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B E S Z Á M O L Ó 
 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi tervekről 
 

1. Szervezeti adatok: 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara – továbbiakban - NMMK székhelye: 

3100 Salgótarján Mártírok útja 1. 

(2013 augusztusában erre a helyre költözött a kamara) 

Elérhetősége: telefon, fax: 0036 32 423 253, tel.: 0036 32 789 479 E-mail: nmmk@nmmk.hu 

Nyilvántartásba vételről rendelkező bírósági határozat: Pk.60 016/1997, száma: 21/1997 

 

2. Működés 

A NMMK irodája és a titkársága közös a Nógrád Megyei Építész Kamarával. A közös 

titkárságon 2 fő látja el a feladatokat (titkár, ügyintéző). 

A NMMK elnöke: Bózvári József, alelnöke: Bókáné Bakos Mária. Az elnökségnek 5 állandó és 

2 póttagja van. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: dr. Gastanek Nándor, 4 taggal és 2 póttaggal működik. 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke: Kövesi Tibor a Bizottságnak szintén 4 tagja és 2 póttagja 

van. 

A NMMK feladatait a többször módosított – aktualizált - Alapszabály és Szabályzatai alapján 

végzi. 

A Kamara 8-9 m Ft-ból tud igen szűkösen gazdálkodni. 

A 2014. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a 2015. évi tervről külön beszámoló készült 

szöveges és táblázatos tartalommal. 

2014-ben az előző évhez hasonlóan, Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Mérnöki Kamarához 

szakmai rendezvényeink támogatására. 

A „MMK szolidaritási alapjából” kaptunk 2014-ben 500.000,- Ft-ot a kitűzött céljaink 

megvalósításához, rendezvényeink megszervezéséhez.  

A NMMK – rendes évi taggyűlését 2014. május 29-én tartotta. A Taggyűlés jóváhagyta a 2013. évi 

tevékenységről, valamint a gazdálkodásról szóló beszámolót, a 2013. évi költségvetést és a pénzügyi 

mérleget, valamint a 2014. évi költségvetés tervezetet. Jóváhagyta a Taggyűlés a NNMK közhasznú 

jelentését. 

Éves taggyűlésünket megtartottuk, rendkívüli taggyűlés nem volt. 

 

3. Elnökségi ülések 

Az elnökség havonta ülésezett (kivéve a szabadságolási időt), az elnökségi ülések száma 11, a hozott 

határozatok száma 35 volt. Az elnökség tagjai megfelelő számban vettek részt az üléseken. 

Határozatképtelen elnökségi ülés nem volt. 

Az üléseken meghívottként részt vesznek a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság 

elnökei. A napirendtől függően meghívót kaptak a helyi csoportok, a szakcsoportok vezetői is. 

Az ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, a határozatokról nyilvántartást vezetünk. 
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4. Csoportjaink 

4.1. Szakcsoportok 

A kamaránknál hat szakcsoport és három helyi csoport működik (a szakcsoportok további adatait, 

beszámolóit lásd a Beszámoló 1 sz. mellékletében!) 

 

1. Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 

Taglétszám: 24 fő, vezetője: Bakos Ferenc 

2. Épületgépészeti szakcsoport 

Taglétszám: 32 fő, vezetője: Valent József 

3. Közlekedési szakcsoport 

Taglétszám: 24 fő, vezetője: Ürmössy Ákos 

4. Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport 

Taglétszám: 16 fő, vezetője: Fábián József 

5. Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

Taglétszám:14 fő, vezetője. Kolláth Zoltán 

6. Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport 

Taglétszám: 10 fő, vezetője: Dr. Gastanek Nándor 

 

4.2. Helyi csoportok 

1. Balassagyarmat, vezetője: Kiss Ferenc 

2. Bátonyterenye, vezetője: Livo László 

3. Pásztó, vezetője: Berdár József elhunyt, helyére választani kell vezetőt. 

 

A szakcsoportok működése eredményes volt 2014-ben is. A 2014. évi Taggyűlés által jóváhagyott 

költségvetésben a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara a szakcsoportok rendezvényeire nem tudott 

támogatást nyújtani a szűkös anyagi keretek miatt, a támogatás felfüggesztésre került mindaddig, míg 

nem sikerül pályázatból ezt előteremteni. 

    A szakmai programok szervezésében különösen a Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport 

jeleskedett, elsősorban a Földmérő nap színvonalas megszervezésével. A Vízgazdálkodási és Vízépítési 

szakcsoport a Nyári Mérnöknap szervezésében vállalt szerepet. A Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

a Bányamúzeum szakmai fenntartásában vállalt szerepe, valamint a nógrádi szén hasznosítási 

lehetőségei program kidolgozásában.  

A helyi csoportok nem működtek, beszámolót sem küldtek. A helyi csoportok aktivizálódását a továbbiakban a 

településfejlesztési elképzelések formálásában és végrehajtásában várja el az elnök. 

 

5. Kamarai adatok: 

 

A NMMK taglétszáma 2014. év végén 234 fő. (jelenleg 212 fő az aktív taglétszám). 

Az elmúlt évhez viszonyítva az aktív tagok száma folyamatosan csökkent. 

2014-ben 4 fő jelentkezett és nyert felvételt a kamaránkba, tagsága megszűnt 4 főnek. (18 főnek az 

elnökség szüntette mg a tagságát több évi tagdíjhátralék miatt.) 

Jogosultsággal (egy vagy több szakterületen) 152 fő rendelkezik. 

A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök névjegyzékében a kamaránknál regisztráltak száma 

232 fő, 15 szakterületen. A névjegyzékben szereplőkből 80 fő tagja a kamarának is.  
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Az energetikai tanúsítói bejegyzettek száma 17 fő. 

2014-ben az iktatott ügyek száma 123 db volt, ebből főszámon iktatott 103 db, ezen felül az e-mailon 

történt intézkedések száma napi 7-8 db. Az ügyiratszám az elmúlt évhez viszonyítva némileg csökkent, 

ahogyan csökkent a megújítási kérelmek száma is. 

A határozatok száma: 124 db (új engedélyek, megújítások, elutasítások), végzések száma: 3 db, a 

hatósági bizonyítványok száma: 28 db volt. Új tervezői jogosultságot 15 fő, elutasítások száma : 3, új 

szakértői jogosultságot 7 fő, felelős műszaki vezetői engedélyt 14 fő, műszaki ellenőri jogosultságot 14 

fő kapott. 

 

6. Szakmai tevékenység bemutatása 

 

A NMMK az elnökség által elfogadott munkaterv alapján dolgozik, témafelelősök megjelölésével. 

 

Kiemelkedő szakmai rendezvények: 

2014. június: „Nyári Mérnöknap”a maconkai víztározónál került megszervezésre a szakmai 

előadások után a bográcsozással egybekötött rendezvény. 

2014 október: „Őszi mérnöknap”- Mérnöknek lenni kell - című rendezvény célja, hogy a 

pályaválasztás előtt álló fiataloknak bemutassa a mérnöki, műszaki pályát. A rendezvény a Megyeháza 

dísztermében volt megtartva, több mint 120 fő vett részt a rendezvényen. Kamaránk tagjai 4 előadásban 

mutatták be a mérnök-szakmák szépségeit és eredményeit.  

2014. október 11: Egynapos szakmai kiránduláson vettünk részt Nagymaroson és Budapesten.  

2015 február: A kamarák tavaszváró jótékonysági bálja egyben a XXIV. Mérnökbál a Stécé klubban 

volt megtartva 150 fős létszámmal, amely a Palóc Mentőalapítvány számára több, mint 600 ezer Ft 

támogatást jelentett a bevételből. Köszöntöttük és átadtuk az „ÉV MÉRNÖKE” kitüntetést és díjat 

Klenóczky Sándor kamarai tagunknak. 

2015. április: „VII. Tavaszi Mérnöknap”, A Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság 

Nógrád megyei csoportjával és a Kormányhivatal Földhivatallal közösen tartott, immár hagyományt teremt, 

Földmérő nap,”országos kiterjedésű részvétellel 

   Ez évben is sor került a megyében a kamarai tagok közül a kiemelt tevékenységet folytató mérnökök 

elismerésére, díjazására.  

2014-ben az „Év mérnöke” díjat kapta Klenóczky Sándor építőmérnök, a tartószerkezeti tervezés 

területén éveken keresztül végzett kiemelkedő munkájáért. 

A Bobály Attila képzőművész (Somoskő) által alkotott díjat a 2015 februárjában megrendezett 

Mérnökbálon, ünnepélyes keretek között adtuk át a díjazottnak. 

2014. évben bevezetésre került egy új díj is, az „Év mérnöki létesítménye”, melyet a Szügyben 

épült PARAT Iparcsarnok kapta, ami a Nógrád megyei mérnökcsapat tervezésével részesült. 

A NMMK honlapja sajnálatos módon hosszú ideje nem működik. A MMK honlapján belül tervezzük 

annak újraindítását. 

2014. februárban az MMK által bevezetésre került IIR (Integrált Informatikai Rendszer) napi 

használata jelentősen gyorsítja és napra késszé teszi az ügyintézést. 

Célunk, hogy a digitális információcsere és áramlás jelentős fejlődésen menjen keresztül rövid időn 

belül. Ehhez azonban szükséges a tagok aktív internetes részvételére /jelenleg tagjaink közel 90 %-a 

elérhető interneten/. 

   

7. Terveink a 2015-ös évre: 
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Minden kitűzött célunk továbbra is a mérnökeink és a mérnök-társadalom érdekét hivatott szolgálni! 

Ennek érdekében helyi (megyei) és országos szinten kíván az elnökség rendezvényekkel, 

demonstrációval, érdekegyeztetéssel és védelemmel tevékenykedni. Több tagunk és szakcsoport 

vezetőnk került be a 2014-2020 közötti fejlesztési programot előkészítő megyei bizottságba. 

Az országos szintet egyrészt az érdekvédelmi szakmai tevékenység támogatásával (anyagi 

hozzájárulás ezen feladatok színvonalának emelése céljából), másrészt ezen tevékenységhez való 

aktív részvétellel tudjuk elérni (véleményezés, sajtó demonstráció).  

Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy a legkisebb megyei kamaraként lehetőségeink 

igen szerények az országos szintű érdekérvényesítésben. Súlyunknak és lehetőségeinknek 

megfelelő módon a törvényi előkészítésben is részt veszünk. Több tagunk dolgozik ad-hoc 

bizottságokban a véleményezések, javaslatok kamarai kidolgozását előkészítendő (pld. 

közbeszerzés). 

Az országos szintű érdekérvényesítés = minden kamarai tagunk érdekét szolgáló tevékenység. 

A megyei szintű tevékenységgel elsősorban a NMMK tagjai érdekeit kívánjuk szolgálni. 

2014. január 1-től megváltozott a továbbképzési rendszer. A jogosultsággal rendelkező 

szakmagyakorlóknak 5 évenként kell kötelező (általános és szakmai modul) továbbképzésen részt 

venniük és évente a szakterületenként meghatározott 1 napos, 6 kontaktórás szakmai előadásokon. 

Az előadások tematikáját a MMK illetékes szakmai tagozata dolgozza ki és szervezi meg. 

Igyekszünk tagjaink részére biztosítani, hogy minél több előadás helyben legyen megtartva, illetve a kis 

létszámú szakmák tagjainak bekapcsolódni budapesti, vagy hevesi képzésekbe, az erről folyó 

tárgyalások jelenleg is tartanak. 

1. A rendezvényeink, valamint évi egy szakmai kirándulás szervezéséhez továbbra is 

pályázni fogunk támogatásra. 

2. Nagyrendezvényeinkre koncentrálunk, melyek az alábbiak: 

2.1 TAVASZI MÉRNÖKNAP –Földmérő nap 

(sikeresen megrendezésre került idén is, immár a hetedik alkalommal) 

2.2 NYÁRI MÉRNÖKNAP – szakmai előadásokkal kiegészített kötetlen találkozó a 

maconkai tóparton (NM-i Hírlappal közös rendezvény – Bátonyterenyei csoport, 

valamint a vizes szakcsoport összefogásával) 

2.3. ŐSZI MÉRNÖKNAP – tovább folytatjuk a pályaválasztási tanácsadást végzős 

diákoknak, a mérnöki szakma és hivatás bemutatásával, oktatási intézményekkel és 

nógrádi diákjaival közös rendezvényen, „MÉRNÖKNEK LENNI KELL!” szlogennel. 

Folytatjuk az együttműködést a NM Munkaügyi Központtal ennek 

lebonyolításában.  

2.4.TÉLI MÉRNÖKNAP = Mérnökbál, amit ismételten a többi kamarával összefogva 

szeretnénk a jótékonyság jegyében megszervezni, ez egyben a 2016-XXV. 

mérnökbálunk lesz. 

 

- Érdekképviselet: a megye beruházásaiban való minél nagyobb részvétel céljából, lásd: 

fejlesztéseket előkészítő megyei bizottságban való részvétel. 

- A kamara szolgáltatási színvonalának folyamatos emelése: internetes ügyintézés szélesítése, az 

e-mérnök szolgáltatásainak bővítése 

- A mérnöki tevékenység elismertségének szélesítése, a mérnök-társadalom megbecsültségének 

helyreállításáért való tevékenység – ebben legtöbbet a tisztességgel helytálló, megbízható, 

becsületes mérnöki munkánk a garancia, melyet tagjaink a mindennapokban elvégeznek. 

 



NMMK 2014 évi szakmai beszámolója – a 2015. május 29-i taggyűléshez 5 / 5. oldal 

 

 

8. Kamarai etikai ügyek. 

 

2014-ben új etikai-fegyelmi panasz nem érkezett a Kamaránkhoz. Az előző évekből áthúzódóan egy 

ügy van folyamatban, melyet még nem tudott a bizottság lezárni. 

Az EF Bizottság beszámolóját az 5. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

Salgótarján, 2015. május 15. 

 

 

 

Bózvári József 

elnök 

 

 

Mellékletek: 

 

1. melléklet: Szakcsoportok beszámolói 

1.1. Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport 

1.2. Épületgépészeti szakcsoport 

1.3. Közlekedési szakcsoport 

1.4. Geodéziai és Geoinformatikai szakcsoport 

1.5. Szilárdásvány-bányászati szakcsoport 

1.6. Elektrotechnikai és Épületvillamossági szakcsoport 

 

2. melléklet: NMMK Szakcsoport és Helyi csoportok vezetői 

 

3. melléklet: Beszámoló a Titkárság munkájáról 

 

4. melléklet: Felügyelő Bizottság beszámolója 

 

5. melléklet: Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolója  

 

6. melléklet: NMMK 2014. évi Költségvetési beszámolója 

 

7. melléklet: NMMK 2015. évi költségvetési terve 

  


