A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2011. évi beszámolója

1. Szervezeti adatok ismertetése
A Területi Kamara működése
A Zala Megyei Mérnöki Kamara a mindenkor hatályos jogszabályok szerint és a
taggyűlésen előzetesen bemutatott tervek szerint végezte munkáját az elmúlt évben is..
A kamarai törvényben meghatározott éves taggyűlést 2011. június 8-án tartotta a
ZMMK.
A taggyűlésen az alábbi napirendek megtárgyalására került sor:
Tájékoztatás a Magyar Mérnöki Kamara feladatairól.
Elnöki beszámoló a Zala Megyei Mérnöki Kamara 2010. évi tevékenységéről, a
ZMMK gazdasági - pénzügyi helyzetéről.
A Felügyelő és Etikai bizottságok jelentése a 2010. évről.
A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2010. évi tevékenységről, a ZMMK gazdasági pénzügyi helyzetéről szóló jelentések elfogadása.
A Zala Megyei Mérnöki Kamara 2011. évi munkatervének és költségvetésének
előterjesztése, megvitatása, elfogadása.
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 (10 alkalom, ebből egy ünnepi
ülés volt, melyen átadásra került a Zala Megye Aranygyűrűs Mérnöke 2010. évi díj).
Szakcsoportok és adataik
Zala Megyei Mérnöki Kamara tagjaiból az alábbi szakmai tagozatoknak alakultak
helyi szakcsoportjai: Geodéziai és Geoinformatikaii, Vízgazdálkodási és Vízépítő,
Tartószerkezeti, Elektrotechnikai, a Gáz és olajipari szakcsoport, valamint 2011.
évben megalakult az Energetikai szakcsoport.
A szakcsoportok támogatására a ZMMK költségvetésében 1.500 eFt került
elkülönítésre, melyből 528.830.-Ft 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.
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Területi Kamarai ügyiratok helyzete

2009.év 2010.év
Iktatott ügyiratok száma – főszámon:
- alszámon

Összes ügyiratszám:

2011.év

528
307

849
428

677
912

835

1277

1589

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény hatálya alá tartozó kérelmek elbírálásánál az ügyintézési határidőket
tartani tudtuk, titkárságunk igyekezett határidőknél rövidebb időn belül a döntéseket
meghozni.
2. Területi Kamarai adatok
Létszám adatok(fő):

2009.

2010.

Alkalmazotti létszám összetétele:
ügyintéző
titkár

1
1

1
1

Regisztrált tagok száma:
Jogosultsággal rendelkezők:

485
369

507
397

244/2066. (XII.5.) Korm. rendelet alapján nyilvántartott felelős
műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök:

2011.

1
1
497
383
630 fő

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 1 napos, 2 kreditpontos előadás lebonyolítását:
-dr. Szepesházi Róbert főiskolai docens: Az Eurocode 7 és kapcsolódó európai
geotechnikai szabványok szerinti tervezése
A Zala Megyei Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Szakcsoportja által szervezett 1
napos kredit pontos szakmai előadás lebonyolítását:
- Bottka László Bendegúz okleveles villamosmérnök: Napelemes energiaellátó
rendszerek
Ezen két előadást a Zala Megyei Mérnöki Kamara akkreditáltatta és szervezte.
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Kiemelkedő Területi Kamarai eredmények
Kiemelkedő kamarai eredményekről nem tudunk beszámolni, de a „szürke
hétköznapok” diktálta feladatokat az érvényben lévő jogszabályi előírások szerint
elláttuk, megoldottuk. Ha nem is kiemelkedő eredmény, de mindenképpen előre lépést
jelent a Zala Megyei Kormányhivatal Építési Felügyelettel történt kapcsolatfelvétel, és
a közös ellenőrzések beindítása. Reméljük, hogy közös munkánk eredményeként a
jövőben csak az érvényes jogosultságoknak megfelelő tervezői tevékenység történik.
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 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 termébentöbb kredit pontos képzés megtartására került sor.
Díjak, kitűntetések
A Zala Megyei Mérnöki Kamara ARANY GYŰRŰS MÉRNÖKE (ÉV MÉRNÖKE)
díj kiosztására 2011. évben a 11. alkalommal került sor. A díjat BERENDI PÉTER
okleveles építőmérnök kollégának ítélte oda a bizottság.
Területi Kamarai honlap
A Zala Megyei Mérnöki Kamara honlapjának elindítása 2011. március hónapban
megtörtént, melyre folyamatosan kerülnek fel 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
Önkormányzati kapcsolatok további bővítése, hatékonyabbá tétele
Kamarai biztosi tevékenység színvonalának javítása, eredményes
együttműködés az építés felügyelettel.
Területi Kamara által közölni kívánt témák
A MMK erőteljesebb, hatékonyabb munkával érje el, hogy a szakmai
szabványok magyar nyelven megjelenjenek és tervezők, szakértők számára
elérhető áron rendelkezésre álljanak.
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El kell érni, hogy a tervezési díjaknál „a jogszerűen” megállapítható és
megkövetelhető minimál díjakat.
A nem mérnök kamarai tagsággal rendelkező műszaki vezetők és műszaki
ellenőrök részére is szükséges lenne éves szinten az adminisztrációs
költségeket fedező díj megállapítása. ( A tervezők is fizetnek éves
regisztrációs díjat a Kereskedelmi és Ipar Kamarának akkor is, ha annak
nem tagjai)
A MMK továbbképzéssel, oktatással foglalkozó szervezete nagyobb
mértékben törekedjen az általuk akkreditált előadások régiókba, megyékbe
történő kihelyezésére. A technikai feltételek a megyei kamaráknál
rendelkezésre állnak. A közlekedés egy növekvő költségei ezt fokozottan
indokolják.
A MMK által eseti feladatok megoldására létrehozott bizottságokba
delegált tagok körét teljesebbé kellene tenni, élni kellene a nagyobb ”
merítés” lehetőségével. A jelenlegi állapotot, módszert belterjesnek
érezzük.
A megyei kamarák anyagi hozzájárulásának mértékét, megállapításának
módját, - mellyel a MMK működését biztosítjuk,- nem kellene levenni a
napirendről. A kis létszámú megyei kamarák anyagi működésének
feltételeit záros határidőn belül megnyugtató módon rendezni kell.
A MMK szervezetén belül növelni kell a tervező és szakértő mérnökök
érdekérvényesítő lehetőségeit. A befizetendő tagdíj mértéke nincs arányba
a döntéshozó lehetőséggel, azon tagtársaink tagdíjával és jogaival
összevetve, akik nem rendelkeznek a szakmagyakorlást biztosító
jogosultságokkal.
4. Kamarai etikai ügyek:
A Zala Megyei Mérnöki Kamaránál 2011. évben új etikai eljárás lefolytatásának
kezdeményezése céljából nem érkezett panasz, a 2010-ben indult etikai
eljárásokból kettő lezárásra került az elmúlt évben.
Zalaegerszeg, 2011. február 29.
Zala Megyei Mérnöki Kamara
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