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Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének  

2019. évi tájékoztatója 
 

Területi kamaránk taglétszáma 465 fő január elsejével. Az év folyamán 12 fő kamarai tagságát 

szüntettük meg, az elnökség 15 új tag felvételéről döntött. 15 fő rendelkezik kettős kamarai tagsággal. 

28 kamarai tag szünetelteti a kamarai tagságát. Nyilvántartottak száma (kamarai tagság nélkül) 285. 

12 fő kérelmező kapott tervezői-szakértői-, továbbá 19 fő részére adtunk felelős műszaki vezetői-, 

építési műszaki ellenőri jogosultságot, 22 fő nyilvántartott státuszát szüntettük meg. Okai 

továbbképzési kötelezettség teljesítésének hiánya, tagdíj-, nyilvántartási díjhátralék, beszámoló 

vizsga letételének elmulasztása. 

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2019. évi beszámolóját a 2020. szeptember 9. napján tartandó 

taggyűlés tárgyalja. Előterjesztésre benyújtott beszámoló szerint a kamara 2019. évi működését 2.334 

eFt nyereséggel zárta. 

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége nyolc szakágban szervezett szakmai továbbképzést a 

tagság szakmai tudásának bővítése céljából, illetve jogszabályi kötelezettségének eleget téve kötelező 

szakmai továbbképzéseket szervezett 2019. évben, 427 fő kolléga vett ezeken részt az alábbiak 

szerint:  

 

A tartószerkezeti tervezési- szakértői jogosultsággal, valamint a felelős műszaki vezetők, építési 

műszaki ellenőrök részére 2019. március 21. napjára szerveztük meg az éves kötelező tartószerkezeti, 

építési szakmai továbbképzést.  Az előadás témája: „Régi és műemléki épületek statikai vizsgálata", 

valamint ,,Acélszerkezetű építés, helyzetelemzés tartószerkezeti szemmel” Előadó: dr. Metzing Ferenc 

okleveles építőmérnök volt. 

A képzésen 83 fő kamarai tag, felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr vett részt.  

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő 

szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI.10.) Korm. rendelet szerint kötelező 

szakmai, geodéziai továbbképzést szervezett 2019. március 26. napjára. Az előadás címe: „Útépítési 

munkák geometriai minőségfelügyeletének követelményei” előadója Takács Bence Géza egyetemi 

docens, valamint „Esettanulmányok az igazságügyi szakértői (földmérés és térképészet) 

gyakorlatból”, előadó: dr. Vörös Róbert igazságügyi szakértő volt. A továbbképzésen 26 fő kamarai 

tag vett részt. 

 

Épületvillamossági szakmai kötelező továbbképzést „Megújuló energiatermelő rendszerek 

Napelemes erőművek 2” című témában 2019. április 4. napjára szerveztük. A téma előadója Mészáros 

Lajos okleveles villamosmérnök volt. A képzésen 64 fő szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező 

vett részt. 

 

Vízgazdálkodási- és vízépítési szakterületen tervezői és szakértői jogosultsággal rendelkezők részére 

2019. május 21. napján „Csapadékvízgazdálkodás tervezési (elmélkedései) kérdései (2X45 perc)” 
című – Városi csapadékvíz, csapadékvíz gazdálkodás a városokban.” Előadók: Jancsó Béla okleveles 

építőmérnök és dr. Buzás Kálmán okleveles építőmérnök volt. A képzésen 35 fő vett részt.  

http://www.zalammk.hu/
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A gáz-és olajipari szakterületen 2019. június 5. napján tartottunk szakmai továbbképzést: Témája: 

„Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (GVBSZ)”, az előadó Blazsovszky László gázipari 

szakmérnök, vegyipari gépészmérnök volt. 

Az előadáson 52 fő jogosultsággal rendelkező kolléga vett részt.  

 

2019. május 30. napjára kötelező közlekedési szakmai továbbképzést szerveztünk „SUMP – 

Fenntartható városi Mobilitási Terv” témában, az előadó dr. Macsinka Klára okleveles közlekedés-

építőmérnök, egyetemi docens volt. Az előadáson 66 fő jogosultsággal rendelkező mérnök vett részt.  

 

Gépészeti szakterületen 2019. október 3. napján tartottunk továbbképzést. Témája: „Vállalatok 

tervezési és gyártási folyamatainak digitalizálási lehetőségei és összekapcsolása”. Előadók 

Enterprise Communications Magyarország Kft. munkatársai voltak. Az előadáson 21 fő 

jogosultsággal rendelkező mérnök vett részt.  

 

Az épületgépészeti szakterületen 2019. október 16. napján tartottunk szakmai továbbképzést az alábbi 

témában: „Részletes módszerek az épületenergetikában.”. Az előadó: Dr. Szalay Zsuzsa egyetemi 

docens és dr. Horváth Miklós egyetemi adjunktus volt. A szakmai továbbképzésen 57 fő kamarai tag, 

felelős műszaki vezető és építési műszaki ellenőr vett részt. vett részt.  

 

Az év folyamán 4 hírlevelet, továbbá az MMK IIR 25 db tájékoztatást küldtünk ki, melyben 

tagságunk számára tájékoztatást adtunk programjainkról, aktuális eseményekről. 

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamarán belül jelenleg 9 szakcsoport működik: Gáz-olajipari, 

Tartószerkezeti, Elektrotechnikai, Energetika, Közlekedési, Vízgazdálkodási, Épületgépészeti, 

Geodéziai és Gépészeti szakterületeken.  

 

Az év folyamán 12 elnökségi ülésünk volt. Mindegyike határozatképes. Konzultációs lehetőséggel 

valamennyin részt vehetett az EFB és FB elnöke, valamint a szakcsoportok elnökei. 2019. évben 88 

elnökségi határozat született. 

 

Közigazgatási hatósági döntés, kamarai tagok ügyében 165 db, felelős műszaki vezetők és építési 

műszaki ellenőrök ügyében 157 db került kiadásra. Iktatott ügyiratok száma 2019. évben 799 főszám 

és 1467 alszám az előző évihez hasonlóan alakult. Az évben 2 titkári értekezlet volt, melyen 

mindegyikén képviseltettük kamaránkat. 

 

Partneri kapcsolatokat építettünk Keszthely Város Önkormányzatával, továbbá fenntartottuk a 

korábbi egyműködést Zala Megyei Önkormányzat Közgyűlésével, a Zala Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építési Osztályával és a Zala 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával. 

 

Jelentős feladatot jelentett a Zala Megyei Mérnöki Kamara titkársága részére az Állami 

Számvevőszék köztestületeket érintő átfogó ellenőrzése. Az ellenőrzés a 2015-2018. évek pénzügyi-

számviteli gazdálkodásának, továbbá a Miniszterelnökségi pályázat felhasználásának jog-és 

szakszerűségére terjedt ki. 

http://www.zalammk.hu/
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Az előzetes jelentésre vonatkozóan a Zala Megyei Mérnöki Kamara elnöksége az észrevételét 

megtette. 

Az Állami Számvevőszék a Magyar Mérnöki Kamarára, területi mérnöki kamarákra, így a Zala 

Megyei Mérnöki Kamarára vonatkozó végleges jelentését elkészítette és megküldte kamaránknak.  

 

Hatósági ellenőrzésekben való részvétel 

 

A tervező-és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 

törvény 3.§ (1) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás, az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. 

(XI.8.) Korm. rendelet előírása szerint az építésfelügyeleti hatósággal együtt szükség esetén, de 

évente legalább két alkalommal közös ellenőrzés végzését vállalta kamaránk. A közös ellenőrzésre 

2019. március hónapban került sor. 

 

2019. évben tartott fő rendezvényeink:  

 
Február 28 – március 2. között eredményes szakmai utat szerveztünk a Brno-i szakmai kiállításra. 

 

Május 8-án éves taggyűlést tartottunk, ahol ünnepi rendezvényen köszöntöttük Zala Megyei Mérnöki 

Kamara Örökös tagjait. 

 

Június 1. napján Keszthelyen a Balaton-part mólóján felavatták a Béres János szobrászművész által 

készített Phoenix Gálya emlékoszlopot.  

 

December 6-án a Zala Megyei Mérnöki Kamara ünnepi ülésén átadásra került a Zala Megyei 

Mérnöki Kamara Aranygyűrűs Mérnöke Díj, a díjazott Hadri Zsolt épületgépész mérnök. 

 

2020. évi terveink: 

 

A területi kamara járványügyi készültségi helyzetet is figyelembe vevő, folyamatos működtetése / 

Továbbképzések szervezése / Külföldi szakmai út lebonyolítása / Aranygyűrűs Mérnök Díj 

adományozása / Örökös tagi címek adományozása. 

 

Zalaegerszeg, 2020. augusztus 24. 

 
 

 

Sándorfi Zsigmond György sk. 

alelnök 
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