A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara beszámolója
a VMMK 2019 évi taggyűlésére
1. Szervezeti adatok
a. a területi kamara működése
A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara működésének tárgyi feltételei
adottak. A Kamara saját tulajdonú, a szükségleteknek megfelelő
nagyságú irodában működik. A kamarai adminisztrációt korábban egy
főállású és egy alkalmi munkavállalóként alkalmazott nyugdíjas
kollégánk látta el, 2018-tól főállású titkár és adminisztrátort alkalmazunk.
A bizonytalansági tényezőket - az igazgatásszolgáltatási díjak kiesését,
mint forráshiányt illetve a továbbképzési rendszer megváltozásából
adódó kötelezettségeket, a tagdíjemelés hatását az előző évek
tapasztalatai alapján próbáltuk becsülni. Az évet 2.535.285,-Ft hiánnyal
terveztük, az oktatás költségeinek átvállalása érdekében. A bevételeink
6%-kal meghaladták ugyan a tervezettet, kiadásaink pedig csak 9%kal lépték túl a tervezettet, de a hiánycélt így is túllépve 4.015.210,- Ft
mínusszal zártuk az évet.. A költségtúllépés oka az iroda karbantartás,
az oktatás, és rendezvényeink költségeinek alul becsültsége volt.
Tartalékunkhoz nem kellett nyúlni, finanszírozási gondjaink egyébként
nem voltak.
b. elnökségi ülések
A VMMK éveként 11 elnökségi ülést tart, ami a nyári szabadságolási
időszaktól eltekintve havi 1 összejövetelt jelent. Az elnökségi ülésnek
állandó meghívottjai a szakcsoport vezetők és a VMMK bizottságainak
(FB+EB) vezetői. Az elnökségi ülések a munkaterv feladat ütemezésének
megfelelően az aktuális tennivalókkal kiegészített tematikával,
előzetesen a napirend és előterjesztések megküldésével kerülnek
meghirdetésre.
c. szakcsoportok és adataik
A megyében 11 szakcsoport működik.
Építési: 124 fő;
Tartószerkezeti: 78 fő;
Épületgépészeti: 82 fő;
Geodéziai és Geoinformatikai: 61 fő;
Elektrotechnikai: 70 fő;
Vízgazdálkodási és Vízépítési: 66 fő;
Energetikai: 52 fő;
Környezetvédelmi: 85 fő;
Közlekedési: 56 fő;
Hírközlési: 23 fő
Tűzvédelmi: 17 fő
A szakcsoportok működéséhez a megyei kamara költségvetésében a
szakcsoportok által igényelt nagyságú támogatást különít el. A
szakcsoportvezetők tiszteletdíjat kapnak.

d. minősítések
A szakcsoportok a megyei kamara megalakulása óta részt vesznek a
jogosultságok elbírálásában. Egytől hat főig terjedő létszámú
szakcsoporti szakértőkkel, Döntést Előkészítő Testületként. Munkájukat a
megyei kamara anyagilag támogatja.
2017. évben minősítések száma 16 db volt.
e. területi kamarai ügyiratok helyzete
A személyes adatokat is tartalmazó ügyiratok tárolása zárt irattároló
szekrényekben, és irattárban történik. Az elektronikus nyilvántartás
kezelését közigazgatási/adatkezelési alapvizsgával rendelkező titkárunk
látja el.

2. Területi Kamarai adatok
a. létszámadatok
taglétszám: 575 fő
műszaki ellenőr /felelős műszaki vezető: 426 fő
b. jogosultsággal rendelkezők
tervezői jogosultsággal rendelkezők:189 fő
szakértői jogosultsággal rendelkezők: 85 fő
műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezők: 95 fő
felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezők: 320 fő
energetikai tanúsítvánnyal rendelkezők: 39 fő

3. szakmai tevékenység
a. munkaterv és megvalósítása
A kamara 2018. évi munkaterve a súlypontba a Miniszterelnökségi
pályázatban vállalt kötelezettségek – minősítések döntés előkészítő
testületei, építési hatósági ellenőrzések, kommunikációs feladatok teljesítését helyezte, de emellett a korábbi hangsúlyos feladatainkat, a
társadalmi és média kapcsolatok kiépítését, az önkormányzatok
vezetőivel,
társkamarákkal
és
társ
szervezetekkel
történő
kapcsolatépítést is szem előtt tartottuk. Fontos programelem volt az
Építők napjának megszervezése, és a Csomay Kálmán Építőipari Nívódíj
megalapítása és első odaítélése.
b. kiemelkedő eredmények
Sikerként értékeljük az építők napjának megtartását, amit szabadtéri
júniálisként rendeztünk meg, szakmai bemutatókkal, műsorral, és
szakmai előadásokkal. A rendezvényt Koji László Úr az ÉVOSZ elnöke és
Porga Gyula polgármester úr nyitotta meg, utána a CÉH ZRT
munkatársai tartottak előadást az építőipar előtt álló kihívásokról. A
rendezvény keretében adtuk át a három szakmai kamara -építész, ipari
és kereskedelmi valamint mérnöki – által alapított Csomay Kálmán
Nívódíjat is.
Az ÉPÍTŐMÉRNÖK 200 rendezvénysorozathoz kapcsolódva az MMK által
készíttetett tablókból, vidéken elsőként tartottunk szabadtéri
plakátkiállítást a Szt.Imre téren

A Pannon Egyetemmel, a mérnökképző karokkal sikerült olyan
munkakapcsolatot kialakítani, hogy lehetőségünk nyílt a végzős
villamos mérnök hallgatóknak mérnöketika tárgyú előadás sorozatot
tartanunk.
A miniszterelnökségi támogatásból megtakarított pénzből immár
negyedik éve angol nyelvtanfolyamot szervezünk a kamarai tagoknak.
c. továbbképzés-oktatás
A kamarai szabályozás adta keretek között a továbbképzést minden
tagunk számára díjfizetés nélkül, biztosítottuk.
d. díjak-kitüntetések
A VMMK Veszprém Megyei Mérnökökért alapítványának diploma díjára
egy pályázat érkezett be. A díjazott Horváth Evelin a Pannon Egyetem
végzett hallgatója kapta.
Az évvégi fogadásunkon tartott ünnepi ülésen adtuk át az Örökös Tag
kitüntető címet igazoló emléklapot Bödecs Gyula, dr Farkas Sándorné,
Imre Frigyes mérnök kollégák részére.
e. honlap
A VMMK interneten való elérhetőségét önálló vmmernokikamara.hu
honlapunk biztosítja, emellett Facebook oldalt működtetünk az
interaktívabb elérhetőség és napi tartalmak közlése érdekében.
f. tervek a következő évre
A kamara megyeszékhely központúságán szeretnénk változtatni a
megye súlyponti városainak meglátogatásával, a helyi mérnökök és
ipari-önkormányzati partnerek találkozójával.
Az épületvillamossági tervezők nyugdíjkorhatár feletti átlagéletkorára
tekintettel tanulmányi ösztöndíjat alapítottunk.
Felkészültünk az Építők Napja megyei megszervezésére, erre az
alkalomra időzítve Csomay Kálmán Építőipari Nívódíjat alapítottunk az
építész és iparkamarával együttműködve.

4. kamarai etikai ügyek
Az elmúlt évben egy – a hatósági eljárás lezárása miatt függőben lévő etikai
eljárás volt.

Veszprém, 2019. május 21.
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