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Elnökségi beszámoló 

a Tolna Megyei Mérnöki Kamara 2015. évi tevékenységéről 

 

Kamaránk a 2015-ös év éves tervét a tagság létszámának immár tartós stagnálása, illetve csak 

egészen kismértékű növekedése miatt továbbra is visszafogottan, a korábbi évek szintjén 

tervezte. A 2014. évi Küldöttgyűlés által meghatározott tagdíjak és nyilvántartási díjak csekély 

mértékű emelésének köszönhetően, 2015. évben díjbevételünk kis mértékben növekedett. 

 

A Tolna Megyei Munkaügyi Központ pályázati támogatását elnyerve lehetőségünk volt egy 

pályakezdő kolleganőt, titkársági adminisztrációs munkára, 6 havi támogatással felvenni, illetve 

ezen túlmenően saját bérkeretünk terhére foglalkoztatni. Ezzel elősegítve az ügyviteli és 

informatikai feladatok ellátását. 

 

Taglétszámunk 2015. év végén 400 fő. Kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak 

száma: 287 fő, aktív tagok tagsághoz kötött engedéllyel rendelkezők: 236 fő, Nukleáris szakértő 

jogosultsággal rendelkezők: 38 fő, Épületenergetikai tanúsító: 41 fő. 

 

Új jogosultságot összesen 83 fő kapott, ebből tagsághoz kötött engedélyek száma: 38 db, 

kamarai tagsághoz nem kötött engedély (Fmv, Me): 58 db. 

Névjegyzéki igazolást 54 főnek adtunk ki, hatósági bizonyítványt 51-en kértek. 

Kamarai tagnak 16 főt vettünk fel. 

Egy évet meghaladó tagdíjtartozás miatt 6 fő kamarai tagsági viszonyát kellett megszüntetnünk.  

A nyilvántartottak száma évek óta stagnál, 280 és 300 fő között mozog, mivel hozzávetőleg 

ugyanannyian kapnak új engedélyt, mint amennyi évente lejár és nem hosszabbíttatják meg 

(okok: jogi továbbképzés nem teljesítése, nincs szükségük az engedélyre). 

 

Kamaránk a 2015. évre támogatási kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökséghez, a 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt kötelező szakmai továbbképzések teljesítésének, 

egyéb szakmai feladatai, személyi, tárgyi feltételeinek fejlesztéséhez. A Miniszterelnökség a 

kérelmet kedvezően elbírálta, annak - az igényben meghatározott összeggel egyező – 5 millió Ft-

os támogatásáról döntött. 

A támogatási szerződésnek megfelelően a támogatott tevékenység során az alábbi szolgáltatások 

és fejlesztések valósultak meg:  

A Magyar Mérnöki Kamara a 2014. március 28-án elfogadott továbbképzési szabályzatával a 

területi kamarák feladatkörébe utalta a kötelező szakmai továbbképzések szervezését, 

lebonyolítását. Kamaránk a Baranya megyei és a Somogy megyei Mérnöki Kamarával 

együttműködve, régiós szinten szervezte a továbbképzéseket, így a három megye érintett 

mérnökei, szakma gyakorlói, mindhárom megyében szervezett képzésről kaptak értesítést, több 

témakörből, és több időpont közül tudtak választani. 

A kötelező jogi képzések kontakt órás formája gyakorlatilag megszűnt, az MMK az online 

képzéseket preferálja. 

Azoknak a kollégáknak, akiknek a számítástechnikai ismeretei, eszközei nehézkessé tették a 

képzés önállóan történő elvégzését, személyes segítséget biztosítottunk. A személyes 

segítségnyújtáson túl, nagyon sokan igényelték telefonon is közreműködésünket, segítségünket. 

A továbbképzések résztvevők által elvárt szintű megszervezése, lebonyolítása, jelentős többlet 

feladatot rótt az adminisztrációs ügyeket intéző kolléganők és a titkár számára is. 

A támogatási összegből az ő bérüknek és bérjárulékainak egy részét finanszíroztuk a 

pályázatunkban szereplő mértékben.  

Eszközbeszerzéseink: 
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A napi ügyviteli teendők korszerűbb feltételek melletti végzése a szakmai, jogi továbbképzések 

megfelelő színvonalon történő megszervezése, lebonyolítása érdekében beszereztünk 1 db 

Konica Minolta színes lézernyomtatót, 1 db asztali számítógépet és 2 db laptopot. 

Az informatikai rendszerünk megújításán túl az irodáink közel 20 éves bútorzatának részbeni 

lecserélésével, klíma berendezés beszerelésével komfortosabb feltételeket tudunk biztosítani 

tagjaink, regisztrált szakmagyakorlóink részére. 

 

A beszerzéseink következtében jelentősen megnövekedett eszközeink, berendezéseink 

védelmének biztosítása érdekében elektromos riasztórendszert is kiépítettünk. A költségtervben a 

beszerzésekben tervezett kiadásaink minimális mértékben módosultak, de az elszámolásban, a 

pályázatban szereplő összeget számoltuk el. 

 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara a 2015-ös évben a taggyűlés által elfogadott költségvetés 

keretén belül gazdálkodott, a kapott támogatást is beleszámítva, 23.268 e Ft bevétellel és 21.427 

e Ft kiadással. Ezt az egyensúlyt az MMK 650 e Ft-os szolidaritási alap támogatása biztosította. 

 

Elnökségi üléseinket szükség szerint, de általában másfél- kéthavi rendszerességgel tartottuk, 

összesen 7 alkalommal, melyeken a részvétel egy-két igazolt akadályoztatás mellett mindenkor 

határozatképes volt. Az elnökségi ülések állandó meghívottja és résztvevője az FB. és az E-FB. 

elnöke. Évvégi – bizottsági tagokkal és szakcsoportvezetőkkel – kibővített évértékelő elnökségi 

ülésünket 2015. dec. 7-én tartottuk a Szász Étteremben. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara küldöttgyűlési munkájában a taglétszámunk alapján megszabott 

négy küldöttel részt vettünk. Az országos küldöttgyűlések megállapításait és határozatait az 

elnökség kiértékelte és munkájába beépítette. Ugyancsak részt vettünk elnöki és alelnöki (orsz. 

elnökségi tagi) minőségben az MMK Választmányi ülésein. 

 

Kamaránk éves taggyűlésére 2015. május 29-én került sor a Mészáros Borházban. A 

taggyűlésen részt vett dr. Ugodi Andrea, a Tolna Megyei Kormányhivatal igazgatója, Ribányi 

József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnök, és dr Virág Rudolf főtitkár, a Magyar Mérnöki 

Kamara képviseletében. Az elnökségi és bizottsági beszámolók mellett elfogadásra került a 

2014. évi költségvetés teljesítése és a 2015. évi terv.  

 

Kamaránkban 2015. szeptember 12-én rendkívül sajnálatos esemény következett be, elnökünk, 

Bohli Antal 73 éves korában váratlanul elhunyt. Bohli Antal, Kamaránk alaptó tagja, az 1996-

os megalakulás óta haláláig, 19 éven keresztül látta el mindenki megelégedésére szolgáló elnöki 

tevékenységét. Temetését és méltatását követően a Választási és jelölő Bizottság megkezdte 

munkáját annak érdekében, hogy sor kerülhessen az elnök személyének megválasztására. 

  

A november 27-én Sipos László alelnök vezetésével a Mészáros Borházban megrendezett 

tisztújító taggyűlésen részt vett Rónay István MMK alelnök, Barta Lajos Bács-Kiskun Megyei 

Mérnöki Kamara Elnöke, a Kormány Megbízott nevében megjelent Kadlicskó Krisztián állami 

főépítész. 

A taggyűlésen megjelent 76 fő kamarai tag az elnöki pozícióra Palotásné Kővári Terézia okl. 

építőmérnököt választotta meg, aki 19 éven keresztül volt elnökségi tagja kamaránknak. Igy a 

megüresedett elnökségi tag tisztségre Szente Károly földmérő mérnök került megválasztásra. 

 

Négy szakcsoportunk – Vízgazdálkodási, Geodéziai, Épületgépészeti, Tartószerkezeti – 

tevékenyen részt vállalt szakmai rendezvényeink szervezésében.  

2015. december 15-én regionális szervezésben megalakult az ötödik szakcsoportunk, Tolna 

megyéből 15 fővel, a Hírközlési és Informatikai régiós szakcsoport, amelynek megyei alelnöke 

Gyuricza János villamosmérnök lett. 
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2015. évben két szakmai fórum került megrendezésre. Első alkalommal az éves taggyűlés 

keretein belül tartottunk szakmai előadásokat. Második alkalommal a hagyományos őszi szakmai 

fórumot összekapcsoltuk a rendkívüli tisztségviselő választó taggyűlésünkkel: 

 

Május 29-i Szakmai Fórumon a következő előadásokra került sor: 

- Tájékoztató az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések  

 megvalósítását célzó intézkedésekről szóló 1032/2015.(I.30.) Korm. határozatról. 

 Előadó: Dr Virág Rudolf főtitkár (Magyar Mérnöki Kamara) 

- „Tolna Megye fejlesztési lehetőségei a 2014 – 2020-as EU ciklusban”c. előadás 

 Előadó: Naszvadi Balázs területfejlesztési ov.(Tm-i Önkormányzat) 

- Információbiztonsági kockázatelemzés 

 Előadó: Szente András okl. villamosmérnök (MVM Paksi Atomerőmű Zrt) 

 

November 27-i Szakmai Fórumon a következő előadásokra került sor: 

- A Kalocsa-Paks Duna híd tervezésének előkészítő munkái  

 Előadó: Sitku László hídosztály vezető  

- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ  

 Előadó: Kolozsi Gyula ügyvezető, Hegymagas Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

- ERÖV Zrt. működésének bemutatása az üzemetetési feladatai tükrében  

 Előadó: Katona Ferenc főmérnök, ERÖV Zrt. Szekszárd  

- E-közmű nyilvántartás  

 Előadó: Szente Károly ügyvezető, Meridián Kft. Szekszárd 

 

A területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. alapján a megye területfejlesztési 

koncepciójának és programjának elkészítése, valamint a 2014-2020 közötti EU ciklus 

programjainak gondozása a Megyei Önkormányzat feladata. Ezen munkában való részvételre az 

információ átadás, észrevételezés és javaslattétel a megkötött együttműködési megállapodás 

szerint valósul meg. A programozási munkáról folyamatos tájékoztatást kapunk, és részt veszünk 

egy-egy munkacsoport munkájában. (Felkért tagjaink 2015-ben is Bohli Antal elnök, Palotásné 

Kővári Terézia és Korcsmár István elnökségi tagok voltak.) 

 

Tagjai vagyunk több jelentős szakmai szervezetnek, így az EU-s Regionális Operatív Program 

Dél-Dunántúli Monitoring Albizottságnak, az MTA Pécsi Területi Bizottság Tér- és 

Településtudományi Munkabizottságának, melyekben az elhunyt Bohli Antal elnök képviselte 

kamaránkat. Továbbá részt veszünk a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács 

munkájában, melyben képviselőnk Palotásné Kővári Terézia elnökségi tag volt, és a Tolna 

Megye Tűzmegelőzési Bizottság munkájában, melyben képviselőnk Béndek Ferenc elnökségi 

tag. 

 

Partnerkapcsolataink a Magyar Hidrológiai Társaság, a Közlekedéstudományi Egyesület, az 

ÉTE Tolna Megyei Csoportjaival, valamint a Dél-Dunántúli Építész Kamarával továbbra is a 

rendezvények szervezésében és tagjaink mozgósításában gyümölcsözőek. 

 

Elnökségünk kiemelt célkitűzése volt továbbra is, hogy megteremtse a szakmagyakorló tagok 

és az ún. névjegyzéki nyilvántartott (ME, FMV) kollégák új kötelező továbbképzési feltételeinek 

lehető legoptimálisabb kialakítását, amelyre pályázatunk során elnyert támogatásunk egy része is 

fordítódott. 

Egyik legkisebb létszámú megyei kamara lévén, folytattuk e feladat regionális (Baranya, 

Somogy, Tolna megyék) szintű megszervezését, amelynek lebonyolítása a Baranya Megyei 

Mérnöki Kamara által kijelölt, és az előző évben már jól bevált továbbképzési referens 

közreműködésével történt. A továbbképzési referenssel, Feilné Győri Zsuzsannával közvetlen 

„napi” kapcsolatban állunk. Megállapodásunk szerint egy-egy szakmai továbbképzési programra  
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15 fő feletti megyei bejelentkező esetén a továbbképzést helyben, a TMMK székházában 

vállaltuk megszervezni. 

 

Elektrotechnikai, hírközlési, épületgépészeti, tartószerkezeti, geotechnikai, közlekedési, 

vízgazdálkodási és vízépítési szakterületek továbbképzéseit tartottuk meg helyben az alábbi 

részvételekkel: 

 

A továbbképzéseken résztvevők az elégedettségi kérdőívek kitöltésével a szakmai képzéseket, az 

oktatók felkészültségét, a szervezést és a témakörök hasznosságát általában jónak értékelték. 

A továbbképzések előkészítése során végzett szervezési, tájékoztatói tevékenységünknek is 

köszönhetően a pályázatban is vállalt szakmai képzéseinket teljesítettük.  

Közreműködés az építésfelügyeleti eljárásban: 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala (illetékességi területe a Dombóvári 

Járási Hivatal és a Tamási Járási Hivatal illetékességi területére terjed ki) kereste meg 

kamaránkat a 2015. évi augusztusi, szeptemberi hónapokra tervezett 2 db ellenőrzésében való 

közreműködésünkre. Az időpont egyeztetéseket követően 1 db helyszíni ellenőrzésen tudtunk 

részt venni, ahol vizsgáltuk, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenységük 

jellegének megfelelő jogosultsággal, regisztrációval. A megye többi járási hivatalától nem 

érkezett megkeresés a közös ellenőrzések lefolytatására. 

Szakmai rendezvények szervezésében való részvételünk 2015-ben is jelentős volt, illetve 

meghívottként képviseltük Kamaránkat: 

 BM Területi Workshop 2015. május 19. (Pécs) 

 D.D. Regionális Monitoring Albizottsági ülés 2015.05.12. (Paks) 

 Együttes Elnökségi ülés és a Településenergetika Szakosztály megalakulása 2015.06.8-9. 

(Kaposvár) 

 Paksi Atomerőmű üzemlátogatás 2015.06.25. 

 Duna-Projekt zárórendezvény 2015.06.23. (Sió-torkolati mű) 

 

Díjak, kitüntetések: 

A taggyűlésen átadásra kerültek a kamarai kitüntetések.  

Kamarai és szakmai munkája elismeréséül „Kőrösi Miklós Díj”-ban részesült Kenderes Lászlóné 

okl. építőmérnök, a „Tolna Megyei Mérnöki Kamara Alkotói Díj”-ban részesült Szente András 

okl. villamosmérnök. A Tolna Megyei Mérnöki Kamara „Örökös Mérnöki Kamarai Tag” címet 

adományozott Földesi József okl. gépészmérnöknek, Dr Bogáncs János okl. vegyészmérnöknek, 

Reinhardt Mátyás okl. szerkezetépítő mérnöknek 

 s
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 Képzés 

dátuma 

Képzés 

azonosító 
Képzés címe 

Teljesítettként 
rögzített 

résztvevő 

Érintett tagozatok neve/db 

1. 2015.06.18 02/03/2015-008 Épületgépész szakmai továbbképzés 20 Épületgépész 

2. 2015.06.25 02/13/2015-009 
Elektrotechnika és Hírközlési szakmai 

továbbképzés 
23 Elektrotechnikai és Hírközlési 

3. 2015.10.02 02/06/2015-012 
Vízgazdálkodási és vízépítési szakmai 

továbbképzés 
48 Vízgazdálkodási  

4. 2015.10.13 02/02/2015-014 
Tartószerkezeti és Geotechnikai szakmai 

továbbképzés 
33 

Tartószerkezeti és 

Geotechnikai 

5. 2015.11.24 02/04/2015-016 Közlekedési szakmai továbbképzés 26 Közlekedési 
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Az Etikai-fegyelmi Bizottsághoz 2014. decemberében etikai fegyelmi panasz érkezett, melyet a 

bizottság megtárgyalt és a szükséges lépéseket megtette, 2015. év végén az ügy még 

folyamatban volt. 2016. április 12-én a panaszos (Paksi Mérnöki Kft.) eljárás lefolytatása iránti 

kérelmét visszavonta és kérte megszüntetését.  

 

Kamaránk 2016. február 13-án rendezte meg 20-ik Farsangi Mérnök Bálját, a PTE Illyés 

Gyula Főiskolai Kar aulájában. A 160 fős rendezvényen rész vett a Megyei Önkormányzat 

alelnöke Ribányi József, és az MMK alelnöke Rónay István is.  

 

 

Szekszárd, 2016.04.27. 

 

 

 

 Palotásné Kővári Terézia sk.  

 elnök 

 


