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Zala Megyei Mérnöki Kamara 

2016. évi tájékoztató 

 

Kamaránk taglétszáma jelenleg 460 fő. Kamarai tagsága 9 főnek szűnt meg, illetve 18 fő 

tagfelvételéről döntött az elnökség. 30 fő szünetelteti a kamarai tagságát, jogosultságát, illetve 17 fő 

rendelkezik kettős kamarai tagsággal. Nyilvántartottak száma (kamarai tagság nélkül) 314 fő. 23 

kérelmező kért szakmagyakorlási jogosultságot, továbbá 63 fő felelős műszaki vezető, építési 

műszaki ellenőr nyilvántartott státuszát szüntettük meg. Okai továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének hiánya, nyilvántartási díjhátralék, beszámoló vizsga letételének elmulasztása. 

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2016. évi beszámolóját a 2017. május 23. napján tartandó 

taggyűlés tárgyalja. Előzetes könyvelői beszámoló szerint a kamara 2016. évi működését minimális 

veszteséggel zárta. 

 

A Miniszterelnökségi pályázatból finanszíroztuk az éves szakmai továbbképzéseken az előadók 

díjazását, reprezentációs költségeit, továbbá kamara éves működési és dologi költségeinek egy 

részét. Beruházásokat eszközöltünk, klímaberendezést szereltettünk fel az ügyfélfogadási 

helyiségekben. Beltéri ajtócsere, illetve javítási karbantartási feladatok finanszírozását is pályázati 

támogatásból biztosítottuk. Két internetkapcsolattal ellátott számítógépet hivatalos helyiségünkben 

a tagság rendelkezésére bocsátottunk. Az előző évben fejlesztett honlap karbantartását pályázati 

forrásból finanszíroztuk. 

 

Az év folyamán 17 hírlevelet küldtünk ki, melyben tagságunk számára tájékoztatást adtunk 

programjainkról. 

 

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

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

Geodéziai és Gépészeti szakterületeken. Az elmúlt évben a szakcsoportok számára tartottunk 

szakmai továbbképzéseket. 

 

A kamaránk által szervezett továbbképzéseken összesen 256 fő kolléga vett részt. 

 

Az év folyamán 10 elnökségi ülésünk volt. Mindegyike határozatképes. Konzultációs lehetőséggel 

valamennyin részt vehetett az EFB és FB elnöke, valamint a szakcsoportok elnökei. 2016-ban 50 db 

elnökségi határozat született. 

 

Közigazgatási hatósági döntés, kamarai tagok ügyében 140 db, felelős műszaki vezetők és építési 

műszaki ellenőrök ügyében 410 db került kiadásra. Iktatott ügyiratok száma 2016. évben 801 

főszám, 1176 alszám, az előző évihez mérten nőtt az ügyiratforgalom. Az évben 3 titkári értekezlet 

volt, melyen mindegyikén képviseltettük kamaránkat. 

 

Korábbi évben kialakított partneri kapcsolatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Zala Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építési 

Osztályával és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával ebben az évben is fenntartottuk. 

 

 

http://www.zalammk.hu/
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2016. évben tartott fő rendezvényeink:  

 

2016. január: Szakmai út (Ausztria, Olaszország, Szlovénia) 

 

http://www.zalammk.hu/hu/hirek/beszamolo-a-zala-mmk-2016-evi-szakmai-utjarol/ 

 

Éves taggyűlés 2016. április 6. 

 

Kamaránk 2016. október 17-én, Deák Ferenc születésnapjának évfordulóján, a megyeszékhelyi 

Deák téren ívókutat adományozott Zala megyének. A megyeszékhelyen lévő díszkút, mint minden 

mérnöki alkotás a köz javát szolgálja. Városlakók, ide látogatók használatára és örömére. Ezen az 

ünnepi rendezvényen került átadásra az Év Aranygyűrűs Mérnöke Díj, melyet Kormosné Bónus 

Gyöngyi útépítési-és fenntartási üzemmérnök kapott. 

 

http://www.zalammk.hu/hu/hirek/diszkut-avatas-a-megyeszekhelyen/ 

 

A 2017. év eleji szakmai út szervezése BAU 2017 Építőipari Világkiállítás (München), Deutsches 

Museum München, majd 2017. januári lebonyolítása. 

 

2017. évi terveink: 

 

Tisztújító választások lebonyolítása 

A területi kamara előző évekhez hasonló működtetése  

Továbbképzések szervezése (várhatóan 9) 

Két hazai szakmai út lebonyolítása 

Ifjú Mérnök Díj pályázat elbírálása 

Aranygyűrűs Mérnök Díj adományozása 

Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő című kiállítás (Zalaegerszegen) 

 

http://www.bpmk.hu/index.php/jogszabalyok/item/116-kreativ-magyarorszag-mernoki-tudas-mult-

jelen-jovo-kiallitas 

 

További szükséges energetikai irodai felújítások, stb. 

 

 

Zalaegerszeg, 2017. április 6. 
 

 

 

Lékai Gyula Zoltán sk. 
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