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 20 éves lett a Baranya Megyei Mérnöki Kamara

Jubileumi mérnökbál
  A hagyományoknak meg-
felelően a Baranya Megyei 
Mérnöki Kamara február 11-
én, szombaton a Palatinus 
Szálló Bartók termében is-
mét ragyogó hangulatú es-
téllyel, a 20. jubileumi mér-
nökbállal ünnepelte az el-
múlt esztendő mérnöki sike-
reit és díjazottait.

  A bálon a Baranya Megyei Mér-
nöki Kamara mérnökeiként 
több szakmai intézmény illetve 
testület vezető személyiségeit 
is köszöntötték. Vendége volt az 
estélynek Barsiné Pataky Etel-
ka a Magyar Mérnöki Kama-
ra elnöke képviseletében Hol-
ló Csaba okl. építőmérnök, az 
MMK alelnöke, valamint dr. Vi-
rág Rudolf, az MMK főtitkára. A 
Baranya Megyei Közgyűlés el-
nöke, Nagy Csaba építőmérnök, 
Komló polgármestere, Polics Jó-
zsef pedig ugyancsak tagja a 
BMMK-nak. A PTE Műszaki és 
Informatikai Kar képviseleté-
ben dr. Kvasznicza Zoltán álta-
lános és stratégiai dékánhelyet-
tes, a Dél-dunántúli Építész Ka-
mara képviseletében dr. Dévé-
nyi Sándor Kossuth- és Ybl-dí-
jas építész. A városüzemelte-
tést végző mérnökök képvisele-
tében a BIOKOM Kft. ügyvezető 
igazgatója dr. Kiss Tibor, a Pan-
non Hőerőmű Zrt. – Pannonpo-
wer képviseletében Rudolf Pé-
ter vezérigazgató. Megjelentek 
az eseményen a mérnöktársa-
dalom 2016. évi kitüntetettjei, 
és zsúfolásig megtelt a Palati-
nus Szálloda bálterme a mér-
nökökkel, hozzátartozóikkal, 

barátaikkal. Az estély főszer-
vezője Mártonfalvi Péter volt, 
résztvevőit pedig a Magyar 
Mérnöki Kamara nevében Hol-
ló Csaba alelnök, a komlói tér-
ség mérnökei nevében Polics 
József polgármester köszöntöt-
te, majd a bált Nagy Csaba, a 
Baranya Megyei Közgyűlés el-
nöke nyitotta meg. Dr.  Kukai 
Tibor, a Baranya Megyei Mér-
nöki Kamara elnöke a báli ün-
neplést megelőzően rövid tájé-
koztatót tartott a Magyar Mér-
nöki Kamara aktuális esemé-
nyeiről.

A megyei mérnöki kamarák 
országszerte 2016 év végén ün-
nepelték megalapításuk 20. év-
fordulóját. Majd a megyei ka-
marák által alapított Magyar 
Mérnöki Kamara 2017 janu-
árjában 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 ünneplésé-
ig. Az első hazai mérnök egye-
sület 1867-ben – 600 alapító 
mérnökkel – Magyar Mérnök 
és Építész Egylet néven alakult 
meg. A Monarchia magyaror-
szági területén tevékenykedő 
műszaki szakemberek érdek-
védelmi, tudományos és kul-
turális szervezeteként létreho-
zott 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 meg-
jelenjen a 74 paragrafusból ál-
ló Mérnöki Rendtartás. A tör-
vénycikk alapján a mérnöki 
kamara „a mérnökök erkölcsi 
és anyagi érdekének a közér-
dekkel összhangban való oltal-
ma és előmozdítása céljából (…) 
Budapesten szerveztetik.”

Az első kamara
Az országos hatáskörű Bu-

dapesti Mérnöki Kamara 1924 
március 8-12. között tartotta 
alakuló ülését, ahol a 3361 tag 
Zielinski Szilárdot választotta 
elnökének. Az első magyaror-
szági mérnöki kamarát a nyi-
las miniszterelnök, Szálasi Fe-
renc szüntette meg 1945 feb-
ruárjában. A politikai-gazda-
sági rendszerváltás hajnalán, 
egy évvel a szabad választások 
előtt, 1989. március 9-én az 
UVATERV székházában 295 je-
len lévő mérnök egyesületi for-
mában alakult újra a Mérnöki 
Kamara. Az egyesület ügyve-
zető elnökének Hajtó Ödön okl. 
építőmérnököt választották. 
A tervező és szakértő mérnö-
kök, valamint építészek szak-
mai kamaráiról szóló törvényt 
végül hétévnyi küzdelem után, 
1996. június 25-én, ellenszava-
zat nélkül fogadta el a Parla-
ment. 

Törvényi háttér
„Az Országgyűlés a környe-

zet alakítása, fejlesztése és vé-
delme szempontjából meghatá-
rozó tervező és szakértő mér-
nökök és építészek tevékeny-

ségének jelentőségét elismerve 
a szakmai és etikai elvek érvé-
nyesítéséhez szükséges szak-
mai önigazgatást támogatva 
törvényt is alkotta. 

„A jogszabály célja, hogy a 
műszaki tervezői és szakértői 
tevékenység gyakorlásának 
engedélyezését és felügyeletét 
az államigazgatástól a szak-
ma önkormányzatával műkö-
dő, demokratikusan válasz-
tott köztestület vegye át. A 
törvény további célja a közér-
dek, a társadalom megvédése 
a színvonal alatti, vagy etikát-
lan mérnöki és építészeti te-
vékenységektől. Ennek eszkö-
ze a kamara feljogosítása eti-
kai kódex és mérnöki díjsza-
bás megalkotására.” 

A „második” mérnöki kama-
rai törvény 20 éves évforduló-
jának jegyében országszerte 
jubileumi ünnepségeket tar-
tottak. A Baranya Megyei Mér-
nöki Kamara több rangos szak-
mai rendezvényt tartott és ezt 
a 20. mérnökbált is ennek ke-
retében rendezték meg.  

M érnökkamarai kitüntetések, megyei díjak baranyai mérnököknek 2016-ban
   A Baranya Megyei Mérnöki 

Kamara által alapított „Az Év 

Aranygyűrűs Mérnöke” díjjal 

járó aranygyűrűt Baumann Mi-

hály okl. gépészmérnök, a Ba-

ranya Megyei Mérnöki Kama-

ra  elnökségi tagja vehette át 

a Baranya Megyei Mérnöki Ka-

mara elnökétől, Dr. Kukai Ti-

bortól és a Baranya Megyei 

Közgyűlés elnökétől, Nagy Csa-

bától Szászváron október 10-

én, a megyenapi ünnepségén.

Az MMK Épületgépészeti Tago-

zat Elnöksége a „Macskásy Ár-

pád-díj” oklevelét Baumann 

Mihály okl. gépészmérnöknek 

ítélte, melyet a 2017. január 

28-i országos mérnökbálon ve-

hetett át a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egye-

tem dísztermében.

Az építők napja alkalmából ki-

tüntetésben részesült Dr. Sza-

bó Éva Ibolya a PTE Építésze-

ti és Várostervezési Tanszék ve-

zetője, egyetemi docens, a Ba-

ranya Megyei Mérnöki Kamara, 

és az MMK Építési Tagozat el-

nökségi tagja.

Magyar Mérnöki Kamara leg-

magasabb díjában, Zielinsz-

ki Szilárd-díjban részesült Fe-

ilné Győry Zsuzsanna földmé-

rő mérnök, mérnök-közgaz-

dász, térinformatikai szakmér-

nök, mérnöktanár, az MMK 

és a BMMK elnökségi tagja, a 

BMMK mérnök-továbbképzési 

referense.

Az „Év mérnöke 2016” elis-

merést négyen kapták meg a 

BMMK tagjai közül: Mártonfal-

vi Péter gépészmérnök, a MMK 

Épületgépészeti Tagozat Ba-

ranya Megyei Szakcsoport ja-

vaslata alapján, Nagy Lász-

ló épületvillamosítási mérnök, 

az Elektrotechnikai szakterüle-

ten a BMMK Elektrotechnikai 

Szakcsoport javaslata alapján, 

Rabb Péter okl. építőmérnök-

nek a BMMK Tartószerkeze-

ti Szakcsoport javaslata alap-

ján és Répási Balázs okl. épí-

tőmérnöknek a BMMK Építési 

Szakcsoport javaslata alapján.

A Baranya Megyei Mérnö-

ki Kamara „Örökös Tagja” cí-

met adományozott Tomcsányi 

György közlekedésmérnöknek 

és Széles György okl. építőmér-

nöknek. A kitüntetések átadá-

sára a 2016. májusi küldött-

gyűlésen került sor.

A mérnökbálon a kitüntetett 

mérnököket pezsgővel köszön-

tötték. 

 Fotók: Tóth László

Félmilliós fődíj
A jubileumi bálhoz kiemelke-

dő díj dukált a tombolajáté-

kon! A fődíjat ugyanis a Gebe-

rit Csoport ajánlotta fel, egy 

igen értékes vásárlási utal-

ványt, mely félmillió forint + 

áfáról szól! Ezért az össze-

gért a nyertes dizájnos fürdő-

szobabútorokat, mosdó- és 

WC-kerámiákat, zuhanyka-

bint vásárolhat.

Az oldal a Baranya Megyei Mérnöki Kamara
támogatásával készült.

Oldalszerkesztő: Mészáros B. Endre
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