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Mérnökbál

2018. február 12., hétfő

A Magyar Mérnöki Kamara több szolgáltató funkciót tervez

Nyerő volt a 21. mérnökbál
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.
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 dékánként 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.
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 összeállítás megjelenését támogatta
Baranya Megyei Mérnöki Kamara.
A cikket Mészáros Endre újságíró írta, a fotókat
Löffler Péter fotós készítette.

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.
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

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, jogosultság-pótló 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

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 széleskörű
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.

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 Svatics Pál okl. építő mérnöknek a Baranya Megyei Mérnöki Kamara alapítása óta végzett mérnöki tevékenységük és
szakmai életművük alapján.
A 2017. Aranygyűrüs mérnöke címet:
Szentirmay György okl. vízépítő mérnök kapta meg a
BMMK elnökségétől.

