvédelméről számolt be, dr. Háber István, a PTE MIK adjunktusa az épületek passzív szellőztetésének méretezésére mutatott modellt, dr. Orbán József professzor emeritus pedig a Magasház történetét vezette végig. Az érdeklődők délután pedig a pellérdi víztisztítónál, a kökényi
hulladékkezelőnél, valamint a biomassza-erőműnél kaptak részletes mérnöki tájékoztatót.
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(Részletes beszámoló a VI. fejezetben)

A pellérdi víztisztítónál
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2017 – Beszámoló a BMMK május 17-i Küldöttgyűléséről
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2017 – Mérnökbálról fotóbeszámoló

Polics József, Komló Város polgármestere és felesége,
Holló Csaba MMK alelnök társaságában

Előtérben dr. Prekáczka Judit és dr. Szabó Éva
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Strasszer Tibor PTE műszaki igazgató
és párja

Prof. dr. Pintér András és felesége, dr. Villányi Kinga,
valamint Kittkáné Bódi Katalin,
a Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke

Prof. dr. Szabó István és felesége,
dr. Modensieder Mariann

Dr. Horváth Ildikó PTE MIK kari igazgató
és dr. Kvasznicza Zoltán PTE MIK dékánhelyettes
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Lengyel Tamás BMMK alelnök,
dr. Virágh Rudolf MMK főtitkár, Holló Csaba MMK alelnök

Bocz Gábor BMMK elnökségi tag és Pernecker Andrea

Kittka Péter és Holló Csaba MMK alelnök

Báli asztaltársaság

Dr. Dévényi Sándor DLA, az MMA tagja
és Nagy Csaba, a BMÖ elnöke

Előtérben balra Ládonyi Ákos szakcsoportvezető
és felesége Ládonyiné Pintér Zsuzsanna

Nagy Csaba BMÖ elnök köszöntője

Polics József, Komló polgármestere köszöntőbeszéde
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A bálon az előző évi kitüntetettek csoportja

VIII.

Dr. Háber István PTE MIK adjunktus, Répás Balázs, Pernecker Andrea és Bocz Gábor BMMK elnökségi tag
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Mészáros Sándor Geberit Hungária Kft. csoportvezető és
felesége, Mészárosné dr. Szilágyi Szilvia

Kittkáné Bódi Katalin Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke,
Kittka Péter és Skrobák László
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Polics József, Komló polgármestere és felesége, Lengyel Tamás BMMK alelnök

571

DOKUMENTUMOK ÉS ÉLETKÉPEK A BARANYA MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA MŰKÖDÉSÉBŐL 1997–2022

Mártonfalvi Éva a tombolatárgyakkal

https://www.betonujsag.hu/lapszamok/cikk/1936/minden-evben-valami-ujat-mindig-a-legujabbat

2017. április – cikk a Betonújságban (XXV. évfolyam II. szám) a Pollack Expóról
Minden évben valami újat, mindig a legújabbat!
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara az építőipari, gépész, villamos
és környezetvédelmi technikai újdonságokat felvonultató szakkiállítást és konferenciát február végén. Az idén 650 éves évfordulóját ünneplő pécsi egyetem két nemzetközi konferenciát, a „Science in Practice 2017”et és a „Hatékony vízellátás nemzetközi workshop”-ot is a rendezvényre hozta. A Pollack
Expón ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, ebből az alkalomból Építési Fórumot szerveztek az építőipar jogszabályi változásairól a tervezők és
az építési műszaki ellenőrök részére. Az, hogy a Pollack Expót – az országban egyedülálló módon – egy
egyetemi kar szervezi, jól látszik a hallgatókra fókuszáló programelemekből.
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Különösen figyelemre méltó ezek közül
a Hallgatói szekció, ahol a Tudományos
Diákköri Konferencián sikerrel közreműködő és díjazásban részesülő hallgatók kaptak lehetőséget arra, hogy széles
körben bemutassák tudományos előadásukat. Az építőipari szekció előadásain a résztvevők többek között hallhattak
a filigrán előregyártott vasbeton szerkezetek részleteiről, egy energiahatékony
mintaház monitoring eredményeiről, de
megismerhették az ISB építési rendszer
előnyeit is.
A Pollack Expo rendezvényről részletes beszámoló a VI. fejezetben található.
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2017. 02. 15. DN rövid hír a Mérnökbálról
20. Mérnökbál
A hétvégi jubileumi eseményen, a péntek esti Mérnökbálon Lengyel Tamás, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alelnöke és dr. Virág Rudolf, a Magyar Mérnöki Kamara főtitkára is köszöntötte a vendégeket.
http://www.bamernok.hu/upload/DN-jsgcikk.pdf
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MÉRNÖKBÁL

2017. FEBRUÁR 13., HÉTFŐ

20 éves lett a Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Jubileumi mérnökbál
A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara február 11én, szombaton a Palatinus
Szálló Bartók termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 20. jubileumi mérnökbállal ünnepelte az elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottait.

A bálon a Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnökeiként
több szakmai intézmény illetve
testület vezető személyiségeit
is köszöntötték. Vendége volt az
estélynek Barsiné Pataky Etelka a Magyar Mérnöki Kamara elnöke képviseletében Holló Csaba okl. építőmérnök, az
MMK alelnöke, valamint dr. Virág Rudolf, az MMK főtitkára. A
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Nagy Csaba építőmérnök,
Komló polgármestere, Polics József pedig ugyancsak tagja a
BMMK-nak. A PTE Műszaki és
Informatikai Kar képviseletében dr. Kvasznicza Zoltán általános és stratégiai dékánhelyettes, a Dél-dunántúli Építész Kamara képviseletében dr. Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész. A városüzemeltetést végző mérnökök képviseletében a BIOKOM Kft. ügyvezető
igazgatója dr. Kiss Tibor, a Pannon Hőerőmű Zrt. – Pannonpower képviseletében Rudolf Péter vezérigazgató. Megjelentek
az eseményen a mérnöktársadalom 2016. évi kitüntetettjei,
és zsúfolásig megtelt a Palatinus Szálloda bálterme a mérnökökkel, hozzátartozóikkal,

barátaikkal. Az estély főszervezője Mártonfalvi Péter volt,
résztvevőit pedig a Magyar
Mérnöki Kamara nevében Holló Csaba alelnök, a komlói térség mérnökei nevében Polics
József polgármester köszöntötte, majd a bált Nagy Csaba, a
Baranya Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. Dr. Kukai
Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke a báli ünneplést megelőzően rövid tájékoztatót tartott a Magyar Mérnöki Kamara aktuális eseményeiről.
A megyei mérnöki kamarák
országszerte 2016 év végén ünnepelték megalapításuk 20. évfordulóját. Majd a megyei kamarák által alapított Magyar
Mérnöki Kamara 2017 januárjában megtartott jubileumi
ülésén – ahol előadást tartott
Áder János köztársasági elnök
is – ünnepelte fennállásának
20 éves évfordulóját.

Így kezdődött

Hosszú út vezetett a mérnöki
kamarák jubileumi ünnepléséig. Az első hazai mérnök egyesület 1867-ben – 600 alapító
mérnökkel – Magyar Mérnök
és Építész Egylet néven alakult
meg. A Monarchia magyarországi területén tevékenykedő
műszaki szakemberek érdekvédelmi, tudományos és kulturális szervezeteként létrehozott egylet első elnöke Hollán
Ernő hadmérnök, alelnöke Ybl
Miklós építész, titkára Szily
Kálmán műegyetemi tanár
volt. Negyvenöt esztendőnek

kellett eltelnie ahhoz, hogy az
Országos Törvénytárban megjelenjen a 74 paragrafusból álló Mérnöki Rendtartás. A törvénycikk alapján a mérnöki
kamara „a mérnökök erkölcsi
és anyagi érdekének a közérdekkel összhangban való oltalma és előmozdítása céljából (…)
Budapesten szerveztetik.”

Az első kamara

Az országos hatáskörű Budapesti Mérnöki Kamara 1924
március 8-12. között tartotta
alakuló ülését, ahol a 3361 tag
Zielinski Szilárdot választotta
elnökének. Az első magyarországi mérnöki kamarát a nyilas miniszterelnök, Szálasi Ferenc szüntette meg 1945 februárjában. A politikai-gazdasági rendszerváltás hajnalán,
egy évvel a szabad választások
előtt, 1989. március 9-én az
UVATERV székházában 295 jelen lévő mérnök egyesületi formában alakult újra a Mérnöki
Kamara. Az egyesület ügyvezető elnökének Hajtó Ödön okl.
építőmérnököt választották.
A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló törvényt
végül hétévnyi küzdelem után,
1996. június 25-én, ellenszavazat nélkül fogadta el a Parlament.

Törvényi háttér

„Az Országgyűlés a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező és szakértő mérnökök és építészek tevékeny-
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ségének jelentőségét elismerve
a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva
törvényt is alkotta.
„A jogszabály célja, hogy a
műszaki tervezői és szakértői
tevékenység gyakorlásának
engedélyezését és felügyeletét
az államigazgatástól a szakma önkormányzatával működő, demokratikusan választott köztestület vegye át. A
törvény további célja a közérdek, a társadalom megvédése
a színvonal alatti, vagy etikátlan mérnöki és építészeti tevékenységektől. Ennek eszköze a kamara feljogosítása etikai kódex és mérnöki díjszabás megalkotására.”
A „második” mérnöki kamarai törvény 20 éves évfordulójának jegyében országszerte
jubileumi ünnepségeket tartottak. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara több rangos szakmai rendezvényt tartott és ezt
a 20. mérnökbált is ennek keretében rendezték meg.

Félmilliós fődíj
A jubileumi bálhoz kiemelkedő díj dukált a tombolajátékon! A fődíjat ugyanis a Geberit Csoport ajánlotta fel, egy
igen értékes vásárlási utalványt, mely félmillió forint +
áfáról szól! Ezért az összegért a nyertes dizájnos fürdőszobabútorokat, mosdó- és
WC-kerámiákat, zuhanykabint vásárolhat.

Mérnökkamarai kitüntetések, megyei díjak baranyai mérnököknek 2016-ban

Fotók: Tóth László
Az oldal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
támogatásával készült.
Oldalszerkesztő: Mészáros B. Endre

A Baranya Megyei Mérnöki
Kamara által alapított „Az Év
Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal
járó aranygyűrűt Baumann Mihály okl. gépészmérnök, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagja vehette át
a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökétől, Dr. Kukai Tibortól és a Baranya Megyei
Közgyűlés elnökétől, Nagy Csabától Szászváron október 10én, a megyenapi ünnepségén.
Az MMK Épületgépészeti Tagozat Elnöksége a „Macskásy Árpád-díj” oklevelét Baumann
Mihály okl. gépészmérnöknek

ítélte, melyet a 2017. január
28-i országos mérnökbálon vehetett át a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében.
Az építők napja alkalmából kitüntetésben részesült Dr. Szabó Éva Ibolya a PTE Építészeti és Várostervezési Tanszék vezetője, egyetemi docens, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara,
és az MMK Építési Tagozat elnökségi tagja.
Magyar Mérnöki Kamara legmagasabb díjában, Zielinszki Szilárd-díjban részesült Feilné Győry Zsuzsanna földmé-

rő mérnök, mérnök-közgazdász, térinformatikai szakmérnök, mérnöktanár, az MMK
és a BMMK elnökségi tagja, a
BMMK mérnök-továbbképzési
referense.
Az „Év mérnöke 2016” elismerést négyen kapták meg a
BMMK tagjai közül: Mártonfalvi Péter gépészmérnök, a MMK
Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoport javaslata alapján, Nagy László épületvillamosítási mérnök,
az Elektrotechnikai szakterületen a BMMK Elektrotechnikai
Szakcsoport javaslata alapján,

Rabb Péter okl. építőmérnöknek a BMMK Tartószerkezeti Szakcsoport javaslata alapján és Répási Balázs okl. építőmérnöknek a BMMK Építési
Szakcsoport javaslata alapján.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Tagja” címet adományozott Tomcsányi
György közlekedésmérnöknek
és Széles György okl. építőmérnöknek. A kitüntetések átadására a 2016. májusi küldöttgyűlésen került sor.
A mérnökbálon a kitüntetett
mérnököket pezsgővel köszöntötték.
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2017. 09. 07. DN-cikk tervpályázatról
A tervpályázat díjazottjai
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara javasolt a tagjai közül az ilyen területen otthonosan mozgó, a régióban tevékenykedő tervezőirodákat az önkormányzatoknak. Az építész zsűri a munkákat látván meghozta az értékelést, és a pályamunkák közül nemcsak az első, de a második és harmadik helyezetteket is
megvételre kerülnek. Ennek szellemében az eredmények: Sásd: 1., MARP Kft. – felelős tervező: Dévényi
Márton 2., Építész Kör Kft. – ft: Keresztes Béla Szigetvár: 1., Hübner Tervező Kft. – ft: Prof. dr. Hübner Mátyás 2., Kokas és Társa Tervező Kft. – ft: Kokas Ignác Villány: 1., Opus-V Kft. – ft: Viczencz Ottó 2., Kokas és
társa Tervező Kft. – ft: Kokas Ignác 3., Építész Kör Kft. – ft: Keresztes Béla

2017. 10. 28. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról
A Mérnöknap most nagyberuházásokról, tervezői lehetőségekről szólt
Új kihívások és óriási esélyek
Ezúttal a PTE Műszaki és Informatikai Kar Boszorkány utcai nagyelőadója telt meg a mérnöknapi elő
adásokra október 26-án, csütörtökön. Nem csoda, hiszen olyan kérdésekről volt szó, hogy milyen milliárdos beruházások lesznek az elkövetkező öt évben a térségben, vagy hogy a Magyar Mérnöki Kamara
nemrégiben megválasztott új vezetősége milyen újdonságokat kínál a tagjainak.
A mérnökképzés dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg az előadás-sorozatot, majd dr. Bódis József, a PTE rektora így köszöntötte a résztvevőket:

VIII.

– Napjainkban Magyarországon a mérnöki tudományok új vetületet kaptak a hivatalos oktatáspolitika szemszögéből is. A felsőoktatási államtitkár maga is mérnök, a programja pedig azt mutatja, hogy fokozatváltás következik.
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A természet- és műszaki tudományok, az informatika más hangsúlyt kell kapjon a jövő képzésében. Ez
nemcsak rendeletekben valósul meg, hanem olyan hozzákapcsolt programokban is. Az átformált XXI.
századi felsőoktatás pedig kiszolgál majd mindannyiunkat. A megújuló energiaforrások alkalmazása, az
új technológiák használata a környezetben, az építészetben a mérnökök feladata, és ennek a folyamatnak még a közepénél sem járunk. Milliárdos ügyek: Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, aki maga is mérnök és a BMMK tagja, a 38 milliárd forintos uniós térségi fejlesztési támogatások jelenlegi helyzetéről, a régió mérnökeit érintő sajátosságokról számolt be. Mint kiderült, eddig harminc
mérnöki jellegű gazdasági vállalkozás nyert a pályázatokon, s döntően baranyai bejegyzésű cégekről
van szó, mert külön kérték az önkormányzatokat a helyi erők alkalmazására. Pillanatnyilag a teljes keret
csaknem felét, 18 milliárd forintot osztottak szét szerződések alapján 64 nyertes pályázónak, s ebből 45ben intenzíven benne van a Baranya megyei önkormányzat szakembereinek is a munkája. Decsi István,
Pécs alpolgármestere azt emelte ki, hogy a város az egyetemmel közösen megteremti azt a szakember
állományt, mely a gazdasági fejlődés alapját jelenti a térségben. Ezen belül pedig fokozottan figyelnek
a pályakezdő mérnökökre. Új tervezői díjak: Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara újonnan választott
elnöke baranyai bemutatkozó beszédében a mérnöktársadalmat érintő több újdonságra is kitért. Beszámolt arról, hogy miniszteri szinten lobbiznak a mérnöki irodáknak célzott támogatásokért, technikai eszközök fejlesztésére. Másrészt a tervezői árszínvonal hazánkban megrekedt az ezredforduló értékeinél, ezért most születőben van egy új tervezési díjszámítási rendszer, ami már figyelembe veszi napjaink gyakorlatát. Továbbá készül egy átfogó panelház-felújítási program is (húsz éves időtartamú munkafolyamatról van szó), melynek a mérnöki teendőit a kamara bevonásával hozzák létre. Tervezik a beruházási törvény megalkotását is. Az MMK-n belül pedig felülvizsgálják a belső ügymeneti szabályozást.
Komlói napenergia: Három olyan baranyai polgármester is köszöntőbeszédet mondott, akik mindan�nyian mérnökök. Közülük Polics József, Komló polgármestere kiemelte, 5-6 éve állt át a műszaki pályáról
a városvezetői pozícióba, ahol igen jól tudja hasznosítani a mérnöki tervezési gyakorlatot, valamint az
egymásra építkezést. Hozzátette, napjainkban szinte forradalmi helyzet van a mérnöki munkában, mert
annyi a pályázat. Komló például első körben különböző csatornákon 5 milliárd forintot nyert, ugyanakkor azt is tapasztalja, hogy elszaladtak a tervezői árak. S van még egy érdekes komlói gyakorlat: a fosszilis energia egykori fellegvárában a rekultivált meddőhányókon 70 hektárnyi területet adtak el ipari területnek, s ennek 70 százalékán napenergiát termelnek. Mohácsi cégek: Szekó József, Mohács polgármestere ugyancsak termelésirányítói mérnöki tervezői tapasztalataira építkezve végzi a városvezetői feladatokat, céltudatos elemző munkával. Ennek szellemében 2014-ben készítettek Mohácsról egy vizsgálatot, melyből kiderült, hogy a rendszerváltástól 2014-ig 60 milliárd forintért történtek a városban beruházások. Az viszont önmagáért beszél, hogy az elmúlt három esztendőben 11 milliárd forintért zajlottak
fejlesztések. Hozzátette, úgy kell építkezni és dolgozni, hogy a gazdaság kitermelje a jövő beruházási
forrásait, mert ilyen kedvező helyzet a továbbiakban nem várható. Mohácson ennek már láthatók a nyomai, mert az elmúlt egy-két évben három nagy cég önmagában 40 milliárd fölötti fejlesztést hajtott végre, melynek hatása azonnal érezhető volt a helyi munkaerőpiacon. Bólyi gyakorlat: – A rendszerváltás
idején lettem polgármester, és én is a mérnöki tevékenységem elemeit emeltem át a városvezetői munkába, összegzett Hárs József, Bóly polgármestere. – Négyezernél valamivel kevesebb ember él nálunk,
és a mezőgazdaság volt itt sokáig a húzóágazat, de rá kellett döbbennünk, hogy nagyon megváltozott
a világ. Sok a német ajkú nálunk, a gyerekek egy része már felsőfokú német nyelvvizsgával lép ki az általános iskolából, így ügyelnünk kellett arra is, hogy itt tartsuk a jó képességű fiatalokat. Ezért jelentős
infrastrukturális beruházásokkal léptünk elsőként. Van egy termálkutunk, és már termálvízzel fűtjük az
összes intézményünket. Teret adtunk új iparágaknak, korszerű technikát alkalmazó cégeknek. Van például olyan vállalkozásunk, mely éppen most négy különböző félmilliárd forintos géppel fokozza gyártó tevékenységét. A kora délutánig tartó előadások sorát dr. Bachmann Bálint a PTE MIK dékánja indította a pécsi mérnökképzés új stratégiai irányainak ismertetésével, de szó esett a természeti veszélyekkel szembeni épületbiztonságról, a megújuló energiákról, ingatlan- és vasútfejlesztésekről, az Ős-Dráva
programhoz kapcsolódó újdonságokról és a biomassza alapú energiatermelésről is, majd a délutánt a
Pannon Hőerőműben töltötte a társaság.

VIII.
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2018. 02. 12. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról
Nyerő volt a 21. Mérnökbál
A Magyar Mérnöki Kamara több szolgáltató funkciót tervez
A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2018. február 10-én, szombaton
a Palatinus Szálló Bartók Termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 21. Mérnökbállal ünnepelte az
elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottjait.

VIII.

A bálon a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMMK) mérnökeiként több szakmai intézmény, illetve
testület vezető személyiségét is köszöntötték.
Neves vendégek
Vendége volt az estélynek Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) elnöke képviseletében Lengyel Tamás okl. gépészmérnök, az MMK alelnöke, aki egyben a BMMK alelnöke is, valamint dr. Virág Rudolf, az MMK főtitkára és Feilné Győry Zsuzsanna, az MMK elnökségi tagja.
A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar megválasztott dékánjaként dr. habil Medvegy
Gabriella DLA építőművész, a Dél-dunántúli Építész Kamara képviseletében Horváth András építész, elnök és prof. dr. Dévényi Sándor Kossuth- és Ybl-díjas építész. Jelen volt a PTE rektori hivatal igazgatója,
Ruzsa Csaba, a PTE Kancellária képviseletében Sillye Imre egyetemi beruházási főmérnök. A vendégek
között volt Polics József, Komló polgármestere is.
Megjelentek az eseményen a mérnöktársadalom 2017. évi kitüntetettjei, és zsúfolásig megtelt a Palatinus Szálloda bálterme a mérnökök jeles képviselőivel, hozzátartozóikkal, barátaikkal.
Köszöntő és búcsú
Az estély résztvevőit a Magyar Mérnöki Kamara nevében Lengyel Tamás alelnök köszöntötte, a komlói térség mérnökei nevében Polics József polgármester, majd a bált dr. Medvegy Gabriella dékán nyitotta meg.

576

VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek...

Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke a báli ünneplést megelőzően egy pohár
pezsgővel köszöntette az év során díjazott baranyai mérnököket, majd rövid tájékoztatót tartott a Magyar Mérnöki Kamara aktuális eseményeiről.
2017 májusában a Magyar Mérnöki Kamara tisztújító küldöttgyűlésén a két cikluson át sikeres elnökként tevékenykedő Barsiné Pataky Etelka utódjaként Nagy Gyula okl. gépészmérnök, épületgépész tervezőt választották az országos kamara új elnökévé. A résztvevők egyúttal külön megemlékeztek Barsiné
Pataky Etelkáról, aki az MMK elnöki posztját megelőzően szakpolitikusként, parlamenti képviselőként,
Magyarország bécsi nagyköveteként, majd EU-s parlamenti képviselőként sikeres életutat tett meg, és
2018. február 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Magyar Mérnöki Kamara és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség saját halottjának tekinti.
Cselekvési program
A Magyar Mérnöki Kamara a tisztújítást követően kidolgozta a 2018. évre és a továbbiakra vonatkozó
cselekvési programját, mely az alábbi négy pilléren nyugszik:
I. Kormányzati kapcsolatok és általános kamarai szakpolitika
II. Szakmapolitikai és szabályozási feladatok
III. Szolgáltató kamara
IV. Hatékonyabb működés
Szolgáltató kamara

VIII.

A III. és IV. pillér néhány fontosabb fejezetét az alábbiakban emelte ki. A kamara szolgáltatásai:
○○ a szabványfordítás támogatása,
○○ kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás kereteinek kialakítása,
○○ nyelvi képzés,
○○ informatikai képzés,
○○ BIM workshop és képzések,
○○ informatikai projekt ellenőr IPE-nyilvántartás felépítése és fenntartása,
○○ energetikai szakreferens nyilvántartás felépítése és fenntartása,
○○ energetikai szakemberek fórumrendszerének kialakítása,
○○ egyéni vállalkozók és kkv-k együttműködésének jogi keretei és módszertana (tájékoztató
anyag és szerződésminta) kialakítása,
○○ a tanúsítások teljes körű rendezése (a hiányzó, jogosultságpótló tanúsítások kiadása és a létezők szükség szerinti aktualizálása),
○○ mesteriskolák szervezése (IPE, informatikai biztonság),
○○ szerződésminták kialakítása a szaktervezés területeire,
○○ a kötelező jogi és szakmai továbbképzések anyagai aktualitásának biztosítása (felülvizsgálat
rendszerességének biztosítása),
○○ felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök kötelező szakmai képzésének maradéktalan és
megfelelő színvonalának biztosítása,
○○ energetikai audit és szakreferens kötelező továbbképzési rendszer elindítása és fenntartása.
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Nagyobb hatékonysággal
A hatékonyabb működés érdekében az alábbi intézkedéseket teszik a szervezeten belül:
○○ az országos kamara hatósági felügyeleti tevékenységéhez szükséges keretek kialakítása
(ellenőrzési rendszer, jogalkalmazás egységesítését szolgáló eszközrendszer),
○○ e-ügyintézés bevezetése az országos és a területi kamaráknál,
○○ a testületek felülvizsgálatával kapcsolatos tagozati felülvizsgálatok elvégzése,
○○ Feladat Alapú Pályázatok lebonyolítása és a hasznosulás figyelemmel kísérése,
○○ Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány (MITA) törekvéseinek széles körű ismertetése
és folyamatos tájékoztatás az szja 1 százalék támogatás lehetőségéről.
A cselekvési program egyes fejezetének végrehajtásához az MMK újonnan választott vezetése (alelnökök és elnökség) a szakmai tagozatok széles körű részvételével munkacsoportokat hozott létre, melyek
feladata a megfogalmazott célok végrehajtása.
A Magyar Mérnöki Kamarának, így a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának továbbra is a legfőbb célja a
mérnöki tevékenység társadalmi elismertségének növelése és a mérnöktársadalom számára érzékelhetően hatékonyabban működő szolgáltató kamarai tevékenység biztosítása.

VIII.

Díjazott mérnökök
Az „Év Mérnöke 2017” elismerést négyen kapták meg a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagjai közül:
Major Gábor okl. épületgépész mérnököt építménygépészet szakterületen, Jakab Róbert építő mérnököt tartószerkezeti és építési szakterületen, Beke Béla villamosítási mérnököt elektrotechnikai szakterületen, valamint Orcsik Zoltán földmérő mérnököt geodéziai és geoinformatikai szakterületen jutalmazták.
A BMMK „Örökös Tag” címet adományozta:
Dr. Kaszás Ferenc okl. földtudományi mérnök geológusnak és Svastics Pál okl. építő mérnöknek a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapítása óta végzett mérnöki tevékenységük és szakmai életművük
alapján.
A 2017. Aranygyűrűs mérnöke címet:
Szentirmay György okl. vízépítő mérnök kapta meg a BMMK elnökségétől.
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Képek a Mérnökbálról:

VIII.
Előtérben dr. Kukai Tibor BMMK-elnök és Polics József, Komló polgármester

Előtérben Rőmer Károly építészmérnök
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Horváth András, a DDÉK elnöke tombolaajándékot ad át
a BMMK-nak és üdvözli a megjelenteket

Kaponyi János és Mártonfalvi Éva vezeti
a tombolasorsolást

VIII.

Középen ül Knipl Károly E-ON üzletágvezető

2018. 03. 03. Dunántúli Napló rövid hír a Zöld Város pályázatról
Ötletpályázattal vontak be kortárs építészeket
A Zöld Város keretében megvalósuló fejlesztések természeti és épített környezetet is érinthetnek,
ezért fontos volt, hogy a lehető legtöbb ott élő embert is megkérdezzék, s így szakmailag megalapozottabb döntések születhessenek. A Baranya Megyei Önkormányzat ezért ötletpályázatot hirdetett. A pályázók Szigetváron a Várkert–Almás-patak környezetét gondolták újra, Villányban az „ős”-pincesort és az
új rendezvényteret összekötő fő tengelyt, a Baross Gábor utcát és kapcsolódó tereit, Sásdon pedig a Hősök terét és környezetét.
Az ötletpályázat kapcsán Nagy Csaba megyei elnök így összegzett: – Szolgáltató megyeként több területen is segítjük a pályázókat, a szakmai háttér kialakítása érdekében együttműködési megállapodást
kötöttünk mind a Baranya Megyei Mérnöki Kamarával, mind a Dél-Dunántúli Építész Kamarával, hogy
baranyai tervezők dolgozzanak a helyi projektek előkészítésében, kivitelezésében. Az ötletpályázat célja az volt, hogy a városok meghatározó közösségi tereire, zöldterületeire olyan kortárs építészeti megoldásokat találjanak, amelyek továbbgondolásával a későbbi TOP-pályázat műszaki tartalmát is ki lehet
alakítani.
Sásdon Dévényi Márton, Villányban Viczencz Ottó építész tervei nyertek, Szigetváron a Hübner Mátyás vezette tervezőiroda munkája győzött.
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2018. 05. 09. Dunántúli Napló-cikk a tisztújító küldöttgyűlésről
Megvolt a tisztújítás
A mérnöki kamara négy pillérre támaszkodik
Tisztújító Küldöttgyűlést tartott május 4-én a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara, melyen a Magyar Mérnöki Kamara részéről Lengyel Tamás alelnök és Molnár Tamás, az Elnöki Kabinet vezetője ismertette fő vonalakban az MMK négy pillérre épülő cselekvési programját – 1. Kormányzati kapcsolatok és általános kamarai szakpolitika, 2. Szakmapolitikai és szabályozási feladatok, 3. Szolgáltató kamara, 4. Hatékonyabb működés.
A Küldöttgyűlés résztvevőit dr. Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja is köszöntötte.
Dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke megállapította, hogy a BMMK gazdasági helyzete stabil, működése a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, majd a 2018. év főbb feladataként az alábbiakat emelte ki:
A BMMK továbbra is részt vesz az MMK-nak a kormányzat illetékes minisztériumaival való egyeztetéseiben, az Új Beruházási Kódex megalkotásában, valamint a 2014–2020 közötti Európai Unió által támogatott programok előkészítésében.

VIII.

Aktív szerepet vállal a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós fejlesztési forrásainak felhasználására létrehozott szervezetekben szakértői tanácsadói minőségben, támogatva, hogy az egyes projektekhez szükséges mérnöki munkát a megyei tagság végezze el.
A mérnöktovábbképzés tevékenységét kiterjeszti a szakmai érdeklődésre számot tartó témákban
szervezett szabadon választott előadásokra is.
A BMMK a Felsőoktatás Fejlesztéséért Alapítványon keresztül a PTE Műszaki és Informatikai Karral
együttműködve diplomadíjak és hallgatói ösztöndíjak céljára történő adományozással támogatja a Baranya megyei mérnökképzést.
A minőségi mérnöki munka elősegítése érdekében pedig az eddigieknél nagyobb hatékonysággal vesznek részt a baranyai járási kormányhivatalok építésfelügyeleti osztályainak munkahelyi ellenőrzéseiben.
A Küldöttgyűlésen kitüntetések átadására is sor került.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Skrobák László gépészmérnököt építménygépészet szakterületen, Csúcs Zoltán okl. építőmérnököt építési szakterületen, Dr. Balázs Ferenc okl. építőmérnök tartószerkezeti tervezői szakterületen, valamint dr. Bakainé Papp Kata bánya- és geotechnikai mérnököt a szilárdásvány-bányászat szakterületen végzett kiváló mérnöki tevékenységéért „Az Év Mérnöke 2018” címben részesítette.
A BMMK Tarr Mihály okl. építőmérnöknek mérnöki tevékenysége és szakmai életműve alapján „Örökös Tag” címet adományozott.
A küldöttek megválasztották a következő 4 évre a BMMK tisztségviselőit.
A BMMK elnöke: dr. Kukai Tibor okl. építőmérnök. Alelnöke: Lengyel Tamás okl. gépészmérnök. Elnökségi tagok: Baumann Mihály okl. gépészmérnök, Bocz Gábor okl. építőmérnök, Feilné Győry Zsuzsanna
földmérőmérnök, dr. Jaczó Zoltán okl. építőmérnök, dr. Meskó András okl. építőmérnök, dr. Metzing Ferenc okl. építőmérnök, dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnök.
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A Felügyelőbizottság tagjai: Degré András okl. vegyészmérnök, Eördögh Zsolt okl. gépészmérnök, dr.
Kaszás Ferenc okl. földtudományok mérnöke, dr. Stojanovits József okl. gépészmérnök, Mártonfalvi Péter gépészmérnök.
Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjai: Maros József okl. építőmérnök, Beke Béla okl. villamosmérnök,
Hajósné Temesi Eszter okl. építőmérnök, Orosz Árpád okl. építőmérnök, Pallós Balázs Árpád okl. építő
mérnök.

2018. 10. 24. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról
Több százan voltak
Mérnök- és MIK Partners’ Napot tartottak
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Államtitkárságának pályázati támogatásával 2018. október 19-én a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és
Informatikai Karával közös rendezvényen tartotta meg a Megyei Mérnöknapot a PTE Műszaki és Informatikai Karának 400
fős előadótermében.
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Mint a BMMK elnökétől, dr. Kukai Tibortól megtudtuk, a Mérnöknap célja az építész és mérnöki tevékenységek eredményeinek bemutatása és e szakterületek társadalmi megítélésének javítása, valamint a minőségi épített környezet iránti társadalmi igényre történő felhívás volt. Mindezeken túlmenően természetesen a szakmai közösségi élet felpezsdítését is szolgálta a találkozó.
A mérnöktovábbképzéssel is egybekötött Mérnöknapon az innováció és az energetikai hasznosítás
tükrében magas színvonalú előadások hangzottak el.
A rendezvény plenáris ülésének fő előadását Süli János tárca nélküli miniszter tartotta „Paks és kapcsolódó regionális fejlesztések” címmel. Prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja a világ építészeti
trendjeit és az építési szakma multidiszciplinaritásában rejlő lehetőségeket bemutató előadást tartott.
Baranya iparfejlesztési programját pedig dr. Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke mutatta be.
A rendezvényhez kapcsolódó konferencia szekcióülésein szigorú szakmai követelmények szerint a
mérnöktovábbképzések előadásai hangzottak el, az Épületgépészet, az Elektrotechnikai és Energetikai,
valamint Építési és Tartószerkezeti szakcsoportok együttesen több mint háromszáz fős mérnökhallgatósága előtt.
A további szekciókban szakmai kompetenciákra bontott előadások foglalták össze a műszaki élet legfrekventáltabb témáit, mint pl. Intelligens Város, SMART technológiák, Alkalmazott informatika, Szerkezet és anyagkutatás, Green City, Digitalizáció az építőiparban, Mesterséges intelligencia.
A BMMK Mérnöknaphoz és a MIK Szakmai Naphoz kapcsolódóan az aulában a PTE Innovációs Kiállítását lehetett megtekinteni.
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2018. 11. 10. Dunántúli Napló-interjú az Aranygyűrű átadásáról – Dr. Szabó Éva
Gyűrűt húztak az ujjára
Négy évtizeden át készített elő újdonságokat a felsőoktatásban
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara aranygyűrűs mérnöke idén dr. Szabó Éva okleveles építészmérnök
lett. A szakember a felsőfokú oktatásban és a mérnöktovábbképzésben is maradandót alkotott, emellett történelmi objektumok felújításánál volt meghatározó szerepe.
– Egy építészt leginkább a megvalósult terveivel azonosítanak. Mi az, ami Baranyában dr. Szabó Évához köthető?
– Elsőként a várprojekteket említeném. Tervezőként részt vettem a szászvári vár, a pécsváradi vár felújításában. Pécsett a Cella Septichora, a sírkamrák, a világörökségi projekt műszaki menedzsere voltam,
illetve a Középkori Egyetem építésének műszaki ellenőre.
– Mivel érdemelte ki a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Aranygyűrűjét, és egyáltalán hány hölgy kapta meg eddig ezt az elismerést?
– Az volt az indoklásban, hogy a mérnöki tevékenység mellett hatékonyan segítettem a PTE Műszaki
és Informatikai Karának oktatásszervezésében, aktív szerepem volt a mérnökök továbbképzésében, különböző képzésformák előkészítésében és bevezetésében. Emellett tagja vagyok több megyei és országos kamarai bizottságnak is. A BMMK-nak csaknem nyolcszáz mérnök tagja van, s közülük eddig mindössze két hölgy kapta meg ezt a kitüntetést.
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– Mi vitte építészként a műemlékvédelmi vonalra, a múlt visszaállításának területére?
– Sokat dolgoztam pályám kezdetén Bachman Zoltánnal Pécs, másokkal pedig több falu műemléki
felmérésén, aztán újra és újra elértek az efféle feladatok.
– Az oktatási területen mire a legbüszkébb?
– Jelentős megbízatásaim voltak az oktatásszervezés területén. Az általunk előkészített műszaki ellenőr
képzés például tíz évig tartott, az egész országot bejártuk vele, és több ezer mérnök kollégát vizsgáztattunk le. Oktatási dékánhelyettesként pedig több szak sikeres akkreditációjában volt szerepem.
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– Mennyire fogadja be a hölgyeket a mérnöktársadalom?
– A nők szorgalmasak, pontosak, precízek, és jól alkalmazkodnak. A női praktikus gondolkodásra szükség van a mérnöki pályán, s erre magasabb szinten is odafigyelnek, például uniós támogatást kapunk,
hogy női hallgatóknak tegyük vonzóbbá a mérnöki tevékenységet.
– Mivel foglalkozik szabadidejében?
– Olyan igen kevés akad, de szeretek utazni, olvasni, s ha több időm lesz, újra szeretnék rajzolni, festeni. Emellett örömmel tevékenykedem a Pécsi Jótékony Nőegylet titkáraként, most épp a decemberi jótékonysági koncertet készítjük elő.
Építőművészként doktorált
Dr. Szabó Éva 1953-ban született Budapesten. Az ELTE Radnóti Miklós 12 osztályos Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, a BME-n diplomázott építészmérnökként. Rögtön Pécsre került, s immár 42 éve
oktat a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán, majd a PTE MI Karán. Építőművészetből szerzett DLA címet.
A gyakorlatban a műemlékvédelemben is dolgozott, részt vett több baranyai vár helyreállításának tervezésében. Férje, Novák Géza építésvezetőként ment nyugdíjba. Két fiút neveltek fel, Csaba 37 éves, az
ITSH-nál (IT Services Hungary) informatikus, Tamás 41 éves, a Hauninál művezető.

2019. 02. 11. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról
Ünnepelt a mérnöktársadalom

VIII.

Ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 22. Mérnökbállal ünnepelte az elmúlt esztendő mérnöki sikereit
és díjazottjait szombat este a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a térség mérnökei.
A pécsi Palatinus Szálló Bartók Termében zajlott a hagyományos bál, melyen több szakmai intézmény
és testület vezető személyiségeit is köszöntötték.
Vendége volt az estélynek a Magyar
Mérnöki Kamara képviseletében Holló Csaba okl. építőmérnök, az MMK
alelnöke, dr. Virág Rudolf, az MMK főtitkára, dr. Csenke Zoltánné, az MMK
elnökségi tagja. A PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja, prof. dr. Medvegy Gabriella DLA-építész az egyetem és dr. Miseta Attila rektor képviseletében köszöntőjében méltatta a
Baranya megyei mérnökök színvonalas munkáját, a sorokban pedig neves építészeket is láthattunk. Prof. dr.
Bachmann Bálintot, a PTE Műszaki és
Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskola vezetőjét, a Budapesti Metropolitan University (METU) rektorát, dr. habil Kondor Tamás DLA-építészt és dékánhelyettest, valamint
a Dél-Dunántúli Építész Kamara elnökét, Horváth András építészt. A PTE Kancellária képviseletében Berkes György műszaki és szolgáltatási igazgató, a PTE rektori kabinet képviseletében pedig Rúzsa Csaba
vett részt az ünnepi eseményen.
A városüzemeltetéstől a BIOKOM Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Kiss Tibor volt jelen a rendezvényen,
valamint szép számmal jöttek el közismert nem mérnök foglalkozású személyiségek is és a mérnöktársadalom korábbi kitüntetettjei.
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Zsúfolásig megtelt a Palatinus Hotel bálterme, ahol az estély résztvevőit a Magyar Mérnöki Kamara nevében Holló Csaba alelnök köszöntötte és nyitotta meg a bált.
Dr. Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke a báli ünneplést megelőzően rövid tájékoztatót tartott a Magyar Mérnöki Kamara aktuális eseményeiről.
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Kitért az MMK, az Építész Kamara és az ÉVOSZ által
kidolgozott Beruházási Kódexre, melynek tartalma
nagyrészt bekerült a beruházási folyamatokat szabályozó törvénybe is. Felidézte a 2018 szeptemberében az MTA dísztermében megtartott Építőmérnök 200 című konferenciát, melyen az Európai Építőmérnök Szövetség megalakulásának 200 évfordulóját ünnepelték.
Ezen évfordulóról a BMMK a pécsi Széchenyi téren
2019. április első hetében kb. száz nagy méretű, az
építőmérnöki alkotásokat bemutató plakát kiállításával emlékezik meg. A rendkívül látványos plakátkiállítás bemutatja majd az építőmérnök-társadalom
országos, és a baranyai mérnökök Baranya megyei
főbb alkotásait, valamint a PTE Műszaki és Informatikai Kar mérnökképzésének eredményeit.
Kitért még az MMK előtt álló szakmapolitikai és szabályozási feladatokra, és további célként a szolgáltató kamara létrehozását és a hatékonyabb működés biztosítását jelölte meg.
A díjazott, elismert mérnökök
Az „Év Mérnöke 2018” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül: dr. Balázs Ferenc okl. építőmérnök, dr. Bakainé Papp Katalin okl. bánya és geotechnikai mérnök, Csúcs Zoltán építőmérnök, valamint Skrobák László gépészmérnök. A BMMK „Örökös Tag” címet Tar Mihály okl. bányamérnök vehette
át. A 2018. Év Aranygyűrűs mérnöke dr. Szabó Éva Ibolya okl. építészmérnök lett.
A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának Hazay István-díját pedig Feilné
Győry Zsuzsanna földmérő mérnök kapta meg.
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Fotók a Mérnökbálról:

Előtérben prof. dr. Szabó István és Kittka Péter

Eördögh István és Eördöghné dr. Miklós Mária

Előtérben balra Ládonyi Ákos
és felesége, Ládonyiné Pintér Zsuzsanna

Kittkáné Bódi Katalin, Keresztes Bernadett,
Kittka Péter és Berkes György
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Kittka Péter és Holló Csaba
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Előtérben szemben dr. Stojanovits József és felesége

Jobbról középen Marsalkó Péter fotóművész

Holló Csaba és Erb Jenő

Dr. Kukai Tibor és prof. dr. Kistelegdi István
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Előtérben dr. Kukai Tibor
és prof. dr. Bachmann Bálint

Dr. Winkler Ervin BMMK-titkár
és felesége, Winkler-Pál Zsuzsanna

Előtérben dr. Meskó András, dr. Meskóné Békeffy Diána
és Ruzsa Csaba

Mártonfalvi Péter, Kaponyi János
és Kindner Károly
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Előtérben jobbról Holló Csaba, Kittka Péter, felesége, Kittkáné Bódi Katalin,
dr. Virágh Rudolf MMK-főtitkár és felesége, dr. Kántor Ilona
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Prof. dr. Medvegy Gabriella, Ruzsa Csaba
és dr. Bachmann Bálint

Dr. Modensiedler Mariann, prof. dr. Szabó István,
Nyers József és felesége, Bólyi Melinda

VIII.
Berkes György, Keresztes Bernadett,
dr. Kiss Tibor

Jobb oldalon Buchberger Pál
és Buchbergerné Máthé Nelly

Dr. Veress Gábor, prof. dr. Medvegy Gabriella, Ruzsa Csaba, prof. dr. Bachmann Bálint, dr. Győri Erzsébet,
prof. dr. Kistelegdi István
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Prof. dr. Medvegy Gabriella

Dr. Kukai Tibor

Dr. Szabó Éva és Mártonfalvi Péter

Dr. Szabó Éva, Skrobák László és Feilné Győry Zsuzsanna

Nyers József és Bólyi Melinda

Kotvász Márta Susi és Horváth András a táncparketten

VIII.
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2019. 03. 27. Dunántúli Napló-interjú a megnyíló poszterkiállításról
Monumentális hidak, gátak emelkednek a téren
„Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot” –
ezzel a címmel nyílik pénteken a két hétig
látható ingyenes szabadtéri poszterkiállítás
a Széchenyi téren, Európa és Baranya építőmérnökeinek az utóbbi tíz évben készült
legjobb munkáit bemutatva. Az esemény
kapcsán dr. Kukai Tiborral, a Baranya Megyei
Mérnöki Kamara elnökével beszélgettünk.
– Mit csinál egy építőmérnök?
– Van egy találó mondás erre: Házat, ami
biztosan megáll, mindenki tud csinálni, de
olyat, ami épp hogy megáll, arra csak az építőmérnök képes. Vagyis mi nem pazaroljuk az anyagokat, mindig csak a szükséges
mennyiséget és méreteket használjuk, tökéletesen biztonságos, optimális épületeket készítünk. Gyakran az építészeknek tulajdonítják a mi eredményeinket is. Egy felmérés szerint a világ fejlett országaiban is az embereknek csak a harmada tudja, hogy nekünk köszönheti a háza szerkezeti stabilitását, a fűtés, a szellőztetés működését, a közlekedési, az infrastrukturális
objektumokat.
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– Mi az apropója a kiállításnak?
– Tavaly volt kétszáz éves az építőmérnök szakma. Akkor alakult meg az Angol Építőmérnök Szövetség (ICE), mely elkülönült a korábbi hadmérnöki tevékenységtől és az építészektől. Ezért ünnepeltük
2018-ban az Építőmérnökök Évét, s ennek része ez az országjáró tárlat. A pécsi bemutatón megtekinthetők monumentális völgyzáró gátak, autópályát és folyót átívelő hidak, mély- és magasépítészeti díjazott alkotások.
– Baranyai munkák is?
– Összesen 120 tablón kapnak helyet fotók és tervrajzok, melynek negyedén a baranyai építőmérnökök legjobb, legérdekesebb alkotásait mutatjuk be. A Baranya Megyei Mérnöki Kamarának és a PTE
Műszaki Informatikai Karának összefogásával született meg a kiállítás, így kiemelt helyet kapott a PTE
Műszaki és Informatikai Kar építőmérnöki oktatásának a kínálata is. Kicsit kilépünk a magunk formálta
csendből, megismertetjük az építőmérnökök tevékenységét, felhívjuk a követők figyelmét.
– Mennyi építőmérnök dolgozik hazánkban?
– Lakosságarányosan nálunk negyedannyian végeznek évről évre, mint Nyugat-Európában. Magyarországon pedig több mint tízezer építőmérnök van és ebből ezer baranyai.
– A kamara megyei elnöke. Mivel foglalkozik emellett?
– Tanítok szerte az országban a mérnöktovábbképzőkön, és szakértőként is aktív vagyok. Van továbbá
hat unokám és minden héten eljárok teniszezni, de rendszeresen kocogok is.
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2019. 03. 29. Dunántúli Napló-cikk a poszterkiállításról
Gyönyörű létesítmények szerkezeti titkait csodálhatjuk a Széchenyi téren
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Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot címmel megnyílott tegnap a pécsi Széchenyi téren egy
hatalmas ingyenes szabadtéri plakátkiállítás a magyar építőmérnökök utóbbi években készített legnagyobb, leglátványosabb munkáiból.
Százhúsz hatalmas tabló látható a Szentháromság-szobor mellett, a Baranya Megyei Mérnöki
Kamara és a PTE Műszaki Informatikai Kar szervezésében, s negyedén baranyai építőmérnökök
nevezetes munkái, valamint a PTE MIK építőmérnöki oktatásával kapcsolatos információk láthatók. A tárlat abból az alkalomból jött létre, hogy 200 éves az angol építőmérnöki Szövetség
(ICE: Institution of Civil Engineers), vagyis az önállósult építőmérnök szakma.
– Akkor észleljük a fülünket, ha fáj, mert az természetes, hogy hallunk vele. Az építőmérnökökkel is ez a helyzet, akkor végzik jól a dolgukat, ha keveset tudunk róluk, mert akkor épített
környezetünkben minden tökéletesen működik. Pedig nem árt megismerni azokat is, akik az
ilyen munkák mögött állnak. A kiállításnak továbbá van még egy fontos része, különleges technikai részletekbe kapnak az érdeklődők betekintést a PTE Műszaki Informatikai Kar építőmérnöki képzéseiről – összegez a tárlattal kapcsolatban prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja.
– Az építőmérnököt a világon mindenütt „civil inzsinyérnek” hívják, mert mi készítünk a civilizációnak alapokat. Ez látható itt: mi hozzuk létre a vázat, a szerkezetet, az építészmérnök pedig
felöltözteti – mondja Hajtó Ödön, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke.
– A köztudatban háttérbe szorul a mi tevékenységünk, muszáj megmutatni, hogy mit adunk
mi hozzá az épített kultúra fejlődéséhez, és ebből itt sok minden látható – fogalmaz Szántó
László, az MMK Tartószerkezeti tagozatának elnöke.
A szabadtéri tárlat április 11-ig tekinthető meg, és érdemes többször megfordulni itt, mert a
helyszínen gyakran szerveznek majd játékos nyereményakciókat.
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Tárlat a Groupama Arénáról, a fogaskerekűről, és új baranyai objektumokról
Hogy mi minden látható az embernél magasabb, legalább három méter széles 120 tablón?
Hát többek között a pécsi Széchenyi tér újjáépítésének mozzanatai, melyből kiderül az is, hogy
2500 négyzetméter aszfaltburkolat készült el itt és 7000 négyzetméternyi járda. Megtudhatunk részleteket a Bálicsi út–Petőfi út közti átkötő szakasz építéséről is, továbbá a szászvári vár
rekonstrukciójáról, a Zsolnay-szobor körüli térkiképzésről, vagy a Kossuth téri mélygarázsról,
mely 7500 négyzetméteres alapterületű, s egyúttal bemutatják, hogy milyen régészeti emlékek
kerültek az építkezés közben napvilágra. Megismerhetjük a „Pollack” ötven évét a műszaki felsőoktatásban, a mérnök- és doktori képzésben a szerepüket, a legújabban használatos vizsgálati módszereket a 3D lézerszkenneléstől a drónnal végzett fotogrammetriáig, a videoendoszkópos födémréteg-meghatározástól a radaros épületdiagnosztikáig. És persze országos nagy
projektekről is izgalmas dolgokat ismerhetünk meg. Így a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről, a
Gruppama Arénáról, a Szabadság híd felújításáról, a bátaszéki római katolikus templom toronycseréjéről, az M0-s körgyűrű újabb szakaszáról, a metróvonal építéséről, a Déli Összekötő Vasúti Duna-hídról, az M4 gyorsforgalmi útról, a fogaskerekű vasútról és még sok más infrastrukturális nagyberuházásról.

2019. 05. 25. Dunántúli Napló-cikk a küldöttgyűlésről
Az Év mérnökeit díjazták
Küldöttgyűlést tartott május 24-én a Baranya Megyei Mérnöki Kamara, és a rendezvényen dr. Fülöp László okl. gépész
mérnököt építménygépészet szakterületen, Berta Márton gépészmérnököt gázés olajipar szakterületen, Csongrádi Zsolt
földmérő mérnököt geodéziai és geoinformatikai szakterületen, Kiss Dezső villamosmérnököt hírközlési és informatikai szakterületen végzett kiváló mérnöki tevékenységéért „Az Év Mérnöke 2019”
címben részesítette a szervezet. Nagy
Ferenc épületgépésznek szakmai életműve alapján „Örökös Tag” címet adományozott a mérnökkamara. Szabó Imre Gábor a PTE MIK Építőmérnök Tanszék tanszéki mérnöke Elismerő Oklevelet kapott, dr. Boda Géza pedig 17 éven át végzett
színvonalas titkári tevékenységéért Emléklapot vehetett át.
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2020. 02. 09. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról
Mérnökbál, nagy sikerrel
Az építkezések mesterei ünnepi hangulatban lazítottak a hétvégén.
A hagyományoknak megfelelően a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2020. február 8-án, szombaton
a Palatinus Szálló Bartók Termében ismét ragyogó hangulatú estéllyel, a 23. Mérnökbállal ünnepelte az
elmúlt esztendő mérnöki sikereit és díjazottjait.
A bálon a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke, dr. Kukai Tibor több szakmai intézmény, illetve testület vezető személyiségét is köszöntötte. Vendége volt az estnek dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere, Riegl Gábor,
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Jobbról elöl Nagy Csaba országgyűlési képviselő, prof. dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán,
balról dr. Bachmann Bálint METU rektor, dr. Kondor Tamás PTE MIK dékánhelyettes és Hegedüs Csilla építész
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Siklós polgármestere, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, és dr. Virág Rudolf, az MMK főtitkára is. A PTE rektorának képviseletében eljött a Műszaki és Informatikai Kar dékánja, prof. dr. Medvegy
Gabriella DLA-építész, továbbá jelen volt prof. dr. Bachmann Bálint, a PTE Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskolájának vezetője, a budapesti Metropolitan University (METU) rektora, valamint dr. habil Kondor Tamás DLA-építész, a PTE MIK általános és stratégiai dékánhelyettese. A PTE Kancellária képviseletében Berkes György műszaki és szolgáltatási igazgató és Sillye Imre PTE beruházási
főmérnök vett részt az esten. A Csongrád Megyei Mérnöki Kamarát pedig dr. Csenke Zoltánné MMK elnökségi tag képviselte.
Megjelentek az eseményen Pécs városában közismert, köztiszteletben álló nem mérnök foglalkozásúak is, valamint a mérnöktársadalom jelentős személyiségei. Zsúfolásig megtelt a Palatinus Szálloda bálterme mérnökökkel, hozzátartozóikkal és barátaikkal.
Az estély résztvevőit dr. Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, és Nagy Csaba országgyűlési
képviselő, valamint prof. dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja köszöntötte. A bált Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg.
A hagyományoknak megfelelően a bálon pezsgővel köszöntötték a 2019 évben kitüntetett mérnököket. Az „Év Mérnöke 2019” elismerést négyen kapták meg a BMMK tagjai közül: Csongrádi Zsolt földmérő mérnököt a Geodéziai és Geoinformatikai szakterületen, Berta Márton gépészmérnököt az épületgépészeti szakterületen, dr. Fülöp László okl. gépészmérnököt az épületgépészeti szakterületen, valamint
Kiss Dezső villamosmérnököt a hírközlési és informatikai szakterületen díjazták. A BMMK pedig „Örökös
Tag” címet adományozott Nagy Ferenc épületgépész technikusnak a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
alapítása óta végzett tevékenysége és szakmai életműve alapján.
A 2019. Év Aranygyűrűs mérnöke címet a BMMK elnöksége Tiderenczl József faipari mérnöknek, környezetvédelmi szakmérnöknek adományozta, mely kitüntetést a Baranya Megyei Közgyűlés megyenapi ünnepségén vette át.
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Már a legújabb technológiákat alkalmazzák
A 23. baranyai mérnökbálra eljött Nagy Gyula is, a Magyar Mérnök Kamara elnöke, akit a mérnöktársadalmat érintő aktuális problémákról, teendőkről kérdeztünk.
– Mi a XXI. századi környezetvédelmi és globalizációs kihívásokban a szerepe a mérnököknek?
– Meg kell találniuk minden esetben a válaszokat, legyen az szökőár, hatalmas területeken pusztító
tűz, vagy mindent elsöprő földrengés, földcsuszamlás.
– Talán még ennél is többről van szó, hiszen új technológiákat alkalmazva születnek meg ezek a válaszok.
– Valóban, elég csak arra gondolni, hogy 2006-ban jelent meg az első iPhone, napjainkban pedig már
egy egész erőművet teszünk a zsebünkbe. A társadalmi változások ugyancsak egyre nagyobb igényekkel jelentkeznek. Vegyük például Kínát. Húsz éve még a többség biciklivel járt, ma meg már autóval, ráadásul elektromos meghajtással. Ebben tehát óriási felelőssége van a mérnököknek és a mérnöki kamaráknak is, hogy megfelelő háttérsegítséget biztosítsanak.
– Mi most a mérnökkamarák legfontosabb teendője?
– A mérnökök fő fegyvere a tudásuk. A kamaráknak pedig az a kiemelt feladatuk, hogy az új elvárásokhoz igazodó tanrendek szülessenek, a gyakorló mérnököket pedig évről évre felkészítsék a piaci igényekhez használható új ismeretekből. Így például a kamara berkein belül beruházáslebonyolító és épületinformációs mesterképzések zajlanak.
– Mennyire veszik figyelembe a javaslataikat, milyen a beleszólási lehetőségük a mérnököket érintő
jogszabályváltozásokat illetően?
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– Elvárjuk, hogy a kamarával rendszeresen és minden esetben egyeztessen a kormány. Persze akadnak gyors döntések, amikor erre nincs lehetőség, de meghatározó kérdésekben igyekszünk mindig kifejteni a véleményünket.
– Mennyire erős a baranyai mérnökök kollektívája?
– Országos kamarai szinten nagyon elégedettek vagyunk velük. Jó a kapcsolatunk, együtt tudunk dolgozni, és jelzésértékű, hogy az elnökségünkben is van baranyai képviselő.

Fotók a Mérnökbálról

Nagy Gyula MMK-elnök

596

Mártonfalvi Péter, Nagy Gyula, Kaponyi János

VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek...

Domán István és felesége, Marika

Domán István és felesége, Marika
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Ruzsa Csaba alpolgármester és felesége

Bal oldalon: Schmalz Ferenc
és felesége, Schmalzné Marék Györgyi

Prof. dr. Szabó István, felesége dr. Modensieder Mariann, Knipl Erika és Knipl Károly
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Bal oldalon dr. Prekáczka Judit, középen dr. Szabó Éva
Dr. Fülöp László és Mártonfalvi Péter
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Dr. Fülöp László

Dr. Fodor Zsuzsanna igazgató, Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.,
és Mártonfalvi Péter
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Feil János, Csongrádi Zsolt és párja

Kaponyi János
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Prof. dr. Medvegy Gabriellát köszönti
Mártonfalvi Péter

Középen dr. Őri László BMÖ-elnök, Riegl Gábor,
Siklós polgármestere, dr. Kukai Tibor BMMK-elnök

Kaponyi János, dr. Kukai Tibor, Berkes Sándor és felesége, Saci, Mártonfalvi Péter
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Tóth László fotóművész, a mérnökbálok és rendezvények állandó fotósa munka közben

2020. 02. 27. Dunántúli Napló-cikk a Pollack Expóról
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Csúcstechnológiákat mutatnak be
A plenáris előadásokon közérdekű témákra is felhívják a látogatók figyelmét
Immár tizennegyedik alkalommal
rendezik meg a Pollack Expót, ahol
a Pécsi Tudományegyetem Műszaki
és Informatikai Kar partnercégeivel
együtt műszaki-szakmai kiállítással
és konferenciasorozattal várja idén
is az érdeklődőket.
A régió legnagyobb műszaki szakvására tegnap délelőtt rekordmen�nyiségű, több mint 130 kiállító céggel nyitotta meg kapuit. Szinte az
összes, megyénk működését meghatározó társaság standot állított,
így például a Biokom Nonprofit Kft.,
a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft., a
BAT Pécsi Dohánygyár Kft., a Tettye
Forrásház Zrt. és a PÉTÁV Kft. is. A két nap alatt mintegy 100 szakmai előadást tartanak a műszaki és
mérnöki tudományok iránt nyitott hallgatók, gyakorló szakemberek és érdeklődők számára. A szakmájukat gyakorló mérnökök pedig koncentráltan olyan információkhoz juthatnak a két nap alatt, amelyekkel nem biztos, hogy mindennapi munkájuk során találkoznak.
A rendezvény egy plenáris üléssel kezdődött a pécsi Expo Centerben, amelynek keretében többek között Medvegy Gabriella, a Műszaki és Informatikai Kar dékánja, Miseta Attila, a PTE rektora és Bognár
Szilvia alpolgármester köszöntötte a látogatókat.
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– A mai nap során sok szó lesz az energiahatékony építésről, sokat fogunk beszélni olyan projektekről, ahol kifejezetten fontos az energiatudatos, ökologikus szemlélet – fogalmazott a dékán. – Örülünk,
hogy itt üdvözölhetünk középiskolásokat is.
Az idei Pollack Expón labortechnikai kiállítók is megjelennek. A régióban eddig nem volt ilyen témájú szakbemutató, ezt a hiányt most pótolják, lehetőséget biztosítva a labortechnika területén működő
cégek termékeinek, szolgáltatásainak ismertetésére, a szakmai eszmecserére. S azok számára is érdekes
lehet az idei Pollack Expo, akik jelenleg is építkeznek, ugyanis körülbelül 80 épületgépészeti kiállító kínál standjaiknál lakossági és ipari méretekben egyaránt korszerű megoldásokat.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Dél-Dunántúli Építész Kamara több száz tagja ismét aktív
résztvevője a szakmai előadásoknak, és lehetőségük van kreditpontok szerzésére is. Különlegesség,
hogy a Dél-Dunántúl legnagyobb szakkiállítása ettől az évtől kiterjesztette határait a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának külföldi hallgatói számára is, akik angol nyelven hallgathatnak
szakmai programokat az egyik szekcióban.
A mai nap egyik fontos programeleme az Építész Szakmai Intézete által szervezett Membránszerkezetek Magyarországon című nemzetközi konferencia, amellyel Majoros Gábor Ybl-díjas építésznek, a hazai sátorépítészet kiemelkedő alakjának kívánnak emléket állítani.

2020. 03. 26. Dunántúli Napló az Aranygyűrű átadásáról – Tiderenczl József
Az első hazai környezetvédő
Vizsgálta az atomerőművet, ellenőrizte a garéi hulladéktárolót
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Tiderenczl József messze megelőzte
a korát, már 45 évvel ezelőtt aktív környezetvédő volt. A 75. évét ünneplő
szakembert 2019. Aranygyűrűs mérnökének választotta a Baranya Megyei Mérnöki Kamara.
– Faipari mérnökként Mohácson
kezdett. Mi volt itt a feladata?
– A farostlemezgyárban a segédmunkástól az üzemvezetőig végigjártam a ranglétrát, a hetvenes évek
elején egy osztrák gyártórészlegnek
a beruházástól az üzembe helyezésig
irányítottam a munkálatait.
– 1975-től már környezetvédelemmel foglalkozott. Mennyire volt ez bejáratott terület akkoriban?
– Úgy kezdődött, hogy bekerültem Pécsre az Építésügyi Minőségellenőrző Intézet levegős csoportjába, ahol öten dolgoztunk. Ez volt akkor a legelső környezetvédelmi szervezet, ezenkívül hatóságilag
csak a vízszennyezéseket mérték. Aztán a mi csoportunkból alakult ki később Baranyában a teljes környezetvédelmi szervezet, és amikor harminc évvel később befejeztem a munkát, már 150 ember végezte itt a feladatokat.
– Mire a legbüszkébb a környezetvédelmi tevékenységéből?
– A kilencvenes évek elején megterveztem egy emissziómérő automata kocsit, ami az első ilyen volt
az országban. Adaptáltunk Pécsre egy norvég légszennyezettség-vizsgáló modellt, mellyel pontos képet kaptunk például a hőerőmű kibocsátásáról. Ezekből a mérésekből alakult ki a vezetésemmel Pécs
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szmogriadó terve is. Másrészt elbíráltuk a Paksi Atomerőmű környezetvédelmi hatásvizsgálatát, és mi ellenőriztük a garéi veszélyes vegyi hulladékok tárolójának felszámolását.
– A mérések mit mutattak, hová kellett volna a pécsi hőerőművet építeni?
– Az uralkodó szélirány miatt tették keletre, ám arra nem gondoltak, hogy ez a szél felkeveri a levegőt,
a keleti irányból érkező légáram pedig a pécsi medencét teríti be a füsttel. Sokkal jobb lett volna, ha a
várostól messze, délre telepítik.
– Tanulmányutakkal bejárta a világot, 25 alkalommal látott Amerikától Finnországig újfajta környezetvédelmi módszereket. Mit csodált a legjobban?
– Japánban több elképesztő hulladékégetési újdonságot is láttam, már az ezredforduló előtt. Svédországban pedig a lézeres szennyezettségmérés fogott meg.

2020. 10. 09. Dunántúli Napló-interjú dr. Kukai Tiborral
Falakat épített a klinikán dr. Kukai Tibor
Több mint 50 éve meghatározó személyisége a baranyai nagyberuházásoknak dr. Kukai Tibor építőmérnök, akit nemrégiben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével jutalmaztak. Tekinthető ez életműdíjnak is, bár még igen aktív a 75. évéhez közeledő szakember.
– Aki az építőmérnökök „Tanár urát” ismeri, annak igen furcsán hangzik az új titulusa: nyugalmazott
docens. Mi a valóság a gyakorlatban?

VIII.

– Nyugalomról szó nincs, legalább napi tíz órát dolgozom. Tartok még időnként órákat, de a munkabeosztásom szerkezete megváltozott, sokkal több helyen még több feladatot látok el.
– Mi viszi most a prímet?
– A mérnökkamara elnöki teendőin túl az igazságügyi szakértői megbízások. Öt-tíz éve húzódó, olykor
százmilliárd forint feletti projektek vitás ügyeiben gyakran vagyok az elnöke a szakértői bizottságoknak.
Emellett továbbra is műszaki vezetőként tevékenykedem egy-egy nagyobb beruházásnál.
– Milyen munkák jellemezték az építőmérnöki tevékenységét?
– Legalább kétszáz intézmény, ipari objektum épült meg az irányításommal. S
van néhány, amire kifejezetten büszke
vagyok. Kiemelném például Bachman
Zoltán építészprofesszorral közös munkáinkat, így a Cella Septichorát, ahol úgy
produkáltunk különleges minőséget,
hogy igen kockázatos műszaki megoldásokat kellett alkalmazni. A PTE beruházási főmérnökeként volt olyan ötéves időszakom, amikor 50 milliárd forint felett
valósítottunk meg nagyberuházásokat.
– A 400 ágyas klinika. Itt ugyanis technikumi gyakorlaton kétkezi munkával építettem válaszfalakat, most pedig olyan
épületet hoztunk létre, mely évtizedeken
át meghatározó lesz Pécs és Baranya közgyógyellátásában.

602

VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek...

– Van még olyan épület, aminek nagyon várja a megvalósulását?
– Igen, egy műszaki kutatóintézet, ahol a robotikával, a mesterséges intelligenciával, a műszaki ipar
ágak korszerű megoldásaival foglalkoznak.
– A mérnökkamarát négy ciklus óta vezeti. Hogyan értékelné ezt az időszakot?
– Baranyában több mint ezer mérnök van, és az új módi, hogy a fiatal szakemberek pécsi székhellyel
neten át végeznek szakmunkát Közel-Kelettől Indonéziáig. Szóval a mi pályánkon nem kell messzire költözni a boldoguláshoz.
– Gyakran találkozunk a kultúrprogramokon és a teniszpályán is. Ezen a téren mi a rangsor?
– A művészetekben a komolyzene, a jazz és a színház, míg a teniszben Federer elegáns mindentudása nyűgöz le.

2021. 06. 03. Dunántúli Napló rövid hír díjátadásról – Dr. Szabó Éva
Díjazták az építész munkásságát
A Magyar Mérnöki Kamara a kiemelkedő mérnöki teljesítményeket és életműveket díjazta a napokban. Baranyából dr. Szabó Éva
Ibolya okleveles építészmérnök munkásságát díjazták, aki a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-Fegyelmi Bizottság tagja. A díjat többek között a mérnöki továbbképzések során végzett kiemelkedően magas színvonalú
munkájáért, valamint a műemlékvédelem területén végzett jelentős, értékmegőrző szemléletű tervezői munkájáért kapta.

VIII.

(zsj)

2021.10.16. Dunántúli Napló rövid hír Aranygyűrű átadásáról – Degré András
Kitüntetéseket adományoztak
a megye ünnepén
„Az év aranygyűrűs mérnöke” díjat idén a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Degré András
okleveles vegyészmérnöke, a Megyei Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának elnöke vehette át. A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
kitüntető díjban részesítette idén Czukor Antal
nyugalmazott villamosmérnököt.
(bm)
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2022. 03. 29 Dunántúli Napló-interjú – Tüke-díj átadásáról – Dr. Kukai Tibor
Hatvan éve építi a várost
Dr. Kukai Tibor kiérdemelte a város polgárainak elismerését, hiszen több mint
kétszáz nagyberuházás építésvezetője,
főmérnöke, műszaki ellenőre, projektmenedzsere volt a régióban, kivitelezési tapasztalatait pedig egyetemi szinten adja
tovább.
– Úgy mondják, csak az az igazi férfi,
aki legalább egy házat felépít.
– Hát akkor én elbüszkélkedhetek annyi
új épülettel, ami egy századnak is elegendő lenne. Hogy csak néhányat kiemeljek,
az első munkám a Szikra Nyomda volt, de
aktívan részt vettem a belváros rekonstrukciójában, a mohácsi kórház, a szigetvári lakótelep, a Lánc utcai rendelőintézet, mecseki társasházak, a Cella Septichora, a Science Building építésében is. A PTE beruházási főmérnökeként pedig volt olyan ötéves időszak, amikor 50 milliárd forint felett valósítottunk meg projekteket.
– Mit jelent ekkora munkáknál az építésirányítói szerep?

VIII.

– Kicsit olyan, mint a futballbíró vagy a karmester tevékenysége, nem hagyja eltéríteni a megvalósítást a közjó szolgálatától, esetemben a pécsi polgárok érdekeitől. Nem kis feladat itt igazságosnak lenni,
mert az egyéni és a csoportérdekek jókora pénzösszegeket mozgatnak, lehetőleg saját haszonra.
– Tüke pécsi?
– Beremenden születtem, de a fél várossal barátságban, munkakapcsolatban vagyok immár hatvan
esztendeje. S bár nekem most nincs szőlőm, közel harminc éven át egy nagy családi szőlőterületet műveltünk testvéreimmel és szüleimmel Daindolban.
– Idén lesz 75 éves. Tanít még a PTE Műszaki Karán?
– Négy cikluson át voltam dékánhelyettes, húsz éven át vezettem az építéskivitelezési tanszéket és ma
is oktatok, de már csak mesterkurzuson, óraadóként, továbbá néhány egyetemi beruházás tervezését
irányítom. Mindemellett még a munkások is „tanár úrnak” hívnak.
– A Baranya Megyei Mérnöki Kamarának 16 éve az elnöke. Ott hogyan tovább?
– Megháromszorozódott a tagságunk ebben az időszakban, szabályozott minden ágazatunkban a
tervezés, a kivitelezés, a továbbképzéseink pedig ösztönzően működnek. Most már átadom a stafétabotot, azzal az útravalóval, hogy a mérnöktársadalom túl kis helyet szorított eddig magának a politikai
életben, a fontos döntésekben, és ezen a téren még sok a teendő. Tanácsokkal továbbra is segédkezem,
emellett műszaki igazságügyi szakértőként is ténykedem.
Igen aktívan él 75 éves korában is.
Dr. Kukai Tibor Beremenden született 1946-ban. A Pécsi Építőipari Technikumban érettségizett, a
BME-n szerkezetépítő mérnökként diplomázott. A Tanácsi Magas- és Mélyépítő Vállalat főmérnöke volt,
majd a rendszerváltás után a vállalatból alakult cég igazgatója lett. Ledoktorált, 30 éve tanít a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán és a jogutód PTE Műszaki Informatikai Karon. Fia, Tibor (45) építőmérnök, lánya,
Annamária (42) oktatásszervező, hat unokája van. Aktív teniszező, rendszeres színházjáró, ugyanakkor
lelkes barátja a jazz- és klasszikus koncerteknek.
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2022. 04. 26. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról
Mérnöki sikereket ünnepeltek
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Wagner Ernő MMK-elnök köszöntője

Lengyel Tamás BMMK alelnök köszöntője

Dr. Kukai Tibor BMMK-elnök megnyitója

Prof. dr. Medvegy Gabriella, PTE MIK dékán köszöntője

Nádor Istvánt, a Vas Megyei Mérnöki Kamara elnökét
és feleségét köszönti dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke

Jobb oldalon Csépányi Ágnes, a BMMK könyvelője,
mellette Szvacsek Gabriella

VIII.
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Kellényi István villamosmérnök és párja,
dr. Kádas Zsuzsanna, valamint Mártonfalvi Péter

Lengyel Tamás, a BMMK alelnöke és felesége,
Czibulka Zsuzsanna

VIII.

Jobbról Mártonfalvi Péter, Nagy Károly
és felesége, Dallos Ágnes

Bocz Gábor és Mártonfalvi Péter

Prof. dr. Medvegy Gabriella PTE MIK dékán,
dr. Kukai Tibor, prof. dr. Bachmann Bálint METU rektor
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Baumann Mihály és felesége, Anikó,
Mártonfalvi Péter

Jobb oldalon középen Szántó László,
az MMK Tartószerkezeti Tagozatának elnöke,
kezében az elsőbálozós bálkirálynő, LUCA

VIII.

Dr. Némethy Zoltán, az MMK Anyagmozgató és Felvonó Tagozat elnöke, Bózvári József, a Nógrád Megyei Mérnöki
Kamara elnöke és felesége, balra hátul dr. Liska András, a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara elnöke,
dr. Metzing Ferenc és felesége, Póder Margit, jobbra hátul Szántó László, az MMK Tartószerkezeti Tagozat elnöke
a bálkirálynő Lucával, mellette párja, Szekeres Éva, szemben vele Degré András
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VIII.

Dr. Kukai Tibor és prof. dr. Bachmann Bálint

Mártonfalvi Péter és dr. Kukai Tibor

Bocz Gábor, prof. dr. Medvegy Gabriella, prof. dr. Bachmann Bálint, Wagner Ernő és felesége, Somogyi Bernadett
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VIII.

Állva Némethy Zoltán, az MMK Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Tagozatának elnöke

Állva Szántó László, az MMK Tartószerkezeti Tagozat elnöke, előtte ülnek Bózvári József, a Nógrád Megyei Mérnöki
Kamara elnöke és felesége, jobbra Rittenbacher Ödön, a Heves Megyei Mérnöki Kamara elnöke és felesége

610

VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek...

VIII.
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VIII.

612

Eördöghné dr. Miklós Mária és dr. Kukai Tibor

Degré András és dr. Kukai Tibor

Mártonfalvi Péter, Baumann Mihály és dr. Kukai Tibor

Mártonfalvi Péter és felesége, Éva nyitótánca
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VIII.

Középső (szakállas) táncos dr. Szepes András,
a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke

Jobb oldalon Kaponyi János és felesége,
Drávavölgyi Zsuzsanna, mellette Erb Jenő

Szántó László és családja
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VIII.

Bal oldalon Horváth Zita
(dr. Mészáros Bernadett, BMMK szakértőnk lánya)
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VIII.

Prof. dr. Bachmann Bálint, Wagner Ernő és felesége,
Somogyi Bernadett, dr. Kukai Tibor

Mengyán Csaba és felesége, Heléna
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Erb Jenő és felesége, Mészáros Eszter, Mártonfalvi Péter

VIII.
Sas Gyula villamosmérnök és felesége, Mártonfalvi Péter

Prof. dr. Bachmann Bálint
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VIII.
Kaponyi János és felesége
Drávavölgyi Zsuzsanna

Dr. Szvitacsné Marton Katalin, dr. Szvitacs István
és Mártonfalvi Péter

Eördögh Zsolt, Sas Gyula és dr. Kaszás Ferenc

Középen Mengyán Csaba
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2022.05.19. BAMA-cikk – Interjú dr. Kukai Tiborral
Az oda-vissza tanulás kiemelten szükséges

A mérnöki szakma társadalmi szerepe egyre nagyobb
A mérnöki tudományokkal való párbeszédre ma nagyobb szükség van a társadalomban, mint valaha – véli
Kukai Tibor, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara (BMK) elnöke.
– A környezettudatos innovációk és a kényelmi újítások, a mesterséges intelligenciával vezérelt megoldások mind a mérnöki szakértelmen alapulnak – mondta el Kukai Tibor.
– Az, hogy az adott eszközöket, szolgáltatásokat miként használjuk, már
nagyban a felhasználók felelőssége is.
A mai társadalomban az ökológiai tudatosságot, a pazarlás megfékezését
és a fenntarthatóságot illetően szükség van más társadalomtudományok,
etikai diszciplínák által kínált rálátásra
is. Ahhoz, hogy a társadalom a megfelelő igényeket tudja megfogalmazni, a
mérnöki tudományokkal való kiemelt
párbeszéd szükséges – fogalmazott a
Tüke-díjas mérnök.

VIII.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) nemrégiben Pécsen tartotta országos választmányi ülését, ezt követően az országos szervezet elnöke, Wágner Ernő is nyilatkozott lapunknak a mérnöki szakma társadalomban betöltött szerepéről.
– Legfontosabb feladatunk a fenntartható fejlődés biztosítása. Ennek érdekében a kormány támogatásával a kamara a többi között ingyenes energetikai tanácsadást biztosít magánembereknek, illetve cégeknek – mondta el az elnök, s egy fontos gyakorlati tanácsot meg is osztott az olvasókkal.
– Talán kevesen tudják, hogy egy ház energiamérlegének javításához legcélszerűbb a padlás szigetelése. Míg a nyílászárók cseréje maximum 6 százalékos javulást eredményez, a harmadannyiba kerülő
padlásszigetelés egy Kádár-kocka-épület esetében 30 százalékos megtakarítást jelenthet.
Wágner Ernő arról is beszámolt, a kamara célja, hogy a tanácsadás mellett ismeretterjesztéssel is segítsenek az eligazodásban. Elmondta, szívesen részt vennének egy zöldautóprogramban, amely során
azok az autósok, akik otthon, például napelemmel kitermelik azt az energiát, amit elhasználnak a járművel, különféle kedvezményeket kaphatnának.
Az elnök úgy látja, előbb-utóbb egyre fontosabbá válhat például a napelemekkel megtermelt energia
megfelelő betárazása a háztartások számára – az országos elektromos hálózat terhelése helyett.
– Ha ezekben a fontos innovációkban a mérnökök egyre nagyobb felelősséget vállalnak, úgy vélem, a
szakma társadalmi elismertsége is tovább fog nőni – tette hozzá.
A mérnöki kamara 21 tagozattal működik, s a különféle ágazatok együttműködése rendkívül fontos.
Ezt hangsúlyozta a PTE Műszaki és Informatikai Kar (MIK) dékánja, Medvegy Gabriella is. A dékán kiemelte, minden mérnöki alkotás, innováció mögött számos szakértő együttműködése áll, a műszaki területen az egyeztetés és visszacsatolás igénye különösen magas.
Kiváltképp most, hogy egyre több területen mutatkozik meg a mérnöki tudás igénye, a környezetvédelem mellett az orvostudomány és az egészségügy területén is egyre több együttműködésre van szükség – erre példa az egészségügyi mérnök mesterképzési szak is.
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Oda-vissza áramlik a tudásanyag
Kukai Tibor azt is elmondta, míg sok esetben az idősebb generációk oktatják a fiatalokat, a mérnökök
esetében az oda-vissza tanulás kiemelten szükséges. A fiatalok ugyanis olyan informatikai eszközök és
technológiák között nőnek fel, hogy ezek számukra sokkal inkább magától értetődőek, mint idősebb
elődeiknek.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara számára ezért is fontos az egyetemmel és a műszaki hallgatókkal
való együttműködés. Amellett, hogy a fiatal és leendő mérnökök számára tartanak előadásokat, őket is
felkérik arra, hogy mutassák be a számukra természetes, modern technológián alapuló megoldásokat
és új ötleteket. Ezzel is segíteni kívánják az információcserét és az együttes gondolkodást a társadalmi
igényekre adott válaszokat és megoldásokat illetően.

2022. 05. 30. Dunántúli Napló-cikk a BMMK tisztújításról – interjú Bocz Gáborral
Új elnök a mérnöki kamara élén
Több ezer mérnök él és dolgozik a megyében. Az elnök, dr. Kukai Tibor leköszönt több mint negyedszázad aktív szervezői-irányítói munka után, és átadta a stafétabotot az alig negyvenen túli Bocz Gábor
okl. építőmérnöknek. Vele beszélgettünk az idáig vezető útról és a szervezet jövőjéről.

VIII.

– Lehet építőmérnöki feladatokra születni?
– Én legalábbis kissrác korom óta erre készülök, ennek a fázisait gyakorlom. A családban nem volt
férfi, így 11 évesen már magam szereltem mindent, a konnektoroktól a zárakig. Így jött a „kis Pollack”,
meg a „nagy Pollack”, s benne voltam rögtön az építőipar közepében. Már hallgatóként is úgy választottam munkaterületeket, hogy a magas-, mélyépítést, a közlekedés-, a vízépítést is megismerjem.
Aszerint haladtam előre, hogy egymást generálták az újabb és újabb kihívások. Végigjártam minden szintet, középiskolás éveim alatt segédmunkásként, a főiskolán építész és úttervező irodában
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tevékenykedtem. A munka világában dolgoztam előkészítőként, művezetőként, építésvezetőként, ellenőrként és műszaki szakértőként is. Olykor az irodában ültem, máskor a terepet jártam, de az volt a
lényeg, minél jobban ismerjek meg elméletben és gyakorlatban minden munkafolyamatot, minden
szakterületet.
– Honnan ez a mérhetetlen tudásvágy, hiszen egyik diplomát szerezte a másik után?
– A hit és a szorgalom mozgat. Egyszerű családból indultam, s van, hogy valaminek többször is nekifutok, de soha nem adom fel. Hiszek magamban és a szakmámban, és nem sajnálom rá soha az energiát, hogy elérjem a kitűzött célokat. S talán az is közrejátszott, hogy diszlexiás és diszgráfiás vagyok, ami
sokszor korlátozott. Legtöbbször önmagamnak bizonyítok, hogy képes vagyok bármit megtanulni, így
kereken harminc éven át ültem különböző iskolapadokban. Ha nem fejlődsz, a versenytársak elfutnak
melletted. Egyébként is igyekszem mindig mindenből tanulni, a kudarc is előrevisz.
– Amint vállalkozó lett, eljött a kánaán?
– Szó sincs róla, pályakezdő magánzóként én is megjártam a hadak útját, közel két éven át alig jutottam valamire, de aztán beindult a szekér műszaki ellenőri és fedezetértékelői vonalon. Sorra alakítottam
a mikrovállalkozásaimat, melyek tevékenység szerint vannak egy cégcsoportba egyesítve. Közparkokat, vizet-, szennyvizet-, csapadékelvezetést, utak-, kerékpárutak építését, magas-mélyépítő tevékenységeket ellenőrzünk. Az egyik büszkeségem például a „Csipke-híd” a Zsolnay Negyedben, ahol műszaki
ellenőrként felügyeltem az építkezést. Igen jólesik, amikor ifjú párokat fotóznak rajta. Emellett számos
tevékenységgel foglalkozunk, mint pl. igazságügyi szakértés, banki fedezetértékelés, energetika és generálkivitelezés.

VIII.

– Megválasztották a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökének. Az előmenetelét ismerve, gondolom, ez sem „derült égből villámcsapásként” jött.
Valóban, itt is hosszú folyamatról van szó. Tíz évvel ezelőtt az EKF Pécs2010 projektek beruházási ellen
őreként megkaptam az „Év mérnöke” kitüntetést, és ezáltal három fiatal egyikeként 8 éve a kamara elnökségi tagja lettem. Dr. Kukai Tibor kamarai elnök sokkal bátrabb volt minden tekintetben az országos
gyakorlatnál, ezt a fiatalítást ugyanis a legtöbb helyen azóta sem lépték meg. Sőt, Tibor idén az MMK
életében korszakalkotó döntést hozott, a küldöttek harmada, a tisztségviselők fele kicserélődött a hatására. Így egy huszárvágással megfiatalította a BMMK-t, ezzel helyet és teret adott az új generációnak,
ami példaértékű lépés. A fiatalítás nem áll meg, hiszen koncentrálnunk kell a feltörekvő Z generációra.
Az első elnökségi ülésünket megtartottam, és kijelenthetem, hihetetlenül friss és kreatív csapatunk van.
Lesz is hozzá épp elég teendőnk, mert például ingatlanfejlesztéseket, inkubátorházat szeretnénk létrehozni, a társadalmi megítélést szeretnénk javítani, mérnökközösség-kovácsolást célzunk meg, közös érdekérvényesítő szakmapolitikai fellépést készítünk elő, illetve több tucat ötletünk van még, melyeket
lassan kívánunk aktiválni.
– Vezérigazgatóként létezik szabadidő és magánélet?
– Viszonylag keveset alszom, és igyekszem kitekinteni a szakmából, sportot és civil közösséget is támogatok. Háromgyerekes apukaként (Míra 18, Magor 8, Médea 2 esztendős) kevés időm van magamra, de párom, Andrea sokat segít mindenben. Továbbá imádok kerékpározni, van országúti, trekking és
terepgépem is. A fiammal pedig spéci versenyrollerrel szoktunk trükköket gyakorolni. Emellett CrossFit
tornagyakorlatokat végzek a Dobozban.

Több diploma, 19 szakképesítés.
Bocz Gábor 1980-ban született. A 39-es Dandár úti általánosba járt, a Pollack Mihály Szakközépiskolában érettségizett, a PTE Műszaki és Informatikai Karán végzett szerkezetépítő mérnökként, majd a
BME-n egyetemi diplomát szerzett okl. vízépítő építőmérnökként, illetve a PTE KTK-n okl. közgazdászként. A szakmán belül 19 különböző jogosultsági engedélyszáma van.
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Interjúk, visszaemlékezések a BMMK tevékenységéről
Interjú: Dr. Metzing Ferenc, BMMK korábbi elnökségi tag, MMK OSZMSZT tag
Egyre tisztább, szabályozottabb a munkákhoz kapcsolódó jogi rendszer

Megújultak a mérnöki jogosultságok
A mérnöki tevékenység jogi kérdéseiben dr. Metzing Ferenc szerkezetépítő mérnök szakértői véleménye jelentős Baranyában és országos szinten is. Immár húsz esztendeje foglalkozik a BMMK elnökségében és az
MMK testületeiben a mérnöki jogosultságokkal, az alkalmassági vizsgák követelményrendszerének pontosításával. Emellett dolgozik az MMK Tartószerkezeti Tagozat elnökségében és Szakértői Testületében (aminek
másfél évtizedig az elnöke volt), jogosultsági vizsgáztató. Továbbá kezdettől az MMK Oklevelek Szakirányúságát Megállapító Szakértői Testület tagja.
– Milyen volt és milyen lett a mérnöki jogviszony a XXI. században?
– A kivitelezők és a tervező mérnökök 2007-ig két különböző jogszabály szerint tevékenykedtek. Korábban a kivitelező mérnökök jogosultságainál szakhatósági irányítás volt, ettől kezdődően a jogosultságok tekintetében elindult az egységes építési mérnöknyilvántartási rendszer: a mérnöki kamara átruházott hatósági jogkörben besorolta a felelős műszaki vezetőket és műszaki ellenőröket is. Összetettebb, átfogóbb jogosultságok születtek, és országos útmutatás alapján az írányításommal végeztük a
baranyai szakági átsorolásokat. A másik nagy lépés 2013-ban történt, amikor jelentősen csökkentették a
jogosultságok számát mind a kivitelezés, mind a tervezés területén. Ennek a szigorúbb jogszabályi rendszernek a kialakításában ugyancsak aktívan közreműködtem az MMK Elnökség megbízottjaként. Idén
áprilistól pedig született a 2013-as szabályozásnak egy jelentős módosítása, több új elemmel kiegészítették, és beemeltek több általunk korábban javasolt jogosultságot.

VIII.

– Napjaink vizsgáztatási rendje mikor alakult ki?
– Ugyancsak a 2013-as jogi szabályozás részeként meghatároztak jogosultsági vizsgákat és a szakmai
továbbképzésre vonatkozó intézkedéseket. Azóta az MMK honlapján történő közzététel alapján részletesen megismerhető, hogy az egyes szakterületeken milyen jogszabályi ismereteket kell tudni a jogosultsági vizsgához, ha valaki önálló jogosultságot szeretne kérni tervezőként, szakértőként, felelős műszaki vezetőként, vagy műszaki ellenőrként.
– Hol van a legtöbb jogi probléma?
– A szakmai önkormányzati referenciákat illetően még akad tennivaló. A kamara ugyanis nem hatóság, hanem köztestület, így nincs megfelelő jogszabályi háttér a szakmai minőséget biztosító intézkedésekhez, a szakmai felügyelethez.

Interjú: Dr. Szabó Éva Ibolya BMMK elnökségi tag, MMK EFB elnökhelyettes,
MMK Építési Tagozat elnökségi tag, BMMK Építési Szakcsoport vezető
Miben hasonlít és miben különbözik az építész és a mérnöki kamara?

Így látja egy „kettős ügynök”
Kevés olyan szakember van az országban, aki az építész és a mérnöki kamarának is tagja. Szabó Éva Ibolya okleveles építészmérnök az egyik kivétel: a DDÉK tagja, a BMMK elnökségi tagja, az építési szakcsoport
elnöke, az MMK elnökségi tagja, az MMK Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja, így belelát mindkét irányító apparátus munkájába.
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– Milyen az átjárás a két kamara között?
– Ez jelenleg már csak az építészeknek lehetőség, hiszen amennyiben tartószerkezet-tervezéssel is
foglalkoznak, ezt a jogosultságot csak a mérnöki kamaránál kaphatják meg. Felelős műszaki vezetői,
műszaki ellenőri jogosultság ugyanakkor mindkét kamaránál igényelhető. Az építőmérnökök korábban
kaphattak az építész kamaránál építész tervezői jogosultságot, ez a lehetőség azonban időközben megszűnt. Én egyszerűen belecsöppentem a kettős kamarai tagságba, mivel több mint negyven esztendeje okleveles építészmérnökként végeztem, viszont tanulmányaim utolsó éveiben a szerkezettervezésre
szakosodtam. Még a Műszaki Egyetemen, a diplomatervezés idején keresett meg a Pollack Mihály Műszaki Főiskoláról a Szilárdságtan tanszék tanszékvezető-helyettese, és elhívott Pécsre oktatni. Az oktatás
mellett szakmai munkákban is részt vettem, ennek során építész és statikus tervezői feladatok is megtaláltak, különösen műemléki felújításokkal kapcsolatos tervezés során, így szükséges volt mindkét kamarában tagságot kérnem.
– Miben jellegzetesen más a két kamara ténykedése?
– Hasonlóan épül fel mindkettő, de az építész kamara homogénebb, hiszen a tagság nagy része építész tervező. Ide tartozik még öt tagozat: a településtervező, műemlékvédelmi, belsőépítész, tűzvédelmi, tájtervező is, ahol többnyire szintén építészmérnöki végzettség szükséges a jogosultsághoz. Ugyanakkor a mérnöki kamara 21 tagozatával a mérnöki szakterület szinte minden egyéb ágát lefedi. Az építészmérnökök a mérnökkamarában elsősorban a tartószerkezeti és az építési tagozatban lehetnek jelen. Ami mégis érdekesség: felelős műszaki vezetésre és a műszaki ellenőrzésre mindkét kamaránál lehet bejegyzést szerezni. Én például „kettős ügynök” vagyok, mert tartószerkezet tervezőként, műszaki
ellenőrként a mérnöki kamaránál vagyok nyilvántartásban, az építésztervezői jogosultságomat viszont
az építész kamara adta. Véleményem szerint egyébként a mérnökök akár egy kamarába is tömörülhetnének, ám az építészet a komplex, holisztikus megközelítés, a művészi alkotás igénye, folyamata révén
mégis csak eltér az egyéb mérnöki tevékenységtől.

VIII.

– Mire készüljön egy fiatal mérnök, aki most lépett be a kamarába és mondjuk szembekerül az Etikai
Bizottsággal?
– A kamara bejelentés alapján vizsgálja tagjai esetében az etikátlan viselkedést. Mindenekelőtt ismerni kell az Etikai Kódexet – hiszen az ebben leírtak alapján kezdeményezhet valaki bejelentést más kamarai tag ellen, illetve ez alapján kerülhet ő maga panaszolt helyzetbe. Építészeknél az esetek egy része a szellemi termék eltulajdonításáról szól (például épületek áttervezése az eredeti alkotó megkérdezése nélkül), de gyakoriak a megrendelő, kivitelező, tervező közti tartalmi, anyagi viták is, a tervek tartalmával, mélységével kapcsolatos problémák. A bepanaszolt mérnöki kamarai tagok esetében szakértői
vélemények készítésénél gyakran van gond a szakmai kérdések eltérő megítélésével, a nem kellő alapossággal elvégzett felméréssel, helyszíni szemlével, adott esetben akár szakmai vétséggel, hibás tervezéssel. A mérnöki kamarában most éppen emiatt dolgozunk az Etikai Kódex átalakításán, hogy a tervezés, szakértés során elkövetett bizonyított szakmai hiba, szándékos hanyagság ugyanúgy büntethető legyen, mint az etikátlan viselkedés. Hiszen a megrendelők, a lelkiismeretesen dolgozó mérnökök elvárják a kamarától, hogy minél kevesebb legyen a hibás mérnöki munka, a gondatlanságból bekövetkező károkozás. Ezek a kérdések sokszor nehezen megítélhetők, többször már bírósági ügy is nehezíti a
helyzetet, így különösen nagy súlyt fektetünk a megelőzésre, az oktatásra, a tájékoztatásra, adott esetben a felek közti békéltetésre.
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Interjú: Baumann Mihály – BMMK elnökségi tag, MMK elnökségi tag,
Épületgépészeti Szakcsoport vezető
Az energiaválság felértékeli és újra valós helyére teszi a mérnökök szerepét

Szimbiózisban él a kamara és a PTE
Baumann Mihály kezdettől, vagyis 1997-től tagja a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. Négy éve megyei
elnökségi tag, egy éve pedig a Magyar Mérnöki Kamara elnökségében is tevékenykedik.
– Mi volt a kezdeti elvárása a kamarától és mennyire valósult ez meg?
– Azt gondolom, hogy a kamara feladata az érdekképviselet, hogy segítse a tagjait. A mérnöki munka a gyors szakmai fejlődés miatt folyamatosan változik, ezért a kamara egyik legfontosabb feladata a
szakmai továbbképzés színvonalának és megfelelő gyakoriságának biztosítása. Ez Baranyában magas
szinten működik. Szerencsések vagyunk, mert felsőfokú mérnökképzés zajlik a Pécsi Tudományegyetemen, a mérnöki kamara és az egyetem pedig szimbiózisban él kölcsönös előnyökkel, s kitűnő köztük az
együttműködés. Ez köszönhető annak is, hogy a helyi kamara alapító elnöke, Bársony János, a PTE-n volt
dékán és tanszékvezető, azóta pedig igen sok szakemberrel egészült ki az a kör, akik a kamarában és a
PTE-n is meghatározó munkát végeztek.
– Az egyetemi oktatóknak is tud segíteni a kamara?
– A mérnöki tevékenységet a kamara kell koordinálja, és oktatóként, valamint gyakorlati szakemberként sem mindegy, hogy miként tudjuk ezt befolyásolni, mennyire a képzésünk céljai szerint alakulnak
az üzleti világban a mérnökök lehetőségei, tevékenységének szabályai.

VIII.

– Épületgépész mérnökként az energetika is szakterülete, mely napjainkban igen labilis lábakon áll.
Mennyire tartják kézben a hazai mérnökök, van beleszólásuk az országos energiakoncepcióba?
– Ketté kell választani a kérdést. Vannak energiaszolgáltatók és -termelők, erőművek, áram- és gázszolgáltatók stb., ezen a vonalon kevés az ismeretem. Én inkább a felhasználók oldalával foglalkozom, ezt
a területet képviselem. Az energiaválságról az egyértelműen elmondható, hogy felértékeli a mérnökök
szerepét, megbecsülését, újra fontos kérdés például az optimális energiafelhasználás, az energiastruktúra, a helyi erőforrások számbavétele, a gazdaságosság, a környezettudatosság.
– Lát még fehér foltot a kamara munkájában?
– Nem nevezném fehér foltnak, de azon még dolgoznunk kell, hogy kormánydöntések előkészítése során gyakrabban és alaposabban kikérjék a mérnöki kamara álláspontját, jobban építsenek szakmai véleményére. Az sem fehér folt, ám probléma, hogy egyre nő a mérnöki kamarai elnökségek átlag
életkora. Szerencsére Baranyában már történtek erre vonatkozóan progresszív lépések. Viszont léteznek
központi intézkedések, amik hátráltatják a fiatalítási folyamatot. A mérnökök ugyanis csak 5-8 év munka után kapnak tervezői jogosultságot, s ennek következtében sokan 40-50 éves korukban kapcsolódnak be a mérnöki kamara életébe. Jó lenne, ha már korábban is lennének olyan szintek, amelyek lehetőséget teremtenének számukra a kamarai tevékenységre.

Interjú: Dr. Jaczó Zoltán, BMMK elnökségi tag
Dr. Jaczó Zoltán a gyakorlat embere, és a szakmai fejlődésben lát új irányokat

Dinamikusabb lesz a kamara
Hídépítő céget vezet Jaczó Zoltán, aki a piaci oldaláról ismeri elsősorban a mérnöki tevékenységet.
Kezdettől tagja a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának, két ciklus óta elnökségi tag, és ismét bekerült
a vezetőségbe. A gyakorlati szakembert arról kérdeztük, mennyire elégedett a BMMK ténykedésével.
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– Általános kamarai tagként mire számított?
– Miután a kamara egy érdekvédő szervezet, az volt az elvárásom, hogy a mérnöki díjszabás érvényesítésében segítsen testületileg. A folyamatos szabványügyi változások miatt biztosítsa, hogy kedvező feltételekkel jussunk hozzá a munkánkhoz elengedhetetlen szakirodalomhoz, szakanyaghoz,
tervezetekhez, szabványokhoz. Megítélésem szerint a hatáskörüknek megfelelően ezt a támogatást
meg is adták.
– Elnökségi tagként mi az, amin változtatni igyekszik?
– Az új, fiatalosabb felállás szerintem azt eredményezi, hogy az elnökség közelebb kerül a mérnökökhöz. Túllépünk tehát azon a ponton, hogy önmagában lévő szervezetként egyszerűen csak kiadjuk a
tervezési jogosultságot. Az eddiginél sokkal dinamikusabb kapcsolatra készülök, ahol a kamara életébe
sokkal intenzívebben bevonják a gyakorló mérnököket.
– Beszéljünk akkor ipari szintről vagy mérnöki nagyüzemről! Mennyire gyakorlatcentrikus az elnökség tevékenysége?
– Ezt a kérdést két részre bontanám. Jól érzékelhető, hogy amikor a kamara kérelmeket bírál el, akkor
felülkerekedik a bürokratikus hozzáálláson az emberi, a kollegiális oldal, ilyen esetekben kifejezetten támogató. A másik terület a szakmai fejlődés segítése, ott azonban csak az útkeresésnél járunk. A kötelező tanfolyamokon igen sokat lehet még alakítani, finomítani.

Interjú: Dr. Kukai Tibor, BMMK korábbi elnök, MMK Választási Bizottság elnök

VIII.

A mérnöki gondolkodásnak nagyobb szerep kell a közéletben, a politikában

Megerősödtek 25 év alatt
Túl van az első negyedszázadán a Baranya Megyei Mérnöki Kamara. Idén májusban leköszönő elnökét,
dr. Kukai Tibor szerkezetépítő mérnököt kértük meg 16 évi ténykedéssel a háta mögött, hogy adjon egy kis
összegzést erről az időszakról.
– Hogy mit emelnék ki ebből a kicsit több mint másfél évtizedből? Nos, megháromszorozódott a tagságunk, szabályozott minden ágazatunkban a tervezés, a kivitelezés, a továbbképzéseink pedig ösztönzően működnek.
– Mi a térségi mérnöktársadalom legnagyobb problémája?
– Szűkül a piac, észre kell venni, és ki kell mozdulnunk a régióból, az országból.
– Kicsit részletesebben, hogyan értékelné az elnökként irányított négy kamarai ciklust?
– Baranyában több mint ezer mérnök van, és az új kihívás, hogy a fiatal szakemberek pécsi székhellyel
neten át terveznek Közel-Kelettől Indonéziáig. Szóval átléphetjük úgy is a határokat, hogy közben otthon, vagy az irodánkban ülünk az íróasztal mellett.
– Hogy emlékszik a kamarai kezdetekre?
– Amikor a baranyai mérnök kamara megalakult, akkor gyakorlati szakemberként jelentős építőipari
vállalkozást vezettem. Építésvezetőként szereztem meg a felsőfokú végzettséget, s mindenkor foglalkoztatott a mérnöktudomány. Bachman Zoltán barátságának köszönhetően bekapcsolódtam a Pollack Mihály Műszaki Főiskola tanári tevékenységébe is. A rendszerváltást követően az alakuló baranyai mérnök kamara elsősorban a tervező mérnököket fogta össze, én akkoriban kivitelezéssel foglalkoztam. A szervezet pedig azért jött létre, hogy a mérnöki tevékenység szabályozottabb keretek között működjön, hogy szakmai csapat vizsgálja, ellenőrizze a munkafázisok szereplőinek, a tervezőknek az alkalmasságát.
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– Mire a legbüszkébb a 16 évnyi elnöki ténykedéséből?
– Kezdetben (1997-ben) a kamarai törvény megszületésekor 300 fővel indult a szervezet. Napjainkban
pedig 820-870 fő között mozog a tagság. Elértük azt is, hogy ma már elképzelhetetlen, hogy valaki jogosulatlanul tervezzen bármiféle műszaki objektumot. Ez tehát a kamara organikus fejlődéséből adódó
érdem, miként az is, hogy minden szakterületen létrehoztuk a szakmai önkormányzatainkat. Privát minden terület, működésben, tervezésben és kivitelezésben is.
– Ezek tehát a gyakorlati eredmények. Vannak „elméleti” sikerek is?
– Oktatásban eljutottunk oda, hogy lépést tudunk tartani a továbbképzéseinkkel a mérnöki tudomány
fejlődésével. A továbbképzések kialakításának rendje pedig kicsit személyes büszkeségem is. Mert mindenkor szószólója voltam az Európában alkalmazott módszernek, a kiállítások, szakvásárok, szakmai
konferenciák elfogadását illetően, ahol a német módszert vettük át. Ennek eredményeként napjainkban már piaci értéke van a továbbképzéseinknek, ugyanakkor elméleti és gyakorlati ismeretanyagot is
ad a résztvevőknek.
– A kamara mégis csak elsősorban érdekképviselet. Ezen a téren hol tartanak?
– Súlya van már a mérnökök szavának, az évente megrendezett mérnöknapjaink a nagyközönségnek
is népszerű újdonságokat hoznak minden esztendőben. A mérnökbáljaink pedig a mérnökök társadalmi
helyét rangját igyekeznek tudatosítani, ugyanakkor összefoglalót is adunk ilyenkor az év eredményeiről,
feladatairól és kiemelkedő, díjazott társainkról. A mérnöktársadalom összetartozása a kamara tevékenysége révén egyre hangsúlyosabb.
– Akkor minden a helyén van, csak hajtani kell tovább a lendkereket?

VIII.

– Azért akad még teendő. A mérnöktársadalom ugyanis nagyon kis helyet szorított magának a társadalmi-politikai közéletben. A mérnökök többnyire igen visszahúzódóak, csendes, célirányos emberek,
kevés az affinitásuk általános kérdésekről véleményt nyilvánítani, holott a logikus ok-okozati gondolkodásuk nagyon hiányzik a mindennapi életünkből.
– Átadva a stafétabotot, mi az, amit intenzíven vinni kell tovább?
– Mégha csábító is a könnyebb út, nem szabad engedni a továbbképzések kialakult rendjéből, minőségéből. Egységes véleményekkel pedig erősíteni kell a társadalmi elismertséget, érdekérvényesítő
képességet. A mérnöki gondolkodás nagyon hiányzik a közéletből is. Például a beruházási projektekre gondolok. Ott ha azt mondják, hogy törvény, akkor a mérnök egy műszaki fizikai törvényszerűségre, axiómára gondol, egy jogász pedig egy rendeletre, mondván, ha kell, majd megváltoztatjuk. A két
megközelítés egyensúlyát kell kialakítani minden vonalon, a konkrét munkákban és a társadalmi kérdésekben is.
– Hogy vesz részt a továbbiakban a baranyai mérnök- és közéletben?
– A mérnöktovábbképzési előadásaimon igyekszem az új generáció figyelmét felhívni sarkallatos kérdésekre, és a szakmai vitákban igazságügyi műszaki szakértőként rendet tenni. Szóval elsősorban a tanácsadói szerepemre összpontosítok, de a PTE-n beruházások műszaki felügyeletével is foglalkozom.
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Pallós Balázs, Kukai Tibor és Bocz Gábor

Látogatás a Baranya Megyei Mérnöki Kamaránál

Egy békés generációváltás
A mérnököknek nagyon nem mindegy, hogy a kamarájukra
tekintve kiket látnak a vezetői posztokon. Ha köztiszteletben
álló, elfogadott, hiteles és sikeres mérnököket, akkor elisme
rően nyilatkoznak a kamarájukról, ha viszont megkérdőjelez
hető figurákat, lesújtó véleményük lesz. Baranyában egy olyan
generációváltást tudtunk most végrehajtani, amely hiteles embe
reket helyezett pozíciókba. A korábbi vezetői garnitúrát a helyi
műszaki felsőoktatás jeles személyiségei alkották, a mostaniak
többségében a piacon, saját, jól menő vállalkozásaikban vívtak ki
szakmai sikereket és elismerést – mondták el beszélgetőtársaink
a megyei kamarákat bemutató sorozat pécsi állomásán.

IX.

Dubnic zk y Miklós
BESZÉLGETŐTÁRSAK:
Bocz Gábor okl. építőmérnök,
a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
elnöke
Dr. Kukai Tibor okl. építőmérnök,
nyugalmazott egyetemi docens,
2008–2022 között a BMMK elnöke
Pallós Balázs okl. építőmérnök,
a BMMK etikai-fegyelmi bizottságának új elnöke
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– Volt ünneplés?
Bocz Gábor: Egetverően nagy bulit nem
tartottunk, a családdal azért volt egy kis
ünneplés. Az utóbbi időszak meglehetősen
karcos a tekintetben, hogy gyakorlatilag
élni és meghalni sincs idő, annyi a feladat
a vállalkozásaimban. A kamarán belül épp
most szerveztük meg Tibor segítségével,
hogy a régi és az új elnökség egy vacsora
keretében ünnepelje meg a tisztségviselőváltást.

Kukai Tibor: Az utóbbi hónapokban ismert
volt mindenki előtt, hogy miután a korábbi
vezetői kör több cikluson keresztül és alapvetően ugyanazokból a kollégákból került
ki, eljött az idő, hogy vegyünk egy mély levegőt, és a hetvenes korosztály képviselői
– velem együtt – önként átadjuk a helyünket az utánunk érkező negyvenes korosztálynak. Ez maradéktalanul sikerült, hiszen
nem csupán az elnöki, alelnöki posztokon
vagy az elnökségben, hanem a kamarai bizottságokban is 80%-os személycsere történt. Mindez persze megfelelően elő is volt
készítve. Két ciklussal ezelőtt ambiciózus,
a közösségért dolgozni hajlandó, harmincas éveik elején-közepén járó fiatalokat
vontunk be a kamarai munkába, és az akkori tisztújításkor már öt-hat kollégát jelöltünk tisztségekre. Négy fiatalt be is választottak, persze ezt úgy kellett végrehajtani,
hogy ne „sérüljön” a korosabb kollégák
aktivitása sem, ezért az akkori tisztújítás
előtt módosítottuk az alapszabályunkat,
és négy fővel megemeltük az elnökségünk
létszámát. A fiataloknak pedig volt nyolc
évük eldönteni, tovább akarják-e vinni a
zászlót. A békés váltás megtörtént, ráadásul úgy, hogy az alapító korosztály tagjai
a mostani tisztújításkor már nem is jelöltették magukat. Kissé röstelltem is volna

X. Előretekintés a BMMK 2022–2026 évi ciklusára és hosszabb távlatra is – Interjú Bocz Gábor BMMK-elnökkel.

magam, ha – mint az országos kamara választási jelölőbizottságának időtlen idők
óta elnöke – a saját kamaránkban nem tudom megszervezni ezt a mindenki megelégedésére szolgáló, totális váltást.

– Ezúttal tényleg generációváltásról
beszélhetünk, hiszen 42 esztendős
elnök lépett a 75 éves helyébe a 25
éves megyei köztestület élén…
Bocz Gábor: Gyerekkorom óta vonzott a
mérnökvilág, mindig erre a pályára készültem. Aztán amikor diplomát szereztem,
majd még egyet, és végigjártam a ranglétrát a tervezéstől a művezetésen és műszaki
ellenőri tevékenységen át az építésvezetőségig, érdekelni kezdett a mérnöki világnak az a része is, ahonnan a jogosultságainkat kapjuk. Egykori diplomakonzulensem,
Ijjas István professzor mondta a BME-n: Gábor, ez még csak a mérnökóvoda. A kamara már nagyon nem az, és hihetetlenül jó
érzés volt bekerülni a mérnöktársadalom
köztestületének vezetői közé. Az X generáció tagjai közé tartozunk, és életkorunkból
fakadóan másképp gondolkodunk, mint a
veterán vagy baby boom generáció képviselői. Tibor tanárom volt az egyetemen,
azaz több mint húsz éve ismerem, és 2022ben az MMK életében egyedülálló és korszakalkotó döntést hozott, amelynek hatására a küldöttek harmada, a tisztségviselők
fele kicserélődött. Így egy huszárvágással
megfiatalította a BMMK-t, ezzel helyet és
teret adott az új generációnak, ami példaértékű lépés és egyúttal követendő példa.

– Milyen irány- vagy hangsúlyeltolódásokkal járhat együtt a váltás?
Bocz Gábor: Baranya megyében létezik
egyfajta vezérfonal, ami egyrészt beköti a
mérnöki kamarát a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karára, másrészt mi sosem tartoztunk az „asztalverős”
kamarák sorába, és ezután sem leszünk
ilyen köztestület. Az egyik fő irány egyértelműen a fiatalok megszólítása lesz.
A szüleink idejében a mérnökök többsége egész életében egyetlen munkahelyen
dolgozott, és ez meg is felelt neki, az Y és
a Z generációk képviselői azonban teljesen másképp gondolkodnak például a karrierépítésről, érdekérvényesítésről vagy
arról, hogyan tájékozódjanak. Szerintem
az egyik fő feladat és kihívás az lesz, hogy
e két generációhoz tartozó szakmagyakorlók számára vonzóvá tegyük szakmai

Visszahúzódó attitűddel
sajnos nem lehet érvényesülni a megbízók és az
építészek jellemzően
lehengerlő stílusával szemben. (Pallós Balázs)
önkormányzatunkat. Tibor nyolc évvel
ezelőtt megmutatta nekünk az utat a kamarába, és megteremtette annak lehetőséget, hogy aktív részesei lehessünk a köztestületi munkának. Nekünk is ez dolgunk,
de már a következő generáció képviselőit kell megnyernünk a közösség számára.
Azokat a fiatalokat, akik a „felhőben” élnek és dolgoznak, az online térben tartják egymással a kapcsolatot, a fő tájékozódási platformjuk pedig egyértelműen a
közösségi média. Nekünk is ezeken a csatornákon kell szerepelnünk és kapcsolatokat építeni hozzájuk, velük. Egyébként
kifejezetten figyeltünk arra, hogy minden
szakcsoport egy-egy képviselője benne
legyen az elnökségben, így színes lett az
elnökség: társadalmilag megbecsült emberek, sikeres mérnökvállalkozók, akik
szép karriert futottak a saját szakterületükön. A két bizottsági elnök is nagyon komoly szakember, így nyugodtan vágok bele a következő négy évbe, mert rendkívül
jó képességű mérnök kollégákkal vagyok
körülvéve.

Kukai Tibor: A hetvenéves mérnököknek ez eszükbe sem jut, hisz nem digitális
bennszülöttek, teljesen más közegben és
korban szocializálódtak. Eltelt a köztestületi kamara első negyedszázada, és az alapító generáció képviselői sok helyen még
mindig kulcspozíciókat töltenek be, azt hiszik, hasznára lehetnek még a szervezetüknek. Jogszabály hiánya miatt nem került be az MMK új alapszabályába – holott
a jelölőbizottság elnökeként indítványoztam –, hogy országos tisztújítás esetén a
hetvenötödik életévét betöltöttek ne jelöltethessék magukat újabb ciklusra. Jó lett
volna, ha legalább ajánlásszinten bekerült
volna ez a jelölési szabályok közé. Hiszen
az egyetemi tanároknak 70 éves korban, az
egyházban a püspököknek pedig 75 éves
korban megszűnik a kinevezésük.

IX.

– Mennyire szerencsés, hogy a területi kamara az egyetem műszaki
karán is működik?
Kukai Tibor: Élő kapcsolat ez, sőt azt hiszem, ez a fajta „összemadzagolás” példa
nélküli az országban. A műszaki karon nem
csak irodát tartunk fenn, itt tartjuk a magas
színvonalú továbbképzéseinket, amelyek
a kamara legfontosabb feladatai közé tartoznak. Németországban nem kötelező a
mérnökkamarai tagság, a tervező-szakértő
kollégák hetven százaléka mégis tagja valamelyik tartományi szervezetnek. A német
mérnökök önként vállalják a továbbképzési penzumok teljesítését, holott az előírt évi
három nappal pont háromszor annyit kell
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teljesíteniük, mint a magyar szakmagyakorlóknak. Aki teljesíti a követelményeket,
digitális pecsétet kap, amit rátehet a terveire. Ennek komoly piaci értéke van. Magyarországon is el kell jutnia a mérnöki kamarának oda, hogy a továbbképzéseknek piaci
elfogadottságuk legyen, ennek egyik feltétele pedig az, hogy a képzéseket komoly, nívós helyeken rendezzük meg. A kamara napi működése is az egyetemhez kapcsolódik.
Pécsett ez történelmileg, a rendszerváltást
követően alakult így, még a mérnökegyleti és főiskolai korszakban. Bársony János
volt az első elnök, dékáni irodája volt a kamara székhelye, a titkárnője pedig a BMMK
ügyeit is intézte. Magam is hosszú ideig dékánhelyettes voltam a karon, János halála
után vettem át az elnökséget. Mindig természetes volt, hogy a műszaki kar erős bástyája a kamarának, és viszont. Persze nem
feltétlenül kell innen származnia a kamara
vezetőjének, ahogy egyébként a május elején megválasztott elnök sem kari alkalmazott. Az új elnökség tagjai vagy a bizottságok vezetői „klasszikus” mérnökök, akik a
jogosultságaikból élnek a piacon, erre alapozták a vállalkozásaikat.

A BMMK számokban
Kamarai tagok: 799 fő. Nyilvántartottak: 602 fő. Megyei szakcsoportok száma: 12.
A szervezet két megyére kiterjedően szervezi a mérnöktovábbképzést, Baranya és Tolna megye kamarai tagsága
részére. Tavaly 19 továbbképzést szerveztek, amelyen 1422-en vettek részt, ebből 951 fő volt baranyai, kb. 200 fő
tolnai, a többiek az online képzésnek köszönhetően az ország minden részéről.
A megyei kamara irodája a PTE Műszaki és Informatikai Karán működik. A BMMK Király utcai ingatlanát – melyben
két, egyenként 150 négyzetméter alapterületű iroda van – a jövőben induló mérnökvállalkozások inkubátorházaként
hasznosítanák, illetve olyan szakmai fórumoknak, műhelybeszélgetéseknek adnának itt helyet, ahol az idősebb,
a piacon már kevésbé aktív szakmagyakorlók osztanák meg tudásukat és tapasztalataikat érdekesebb építési projektekről a fiatalabb generációk képviselőinek.

– Mi jellemzi a mérnöki kamara közéleti kapcsolatrendszerét és társadalmi beágyazottságát?

IX.

Kukai Tibor: A BMMK mindig is jó kapcsolatra törekedett a megyében működő műszaki-szakmai szervezetekkel, társkamarákkal, a települések önkormányzatainak
és a kormányhivataloknak, illetve a különböző szakmai hatóságoknak a műszaki irányítását végző szervezeti egységeivel annak érdekében, hogy a tagjaink által
végzett mérnöki tevékenységek elbírálása, megítélése e szervezetekben korrekt
szakmai alapon történjen.
Pallós Balázs: Sokszor az az érzése az embernek, hogy a kamara és benne a mérnökök nem látszanak eléggé. Az első ciklusban, amikor tagja voltam a kamarai
elnökségnek, azt gondoltam, hogy a mérnöki munka elismertségén érdemes dolgozni. Egy hasonlattal élve: a tervezési
folyamatban a statikus megtervezi a
csontvázat és az izomzatot, a gépész érhálózattal látja el, a villamos kolléga behuzagolja idegrendszerrel, az építész pedig felöltözteti, kisminkeli és funkcióval
látja el. A fenti hasonlatban három mérnök és egy építész szerepel, és ha nő a tervezőcsapat létszáma, akkor még inkább
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mérnöktúlsúlyos lesz. Mégis, amikor érdekképviseletről és társadalmi megbecsülésről van szó, akkor vannak az építészek
és vannak a többiek. Sok megbeszélésen
a mai napig lehet találkozni „kardigános,
zokni-szandálos” mérnökökkel, visszahúzódó attitűddel. Sajnos így nem lehet érvényesülni a megbízók és az építészek jellemzően lehengerlő stílusával szemben.
Ez elvezet oda, hogy a díjazásban is nehezen érvényesítjük az elképzeléseinket, és a
fiatalokat is nehezen szólítjuk meg.
Kukai Tibor: Pécs abszolút nem homogén
politikai közeg. Ha meghívtuk egy kamarai
rendezvényre a polgármestert és a megyei
közgyűlés elnökét – akikkel egyébként baráti kapcsolatot ápolok –, húsz évvel ezelőtt
még nem volt probléma, akkor is eljöttek,
ha ellentétes politikai oldalt képviseltek.
Ma ez már kicsit kényesebb kérdés, de a személyes kapcsolatokkal biztosítható, hogy a
köztisztviselők és az egyetem vezetői egy-

egy rendezvényünkön felsorakozzanak a
kamara mellett. Azt mindenki tudja, hogy
a mérnöki kamara politikafüggetlen, nincs
jobb- vagy baloldali nyomaték. Nagyon
nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a
szervezet megjelenjen a nyilvánosságban,
hogy lássanak bennünket. Minden jelentősebb kamarai eseményhez – mérnöknapok,
bálok, Pollack Expó stb. – kapcsolódóan
megjelenünk a megyei napilapban, rendezvényeinkről tudósít az elektronikus média.
A bál kivételével ráadásul ezekre a nagyobb
kamarai rendezvényekre továbbképzéseket is rászervezünk, mégpedig a legmagasabb színvonalú programokkal. A megyei
önkormányzattal ma is létezik együttműködési megállapodásunk, részt veszünk a
megyei fejlesztési döntések meghozatalában, a különböző települési, városrendezési tervek, fejlesztési koncepciók véleményezésében. Ezenkívül a városi vezetők minden
operatív mérnöki jellegű kérdésben kikérik
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a tanácsunkat. Ilyen értelemben a közélet
vagy a társadalom felé abszolút biztosított
a területi kamara ismertsége.

– Mondanál példát erre a fajta segítségnyújtásra?
Kukai Tibor: Legutóbb a Nádor Szálló rekonstrukciójánál hívtak bennünket. A Széchenyi térről egy közel háromszáz tonnás
emelőgéppel kellene beemelni egy másik toronydarut az épületcsoport közepére, ami majd kiszolgálja az építkezést, vagy
keresni kell valamilyen másik alternatívát.
Megfelelő szakértőket javasoltunk bevonni a probléma megoldásába.

– Hogyan tekintenek saját szakmai
önkormányzatukra a baranyai mérnökök?
Bocz Gábor: A továbbképzés terén nagyon
magasra tettük a lécet, és tagjainknak a
második és harmadik oktatást ingyen biztosítjuk. Mérnökközösségünk tagjai becsülettel el is járnak a képzésekre, és kifejezetten jó visszajelzéseket adnak az előadások
színvonaláról, az oktatók felkészültségéről. Egy ekkora szervezetben persze mindig lesznek morgó hangok, elégedetlen
emberek, és nem azért, mert teszem azt
nem adunk meg nekik valamilyen jogosultságot, hanem mert nem is kíváncsiak ránk.
Szeptembertől egyébként közvéleménykutatást fogunk végezni a tagság körében,
hogy szondázzuk, szakmagyakorlóinknak

milyen ötleteik, igényeik, elvárásaik vannak a kamarájukkal szemben. Az első elnökségi ülésünket megtartottam, és kijelenthetem, hihetetlenül friss és kreatív
csapatunk, illetve több tucat ötletünk van,
melyeket lassan kívánunk aktiválni.
Kukai Tibor: A vállalkozásból élő mérnököknek nagyon nem mindegy, hogy a kamarájukra tekintve kiket látnak a vezetői
posztokon. Ha köztiszteletben álló, elfogadott, hiteles és sikeres mérnököket, akkor
elismerően nyilatkoznak a kamarájukról,
ha viszont megkérdőjelezhető figurákat,
torzsalkodást, egymással foglalkozást látnak, lesújtó véleményük lesz. És sok kamara
okot is ad ilyen vélekedésekre. Baranyában
egy olyan generációváltást tudtunk most
végrehajtani, amely továbbra is hiteles embereket helyezett pozíciókba. Ahogy említettem, a korábbi vezetői garnitúra a helyi
műszaki felsőoktatás jeles, vállalkozóként
is dolgozó oktatóiból állt, a mostaniak a piacon, saját, jól menő vállalkozásaikban vívtak ki szakmai sikereket és elismerést.

– Hogyan alakult az elmúlt években
a régió beruházási, tervezési piaca?
Kukai Tibor: Pécs városának a legutóbbi
nagy beruházási hulláma a 2010-es kulturális főváros jegyében zajlott, amikor valóban hiánypótló beruházások valósultak
meg, például világszínvonalú koncertterem (Kodály Központ), összevont egyetemi-városi-megyei könyvtár (Tudásköz-

pont), a mai napig népszerű turisztikai
célpont, a Zsolnay Negyed rekonstrukciója
stb. Később a „Modern városok” program
keretösszegét a város átadta egyetemi fejlesztési célra. Az egyetem óriási fejlesztéseket hajt végre: új elméleti tömb épült az
orvosi karon, nemrég adták át a fogászati
klinikát, fejlesztik a gyermekpszichiátriát,
a gyermekek sürgősségi ellátását, a szülészetet, műtőfelújítások folynak. A helyi
fejlesztőberuházások pillanatnyilag szinte kizárólag az egyetemhez kötődnek, a
várható beruházási források is itt landolnak. Csak tervezésre egymilliárdot kapott
az egyetem, hogy előkészítse a modellváltáshoz kapcsolódó fejlesztési projekteket.
Pallós Balázs: Azok a tervezővállalkozások, mérnökirodák, amelyek nincsenek
becsatornázva az egyetemhez, a városi
ipari parki beruházásokban, önkormányzati vagy a klasszikus piaci, lakossági megbízásokkal jutnak feladatokhoz, ám ezek
a kisebb volumenű projektek nem tartanak el egy városnyi mérnökembert. Ma
már nem jellemző, hogy a mérnök kifejezetten csak a saját környezetében vállal
feladatot, sokkal inkább országosan dolgozunk, és a jelentősebb mérnökvállalkozások komoly külföldi beruházásokban is
részt vesznek.
Kukai Tibor: Máshogy látom azt a kérdést,
hogy a helyi mérnöktársadalmat el kell tartania a térségnek megbízásokkal. A meglehetősen hektikus és lökésszerűen megjelenő beruházási volumen késztette a
mérnökvállalkozásokat arra, hogy exportmunkákat is vállaljanak, és mára teljesen
természetes kezd lenni, hogy a tervezőink
külföldi piacokon is megvetik a lábukat.

IX.

– Kukai Tibor, a nagyberuházások
tanár ura négy elnöki ciklust csinált
végig, Bocz Gábor mennyire tervez?
Bocz Gábor: Egy-két ciklus benne lehet, aztán majd meglátjuk. Ha négy év múlva azt
látja a tagság, hogy alkottunk valamit, elégedettek velünk és én is az vagyok magammal, akkor lehet folytatás. Ha viszont úgy
ítélem meg, hogy nem járultam kellőképpen hozzá a megyei kamara fejlődéséhez,
akkor nem vállalok több ciklust. Szeretném, ha eseménydús, sűrű négy esztendő
következne, melyben a baranyai mérnökök büszkék lennének kamarájuk választott vezetőire és szervezetükre. Szerintem
remek csapatunk van, és eredményes négy
év áll előttünk.
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Bocz Gábor
Közösségépítő programokat, ingatlanfejlesztéseket tervez az új elnök

Több figyelmet a mérnököknek!
Bocz Gábor szerkezetépítő, okl. vízépítő mérnököt, okl.
közgazdászt, a BG7 cégcsoport vezetőjét választották a
Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnökének 2022. május
3-án. Alig múlt még 40 éves a szakember, de már nyolc esztendeje a kamara elnökségi tagja, aki most dr. Kukai Tibor
segítségével 80 százalékában megújított tisztségviselői és
bizottsági tagokkal, egy igen kreatív csapattal nagy feladatok megoldására készül.
– Baranyában a 21 országos tagozatból, 12 szakcsoport
működik, és közülük ötnek az elnöke benne van az új, kilenctagú megyei elnökségben. Színesebb lett a csapat,
sokkal jobban rálátunk így a szakcsoportok igényeire.
– Melyek a kitűzött feladatok?
– Változatlanul fontos célunk, hogy szoros kapcsolatot
tartsunk fenn a régiónk legnagyobb műszaki felsőoktatási intézményével, a PTE MIK-kel. Támogatni szeretnénk
a Kart a gyorsan változó ipari igényekhez való alkalmazkodásban, úgy, hogy közben a mérnöki praxishoz szükséges jogosultságokhoz is a megfelelő tudást tartalmazzák a tananyagok. Ez a kapcsolat kölcsönösen előnyös.

X.

– Továbbra is jelentős képviselettel szeretnénk jelen lenni az országos kamara irányító testületeiben a
Baranya megyei mérnökök képviseletében.
– Úgy gondolom, hogy a szociális médián, a közösségi felületeken keresztül kell megszólítanunk az
idősebb – ez lesz a nehezebb – és a fiatal generációt is. Itt a mindennapi terveinkről, az előttünk álló feladatokról adhatunk tájékoztatást a tagságunknak. Természetesen kihasználunk minden lehetőséget a
Facebooktól az Instagramon át a YouTube-ig.
– Igaz, hogy ingatlanfejlesztést is terveznek?
– Napjaink inflációs gazdasági helyzetében nem szerencsés a tagság megtakarított pénzét bankban
tartani. Van két ingatlanunk, és az a terv, hogy a Király utcai irodaházunkban szeretnénk megvásárolni a
jövőben több ingatlant, melyekre 2022 őszén teszünk vételi ajánlatot.
– Mire használják majd az újabb tereket?
– Jelen pillanatban a meglévő két ingatlanra koncentrálunk. Az egyikben öt szoba is található, tökéletesen alkalmas egy inkubátorház kialakítására. Ezeket a szobákat bebútorozzuk, hardverekkel látjuk el,
és mini irodákként vállalkozásindításra adnánk ki rövid távra. S az is bizonyos, hogy pályázati úton juthatnak be ide a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagjai. A másik ingatlant továbbra is szeretnénk kiadni, és jövőbeli vételeknél is hasonló a terv.
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– Az idősebb mérnökök gyakran panaszolják, hogy kevesen ismerik és nem igazán becsülik meg a
munkájukat.
– Hogyan is ismernék, ha soha nem mutatjuk meg magunkat! A szociális média megjelenésünknek az
is célja, hogy kiderüljön, miként érkezik a kitermelő kutaktól az ivóvíz, merre és miként távozik a szennyvíz, mi történik villámárvizek esetén, az épületgépészet, épületvillamosság, a tartószerkezetek kialakítása milyen újdonságokkal könnyíti meg az életünket, vagy például mely aktuális úthálózati problémákat kell éppen a régióban megoldani, s mit tudnak tenni ezen kérdésekben a szakemberek. Tovább kell
lépni azon a régi elven, hogy a mérnökök csendben a háttérben dolgoznak. Nem építünk „fényező szakkört,” de a tényekről, realitásokról igenis beszélni kell!
– Szervezeti vonalon mi változik?
– Az országos tagozatok és a helyi szakcsoportok együttműködését sokkal magasabb szintre kell
emelnünk. Ha ugyanis kollektívan együtt evezünk, akkor lényegesen jobb lesz az országos megítélésünk is. A Kamara politikamentes köztestület, de bátorítani szeretnénk a fiatal kollégáinkat, hogy vegyenek részt a társadalmi-politikai közéletben, hogy a műszaki reál értelmiség gondolkodása erősebben érvényesüljön a világra és hazánkra nehezedő problémák megoldásában.
– A kommunikáció terén a szociális médián túl milyen lépések várhatók még?
– Például a weboldalunk fejlesztését tervezzük, ahol szavazási lehetőséget teremtünk. Itt a szakmai továbbképzésekre is várunk ötleteket, s munkaerő-toborzásnak is helyet adunk. Szóval szebb, egységesebb arculati képet szeretnénk kialakítani a baranyai mérnökökről.
– Mindig sarkalatos pont a tagdíj alakulása, s hogy mit kap érte a tagság!
– Elkerülhetetlen a tagdíjak emelése országosan. Az a szándékunk ugyanakkor, hogy cserébe a Baranya Megyei Mérnöki Kamara tagjai a szakmai továbbképzések díjából jelentős kedvezményeket kapjanak, valamint több ingyenes oktatást is bevezetünk.
– A mérnökbál gyakorlatilag az egyetlen közösségi fórum, ahol magánemberként találkoznak a térség mérnökei. Ezen a téren lesznek újdonságok?

X.

– Ez egy kiváló kapcsolatteremtő terep házaspároknak. Ám mi szeretnénk évente egy nagy családi találkozót is beiktatni a mérnökeinknek, ami sportrendezvényekkel, gyerekjátékokkal, majális jellegű családi programokkal tarkított.

634

Tartalomjegyzék
Előszó, Köszöntő, Ajánlás.............................................................................................................................................6
Előszó – Dr. Kukai Tibor – a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke 2006–2022 között......................................................................6
Köszöntő – Dr. Hajtó Ödön – a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke.................................................................................................8
Ajánlás – Wagner Ernő – a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.................................................................................................................9
Ajánlás – Őri László – A Baranya Megyei Önkormányzat elnöke..........................................................................................................10
I. A Magyar Mérnöki Szervezetek történeti előzményei és a Magyar Mérnöki Kamara megalapítása............................... 13
A kamarai szerveződés története..........................................................................................................................................................14
25 éves a Magyar Mérnöki Kamara – Az alakuló ülés...........................................................................................................................21
Dokumentumok a Mérnöki Kamara Egyesületnek az 1989-es megalapításáról....................................................................................22
II. A Baranya Megyei Mérnöki Kamara megalapítása, alakuló taggyűlés az 1996-os és 1998-as években......................... 31
A BMMK megalapításának és előzményeinek dokumentumai – 1991-1998........................................................................................32
Elnökségi tagok fotói – 1996................................................................................................................................................................58
1998-ban megismételt alapító közgyűlés előkészítése és dokumentumai...........................................................................................59
Elnökségi tabló – 1997–2002..............................................................................................................................................................71
III. Tisztújító taggyűlések és megválasztott vezetőségek dokumentumai..................................................................... 75
2002. évi tisztújító taggyűlés dokumentumai:.....................................................................................................................................75
2005. évi - cikluson belüli elnöki poszt utódlás.....................................................................................................................................82
Elnökségi tabló 2002–2006..................................................................................................................................................................83
2006. évi tisztújító küldöttgyűlés dokumentumai................................................................................................................................87
2010. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve:................................................................................................................107
2014. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve.................................................................................................................111
2018. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve.................................................................................................................118
Tabló – A BMMK tisztségviselőiről 2006–2022..................................................................................................................................128
2022. évi tisztújító küldöttgyűlés kivonatos jegyzőkönyve.................................................................................................................130
Elnökségi tabló 2022–2026................................................................................................................................................................136
IV. A BMMK 25 évének fontosabb eseményei, és néhány év kiemelt adatai................................................................. 141
Elnöki beszámoló a BMMK 1997. évi tevékenységéről........................................................................................................................141
Elnöki beszámoló a BMMK 1998. évi tevékenységéről........................................................................................................................148
Elnöki beszámoló A BMMK 1999. évi tevékenységéről........................................................................................................................151
Elnöki beszámoló a BMMK 2000. évi tevékenységéről........................................................................................................................153
Elnöki beszámoló a BMMK 2001. évi tevékenységéről........................................................................................................................153
Elnöki beszámoló a BMMK 2002. évi tevékenységéről........................................................................................................................155
Elnöki beszámoló a BMMK 2003. évi tevékenységéről........................................................................................................................156
Elnöki beszámoló a BMMK 2004. évi tevékenységéről........................................................................................................................157
Elnöki beszámoló a BMMK 2005. évi tevékenységéről........................................................................................................................158
Elnöki beszámoló a BMMK 2006. évi tevékenységéről........................................................................................................................160
Elnöki beszámoló a BMMK 2007. évi tevékenységéről........................................................................................................................163
Elnöki beszámoló a BMMK 2008. évi tevékenységéről........................................................................................................................167
Elnöki beszámoló a BMMK 2009. évi tevékenységéről........................................................................................................................176
Elnöki beszámoló a BMMK 2010. évi tevékenységéről........................................................................................................................179

A BMMK Felügyelőbizottságának beszámolója 2010. évről................................................................................................................181
Elnöki beszámoló a BMMK 2011. évi tevékenységéről........................................................................................................................182
Elnöki beszámoló a BMMK 2012. évi tevékenységéről........................................................................................................................188
Elnöki beszámoló a BMMK 2013. évi tevékenységéről........................................................................................................................193
Elnöki beszámoló a BMMK 2014. évi tevékenységéről........................................................................................................................198
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége mellett működő Szakértői Testület tagjai ..................................................................206
Elnöki beszámoló a BMMK 2015. évi tevékenységéről........................................................................................................................208
Elnöki beszámoló a BMMK 2016. évi tevékenységéről........................................................................................................................218
A „Baranya Megyei Mérnöki Kamara mérnöknapja” című rendezvénysorozat megrendezése.............................................................219
Beszámoló a Baranya Megyei Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának 2016. évi munkájáról..........................................................225
Az Etikai Bizottság elnökének beszámolója a Baranya Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi tevékenységéről.......................................226
Elnöki beszámoló a BMMK 2017. évi tevékenységéről........................................................................................................................228
Elnöki beszámoló a BMMK 2018. évi tevékenységéről........................................................................................................................235
Építőmérnök 200 MMK rendezvényen való részvételünk:...................................................................................................................236
Elnöki beszámoló a BMMK 2019. évi tevékenységéről........................................................................................................................240
A BMMK és a PTE MIK plakátkiállítása 2019. 03. 29. – 2019. 04. 11. közötti időtartamban:...............................................................241
Mérnök és MIK Partners’ Nap 2019.....................................................................................................................................................241
Elnöki beszámoló a BMMK 2020. évi tevékenységéről........................................................................................................................245
Pollack Expo 2020. február 27–28......................................................................................................................................................247
Elnöki beszámoló a BMMK 2021. évi tevékenységéről........................................................................................................................247
Mérnök és MIK Partners’ Nap 2021. beszámoló..................................................................................................................................249
A BMMK-iroda bemutatása................................................................................................................................................................252
V. Mérnöktovábbképzéseink fejlődése az éves küldöttgyűlési elnöki beszámolók alapján (1996–2022-ig).................... 255
Általános áttekintés az MMK és a BMMK mérnöktovábbképzési tevékenységéről..............................................................................255
2007. a mérnöktovábbképzési időszak kezdete..................................................................................................................................257
VI. Néhány jelentősebb rendezvényünk, szakmai tanulmányutak.............................................................................. 277
Pollack EXPO szervezésében részvétel................................................................................................................................................277
2007 – 10 éves jubileumi ünnepség az Expo Centerben.....................................................................................................................292
2010 – GOCE projekt..........................................................................................................................................................................304
2016 – Fiatal Mérnökök Baranya Megyei Csoportja megalakulása és rendezvényei...........................................................................314
2016 – Látogatás Németországban a Baden-Württembergi és a Bajor Tartományi Kamaráknál
a mérnöktovábbképzések tapasztalatcseréje .....................................................................................................................................330
2016 – Mérnöknap 2016....................................................................................................................................................................334
2017 – BMMK Mérnöknap.................................................................................................................................................................354
2017 – BMMK szakmai tanulmányút 2017. 12. 01. (Szekszárd, Paks)................................................................................................377
2018 – BMMK Mérnöknap – MIK-Partners’ Nap 2018........................................................................................................................379
2018 – A V4-es országokba tett szakmai tanulmányút (Szlovákia – Csehország)..............................................................................385
2019 – A BMMK és a PTE MIK poszterkiállítása a 2019. 03. 29 – 2019. 04. 11. közötti időtartamban:...............................................391
2019 – Mérnök és MIK Partners’ Nap 2019.........................................................................................................................................430
2019 – Alsó-Szászországi szakmai út 2019. 10. 20–25. között...........................................................................................................441
2020 – PTE MIK - MÉRNÖKNŐK program –
a BMMK részvétele a fotó, poszter és videópályázat kiírásában, bírálatában, díjazásában..................................................................457
2020 – BMMK-s rendezvények...........................................................................................................................................................462
2021 – Mérnök- és MIK Partners’ Nap – képes beszámoló.................................................................................................................463

VII. Kitüntetett mérnökeink.................................................................................................................................... 467
VII/1. MMK kitüntetésben részült Baranya megyei mérnökök az elmúlt 25 évben (elnöki beszámolók alapján)................................467
VII/2. BMMK saját kitüntetésben részült Baranya megyei mérnökök (Az elnöki beszámolók alapján)................................................471
1983 – Az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója által készített „Hogy van, mérnök úr?” c. videó,.......................................................................523
VIII. A BMMK eseményeiről és rendezvényeiről a 25 év alatt megjelent Dunántúli Napló-cikkek.................................. 523
1996. 07. 31. Dunántúli Napló (DN)-cikk a kamarákról.......................................................................................................................524
1999. 01. – Dunántúli Napló-cikk a jogosultságokról.........................................................................................................................526
2000. 02. 22. Dunántúli Napló-cikk a Bányászati szakcsoportról........................................................................................................527
2000. 06. 27. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK különdíjáról............................................................................................................527
2002. 02. 04. Dunántúli Napló-cikk – interjú dr. Bársony Jánossal.....................................................................................................528
2002. 07. 02. Dunántúli Napló rövid hír..............................................................................................................................................528
Nem maradt el egyik mérnökbál sem az ezredforduló óta – Mészáros B. Endre összefoglalója..........................................................529
2004. február – Mérnökbál................................................................................................................................................................529
2005 – Dunántúli Napló-cikk a 2005-ös Mérnökbálról.......................................................................................................................530
2005 – Dunántúli Napló-cikk Mártonfalvi Péterről, a mérnökbálok főrendezőjéről............................................................................530
2006. 02. 09. – Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról........................................................................................................................531
2007. 02. 11. Dunántúli Napló-cikk a 10. jubileumi Mérnökbálról......................................................................................................532
2008.02.08. – Mérnökbáli beszámoló képekben................................................................................................................................534
2009. 02. 24. Dunántúli Napló-beszámoló a Mérnökbálról................................................................................................................538
2010. 06. 26. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK elnöksége és a megyei új parlamenti képviselők megbeszéléséről.........................546
2013. 02. 14. Dunántúli Napló Interjú Mártonfalvi Péterrel................................................................................................................553
2013. 02. 28. Dunántúli Napló-cikk a Pollack Expóról.........................................................................................................................553
2013. 04. 15. Dunántúli Napló rövid hír a BMMK küldöttgyűléséről...................................................................................................555
2014 – Mérnökbálról fotóbeszámoló.................................................................................................................................................555
2014. 05. 12. Dunántúli Napló rövid hír a küldöttgyűlésről.................................................................................................................560
2015. 05. 16. Dunántúli Napló-cikk a küldöttgyűlésről.......................................................................................................................561
2015. 10. 20. Dunántúli Napló rövid hír az Aranygyűrű átadásáról – Dr. Metzing Ferenc....................................................................561
2015. 12. 20. Dunántúli Napló-cikk a BMÖ-BMMK-DDÉK hármas együttműködési megállapodásról.................................................562
2016. 05. 07. Dunántúli Napló-cikk a BMMK küldöttgyűléséről..........................................................................................................563
2016. 10. 23. Dunántúli Napló-interjú az Aranygyűrű átadásáról – Baumann Mihály........................................................................564
2016. 11. 12. Dunántúli Napló felvezető cikk a közelgő Mérnöknapról (Tudásközpont)......................................................................564
2016. 11. 18. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról (Tudásközpont).................................................................................................565
2017 – Beszámoló a BMMK május 17-i Küldöttgyűléséről.................................................................................................................567
2017 – Mérnökbálról fotóbeszámoló.................................................................................................................................................568
2017. április – cikk a Betonújságban (XXV. évfolyam II. szám) a Pollack Expóról................................................................................572
2017. 02. 15. DN rövid hír a Mérnökbálról .........................................................................................................................................573
2017. 09. 07. DN-cikk tervpályázatról.................................................................................................................................................574
2017. 10. 28. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról..........................................................................................................................574
2018. 02. 12. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról...........................................................................................................................576
2018. 03. 03. Dunántúli Napló rövid hír a Zöld Város pályázatról........................................................................................................580
2018. 05. 09. Dunántúli Napló-cikk a tisztújító küldöttgyűlésről........................................................................................................581
2018. 10. 24. Dunántúli Napló-cikk a Mérnöknapról..........................................................................................................................582

2018. 11. 10. Dunántúli Napló-interjú az Aranygyűrű átadásáról – Dr. Szabó Éva..............................................................................583
2019. 02. 11. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról...........................................................................................................................584
2019. 03. 27. Dunántúli Napló-interjú a megnyíló poszterkiállításról.................................................................................................592
2019. 03. 29. Dunántúli Napló-cikk a poszterkiállításról.....................................................................................................................593
2019. 05. 25. Dunántúli Napló-cikk a küldöttgyűlésről.......................................................................................................................594
2020. 02. 09. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról...........................................................................................................................594
2020. 02. 27. Dunántúli Napló-cikk a Pollack Expóról.........................................................................................................................600
2020. 03. 26. Dunántúli Napló az Aranygyűrű átadásáról – Tiderenczl József.....................................................................................601
2020. 10. 09. Dunántúli Napló-interjú dr. Kukai Tiborral.....................................................................................................................602
2021. 06. 03. Dunántúli Napló rövid hír díjátadásról – Dr. Szabó Éva..................................................................................................603
2021. 10. 16. Dunántúli Napló rövid hír Aranygyűrű átadásáról – Degré András................................................................................603
2022. 03. 29 Dunántúli Napló interjú – Tüke-díj átadásáról – Dr. Kukai Tibor.....................................................................................604
2022. 04. 26. Dunántúli Napló-cikk a Mérnökbálról...........................................................................................................................605
2022. 05. 19. BAMA-cikk – Interjú dr. Kukai Tiborral..........................................................................................................................618
2022. 05. 30. Dunántúli Napló-cikk a BMMK tisztújításról – interjú Bocz Gáborral.............................................................................619
Interjúk, visszaemlékezések a BMMK tevékenységéről..................................................................................................................621
Interjú: Dr. Metzing Ferenc, BMMK korábbi elnökségi tag, MMK OSZMSZT tag...................................................................................621
Interjú: Dr. Szabó Éva Ibolya BMMK elnökségi tag, MMK EFB elnökhelyettes,
MMK Építési Tagozat elnökségi tag, BMMK Építési Szakcsoport vezető...............................................................................................621
Interjú: Baumann Mihály – BMMK elnökségi tag, MMK elnökségi tag, Épületgépészeti Szakcsoport vezető......................................623
Interjú: Dr. Jaczó Zoltán, BMMK elnökségi tag....................................................................................................................................623
Interjú: Dr. Kukai Tibor, BMMK korábbi elnök, MMK Választási Bizottság elnök...................................................................................624
IX. A Mérnök Újságban megjelent „Egy békés generációváltás” című cikk.................................................................... 627
X. Előretekintés a BMMK 2022–2026 évi ciklusára és hosszabb távlatra is – Interjú Bocz Gábor BMMK-elnökkel. .......... 633

A könyv borítóján az építőmérnöki hivatást népszerűsítő, – Pécsett a
Széchenyi téren 2019-ben felállított poszter kiállítás látható. (Fotó: Tóth
László) A tablók kettős jubileum alkalmával készültek. A Magyar Mérnöki
Kamarát létrehozó gondolat 30 éves jubileumára és az angliai ICE (Institute
of Civil Engineers) alapításának 200 éves jubileumára, amit a közös tisztelet
és barátság jegyében együtt ünnepeltünk Magyarországon. A Budapesten
2018-ban megnyitott poszter kiállítást több megyében is bemutatták, így
jutott el Pécsre, a Széchenyi térre is.
A Baranya Megyei Mérnöki Kamara a PTE Műszaki és Informatikai Karával közös szervezésben 2019. 03.29. – 04.11. között „Formáljuk a jövőt és átalakítjuk a világot!” címmel Pécsett is bemutatta a címlapon látható módon
az építőmérnöki alkotásokat bemutató posztereket. Ez alkalomra a BMMK
részéről felkértük az építőmérnök tagjainkat, hogy az országos kiállítással
azonos megjelenítésű posztereken mutassák be a Baranya megyében tervezett, és itt, vagy bárhol a világban megvalósult saját mérnöki alkotásaik
legjobbjait.
A hátsó borítólapon a Baranya megyei mérnök kollégáink által tervezett mérnöki létesítmények poszterei láthatók. Részletesebb bemutatásuk
a könyv VI. fejezetében található.

