1996. november 07.
(részlet az alakuló ülés jegyzőkönyvéből)
Dr. Hajtó Ödön:
„Történelmi nap ez a mai. 1924 óta most alakul
Tolna megyében a megyék közül az elsőnek
a kamara. A mai naptól e hónapban minden nap
alakul kamara és 25-én Szombathelyen az utolsó.
Kérésem a legfiatalabb tag felé, hogy majd az idő
múltával ebben a gyönyörû mûemlék épületben
egy táblát helyezzenek el, hogy 1996. november 7-én
Tolna megyében itt alakult
az első kamara az országban.”
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2009. Mérnök bál

Palotabozsóki völgyhíd építése
2008. Szakmai nap

Kihelyezett elnöki ûlés
2006. Bonyhád

Mérnök bál anno...

Szakmai látogatások
Bohli Antal, elnök
2011. Pro Regio díjátadó
Szakmai Rendezvény 2007. Tengelic

Kamaránk támogatója
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2009. Szakmai nap

Kôrösi Miklós díjasok
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Dr. Germán Endre – okl. fizikus
Kenderes Lászlóné – okl. építőmérnök
Béndek Ferenc – okl. gépészmérnök
Kaiser József – okl. közlekedésépítő-mérnök
Földesi József – okl. gépészmérnök
Palotásné Kővári Terézia – okl. építőmérnök
Sáth József – villamosmérnök
Tibay Ferenc – építészmérnök
Sipos László József – villamosmérnök,
minőségügyi szakmérnök
Ujvári Endre – okl. építőmérnök
Bohli Antal – okl. építészmérnök

TMMK Alkotói Díjasok
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Füredi Ferenc – okl. gépészmérnök
Szente András – villamosmérnök
Szeleczki József – vízellátás
és csatornázási mérnök, vízépí-tési szakmérnök
Simon Zoltán – épületgépész-mérnök,
épületgépész szak-mérnök
Kovács József – okl. vízépítő-mérnök
Fenyvesi Csaba – okl. gépészmérnök
Dr. Katona Tamás János – okl. mérnök-fizikus
Szente Károly – földmérő mérnök
Magyar János – okl. építőmérnök,
geodéziai szakmérnök
Kaveczki László – általános
és mezőgazdasági vízgazdálko-dási mérnök
Korcsmár István – vízellátási
és csatornázási mérnök, víz-építési szakmérnök
Szücs István – víz ellátási
és csatornázási mérnök, szakmérnök
Németh András – okl. építőmérnök,
geodéziai szakmérnök

TMMK Örökös Tagok
2016

2015

2014
2013
2012

Bagdy László – villamosmérnök,
Jóföldi István – okl. építőmérnök,
Molnár János – okl. építészmérnök,
Tóth György – okl. villamosmérnök.
Földesi József – okl. gépészmérnök
Dr. Bogáncs János prof. – okl. vegyészmérnök,
Reinhardt Mátyás – okl. szerkezetépítő mérnök
Kern Sándor – okl. villamosmérnök
Rikker István – okl. építőmérnök
Keszeli Sándor – okl. villamosmérnök
Tornóczki János – okl. villamosmérnök

Bemutatkozás
A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény hatálybalépését követően országosan elsőként alakult meg Szekszárdon a régi Vármegyeházán 169 regisztrált taggal,
1996. november 7-én a Tolna Megyei Mérnöki Kamara,
mint köztestület, amelynek alapító elnöke Bohli Antal okl.
építészmérnök volt. Bohli Antal – 2015. szeptemberben
bekövetkezett haláláig – 19 éven át vezette elnökként a
Tolna Megyei Mérnöki Kamarát.
Ezt megelőzően már 1991. október 16. óta mûködött a
megyében – az azóta elhunyt Kőrösi Miklós okl. építőmérnök kolléga kezdeményezésére – egyesületi csoport,
a Tolna Megyei Mérnök Egylet. Az alakuló taggyûlésen a
kamara, mint köztestület elfogadta alapszabályát és megválasztotta tisztségviselőit.
A taglétszám folyamatosan növekszik, és az új belépéseket, valamint a “lemorzsolódásokat” is figyelembe véve
jelenleg 409 fő aktív tagunk, valamint 294 fő nyilvántartott
tagunk van. Kamaránk takarékos gazdálkodása eredményeként 1999. június 1. óta rendelkezik Szekszárd központjában lévő önálló saját irodával, mely folyamatos, félnapos ügyfélszolgálatot biztosít tagjai számára.
Megyei Kamaránk életében meghatározó jelentőségû a
szakcsoportok létrejötte és mûködése, mert aktív munkájukon keresztül valósítja meg a kamara szakmai érdekvédelmi funkcióját, így hatásuk jelentős mind a jogosultságok
elbírálása, mind pedig a szakmai képzések és továbbképzések terén. A szakcsoportok munkájának segítésére, minél több fiatal bevonására folyamatosan törekszünk.
A Magyar Mérnöki Kamara tagozati keretein belül Tolna
megyében 5 szakcsoport mûködik:
Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport
1999.-től
Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport
2001-től
Tartószerkezeti Szakcsoport
2004-től
Épületgépészeti Szakcsoport
2007.-től
Hírközlési és Informatikai Szakcsoport
2015-től
(regionális szinten)

20
Ünnepi kiadvány
a Tolna Megyei
Mérnöki Kamara
megalakulásának
20. évfordulója alkalmából

A Szakcsoportok munkájával közösen több sikeres szakmai rendezvényt, szakmai fórumot tudhatunk magunk
mögött, és kívánjuk ezt így tenni a jövőben is. Ezek megszervezésére általában évente kétszer kerül sor, tavasszal
és ősszel, legtöbb esetben a szakmai szervezetek (ÉTE,
MHT, KTE) bevonásával.
A legtöbb mérnök kollegát megmozgató rendezvényünk
az évente február elején – ez évben már 20. alkalommal
megtartott – megrendezésre kerülő Megyei Mérnökbál,
amelyre továbbra is nagy szeretettel várunk minden kedves kollegát és barátaikat.

Palotásné Kővári Terézia
elnök

Tolna Megyei Mérnöki Kamara
www.tmmk.hu

