
A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2010. évi beszámolója 
 

 

 

1. Szervezeti adatok ismertetése  
 

A Területi Kamara működése 

 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2010. évben is a mindenkor hatályos jogszabályok 

szerint és a taggyűlésen előzetesen bemutatott tervek szerint végezte munkáját. A 

kamarai törvényben meghatározott éves taggyűlést 2010. június 9-én tartotta a 

ZMMK. 

A taggyűlésen az alábbi napirendek megtárgyalására került sor: 

Tájékoztatás a Magyar Mérnöki Kamara feladatairól.  

Elnöki beszámoló a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2009. évi tevékenységéről, a 

ZMMK gazdasági - pénzügyi helyzetéről.  

A Felügyelő és Etikai bizottságok jelentése a 2009. évről.  

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2009. évi tevékenységről, a ZMMK gazdasági - 

pénzügyi helyzetéről szóló jelentések elfogadása.  

A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2010. évi munkatervének és költségvetésének 

előterjesztése, megvitatása, elfogadása.  

A Zala Megyei Mérnöki Kamara Alapszabály módosítása.  

 

Elnökségi ülések 

 

Elnökségi ülések havi rendszerességgel (kivéve nyári időszak) kerültek megtartásra, 

melyekre meghívást kaptak a bizottsági elnökök mellett a tagozati szakcsoportok 

vezetői is. Az elnökségi ülések határozatképesek voltak (12 alkalom, ebből egy 

rendkívüli ülés volt). 

 

Szakcsoportok és adataik 

 

Zala Megyei Mérnöki Kamara tagjaiból az alábbi szakmai tagozatoknak alakultak 

helyi szakcsoportjai: Geotechnikai, Vízgazdálkodási és Vízépítő, Tartószerkezeti. 

2010. évben megalakult az Elektrotechnikai, valamint a  Gáz és olajipari szakcsoport. 

A szakcsoportok támogatására a ZMMK költségvetésében 1.500 eFt került 

elkülönítésre, melyből 734 eFt került felhasználásra. 

 

Minősítések 

Minősítéseket a Tartószerkezeti Tagozat helyi szakcsoportja adott, melyeket az 

Elnökség a kérelmek elbírálásánál figyelembe vett. Más szakmacsoportoknál az 

Országos Tagozatok adtak szakmai minősítést.  

 



Területi Kamarai ügyiratok helyzete 

      2009. év  2010.év 

 
 Iktatott ügyiratok száma – főszámon:              528      849  

        - alszámon                307      428 

 

 

Összes ügyiratszám:                                        835                       1277 
 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény hatálya alá tartozó kérelmek elbírálásánál az ügyintézési határidőket 

többségében tartani tudtuk, a határidők esetenként csak a hiánypótlások idejével, 

illetve a Magyar Mérnöki Kamara Tagozataitól később visszaérkező minősítések, 

szakvélemények miatt hosszabbodtak meg. 

 

2. Területi Kamarai adatok   
 

Létszám adatok(fő):       2009   2010 

 

Alkalmazotti létszám összetétele: 

 ügyintéző      1   1 

 titkár       1   1 

 

Regisztrált tagok száma:     485   507 

Jogosultsággal rendelkezők:     369   397 

  

           2010. július 1. napjával a Zala Megyei Mérnöki Kamara titkárának személyében  

           változás történt, jelenleg a titkár heti 30 órás foglalkoztatási viszonyban kerül  

 alkalmazásra. 

 

3. Szakmai tevékenység bemutatása  

 

Területi Kamarai munkaterv és megvalósítása 

A ZMM Kamara a taggyűlés által elfogadott munkaterv szerint dolgozott. Fő 

feladatként szerepelt a szakmai tagozatok szakcsoportjainak támogatása, új 

szakcsoportok létrehozása. Az anyagi támogatást biztosítottuk az éves költségvetési 

kereten belül a szakcsoportok számára. 

Anyagilag támogattuk a Tartószerkezeti Szakcsoport szervezésében megrendezésre 

kerülő 2 napos kreditpontos előadás lebonyolítását. 

A fiatal szakemberek képzése érdekében támogatjuk a megyeszékhelyen lévő 

Széchenyi István Építőipari Szakközépiskola alapítványát. 

 

Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények  

Kiemelkedő kamarai eredményekről nem tudunk beszámolni, de a „szürke 

hétköznapok” diktálta feladatokat az érvényben lévő jogszabályi előírások szerint 

elláttuk, megoldottuk. Jelentősebb eredményként lehet megemlíteni azt a gazdasági 

tevékenységet, mely tovább erősítette a Zala Megyei Mérnöki Kamara pénzügyi, 

gazdasági helyzetét. 

 

Szakmai rendezvények, 



A tagozati szakcsoportok szervezésében több szakmai rendezvényre került sor, 

melynek helyét a ZMMK tulajdonában lévő oktató helyiségben (tárgyalóban) tudtuk 

biztosítani. Főleg tartószerkezeti és vízépítő és elektrotechnika témájú előadások 

voltak.  

 

Továbbképzés-oktatás 

A ZMMK a 103/2006. Korm rendelet alapján intézi a kötelező és szabadon választott 

szakmai továbbképzéseket és a vizsgáztatások ügyeit. 

Az év folyamán megyénkben- a Zala Megyei Mérnöki Kamara tárgyaló terrmében- 

több kredit pontos képzésre és MV, ME vizsga megtartására került sor. 

 

Díjak, kitűntetések 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara  ARANY GYŰRŰS MÉRNÖKE (ÉV MÉRNÖKE) 

díj kiosztására 2010. évben a 10. alkalommal került sor. A díjat BAGONYAI  

LÁSZLÓ  villamosmérnök kollégának ítélte oda a bizottság. 

 

 

Területi Kamarai honlap 

A Zala Megyei Mérnöki Kamara honlapjának elindítása 2011. március hónapban 

megtörtént, melyre folyamatosan kerülnek fel majd a friss információk képzésekről,  

aktuális kamarai hírekről. Elérhetőek a szükséges kérelem nyomtatványok, 

alkalmazandó fő jogszabályok. 

 

Tervek a következő évre 

 ZMMK működésének áttekinthető, egyértelmű és jogszerű 

szabályozottságának megvalósítása 

 Szolgáltatási jelleg és színvonal erősítése a tagság kiszolgálása érdekében 

 Meglévő Tagozati szakcsoportok munkájának további segítése, újak 

létrehozásának támogatása 

 Kötelező továbbképzések szakmailag hatékonyabb, költségtakarékosabb 

szervezése 

 Kamara biztosok munkájának fokozása 

 Önkormányzati kapcsolatok további bővítése, hatékonyabbá tétele 

 

 

Területi Kamara által közölni kívánt témák 

 

 

 

 

4. Kamarai etikai ügyek: 

A ZMMK-nál 2010-ben 3 etikai ügy tárgyalására került sor panaszos bejelentése 

alapján, melyből 1 esetben a panasz elutasításra és az eljárás lezárásra került. A 

másik kettő ügy jelenleg bírósági felülvizsgálati eljárási szakaszban van. 

 

 

Zalaegerszeg, 2011. április 12. 

 

             Zala Megyei Mérnöki Kamara 


