
Elnöki beszámoló a ZMÉK 2020 évi működéséről és a 2021 évi tervezetéről 
 

 

Tisztelt Kollégák! 
 
 

Az utolsó taggyűlés óta elhunyt kollégákra emlékezünk. 
 

Kocsárdi István Ferenc (2020. május hó) 

Czigány László (2020. október hó) 
 

Pár szóban szeretnék megemlékezni Kocsárdi István Ferencről, mint a Zala Megyei Építész 

Kamara alapító elnökéről, nem kicsinyítve ezáltal, ugyancsak elhunyt másik kollégánk 

szerepét, illetve emlékét.  

István Miskolc környékéről érkezett Zala Megyébe a BME Építészmérnöki Karán végzett 

tanulmányai után. 1969-től a Veszprém Megyei Tervező Vállalat Keszthelyi kirendeltségén 

dolgozott, ezt követően Zalaegerszegre költözött és 1976-tól munkahelye a Zala Megyei 

Tervező Vállalat, ahol irányító tervező volt. E korszak tervezői munkái között nagyon sok 

olyan épület került ki alkotói kezei közül mely épületek mellett nap mint nap elmegyünk és 

csak nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy az az épület kinek is volt a munkája. 

Szakmai munkásságának újabb szakaszaként megpályázta a ZALATERV igazgatói állását, 

melyet 1989-99 között töltött be.  

Az előzőekben részletezett tervezői és szervezői munkássága mellett jelentős volt a szakmai 

közéleti tevékenysége. 1977-től a Magyar Építőművészek Szövetségének a tagja, 1991-től aktív 

részese a MÉSZ által meghirdetett kezdeményezésnek, melynek eredményeként kamarák jöttek 

létre az országban. 1992. április 30-án vezetésével a Vas és Zala megyei építészek a kamarai 

törvény megszületése előtt létrehozták az egyesületi formában működő kamarát, melynek 

alakulása után, annak társelnöke lett  

1996. év végén a kamarai törvény megalkotását követően létrejött a Zala Megyei Építész 

Kamara, melynek létrehozásában oroszlánrészt vállalt, aminek végül is két év kivételével 

2017-ig, 19 éven keresztül az elnöke volt. Ellátta a kamara hivatali teendőit, kapcsolatot 

tartott és közvetített az országos szervezet és a helyi bizottságok között. 
 

A 2020 év folyamán a Zala Megye Építészeti Nívódíjra és a "Zala Megye Építészetéért" 

pályázatra beadvány, illetve jelölés nem érkezett, melynek nyílván fő okozója a a 2020 év 

márciusában kitört Covid 19 járvány lehetett. 

Mint ismeretes a minden évben kiírt pályázat célja, hogy elősegítse az új értékek teremtését, a 

hagyományos értékek megőrzését, valamint az építészeti és környezeti kultúra fejlődését. 
 

2020 évben az aktív Építész Kamarai Tag (É, É1, 2. 3: 199 fő, ÉK, ÉKE: 8 fő, Műszaki Vezető 

(MV), Műszaki Ellenőr (ME), Energetikai Tanúsító (TÉ): 45 fő. 
 

Megjegyzem túl sok mindenről nincs lehetőségem beszámolni a tagság felé, mivel a 

járványügyi helyzet miatt az intézkedések száma és anyaga meglehetősen lecsökkent, hisz 

személyes vitaindításokra, felvetésekre lehetőség nem volt.  
 

2020. évben megtartott TET ülésen a jelenlévő Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár úr 

kilátásba helyezett az ME által tervezett pályázati kiírást, melyet a megyei kamarák 

működésük finanszírozására használhatnak fel, titkárság bérezése, telekommunikációs 

szolgáltatások kifizetése, stb. Az elnyert 1.500.000 Ft pályázati támogatást át is utalták 

kamaránk részére, sajnos ez a korábbi 5 millió után drasztikus csökkenést mutat. Az 

összegből számitógépet vásároltunk a titkárság részére, valamint titkársági bérekre és dologi 



kiadásokra költöttük. A beszámolót határidőre megküldtük a Lechner Központ részére, 

melyre észrevétel nem érkezett. 
 

A lehetőségeinkhez képest igyekszünk díjmentes illetve részben díjmentes kreditpontos 

előadásokat megszervezni tagjaink számára. Múlt évben ez egy alkalommal történt, 

Zalaegerszegen a Megyei Jogú Város Dísztermében WEBINÁRIUM 2020.02.19.  
 

Az Állami Számvevőszék még 2019-ben ellenőrzést indított kamaránkkal szemben (más 

kamarákkal szemben úgyszintén) mely 2020 évben lezárásra kertült Intézkedés Terv kiadása 

mellett, mely az alábbiakat tartalmazta:  

„Intézkedni kell a tagdíjkövetelések analitikus nyilvántartásáról” a titkár és a könyvelő a 

részleteket megbeszélték a könyvelési feltételeknek megfelelően azt rendezték. 

Az év végén egyesített állományban a könyvelő tájékoztatásra kerül a hiányzó befizetésekről 

excel alapú táblázat formájában, - intézkedési tervet jóváhagyták. 
 

A vírushelyzetnek tudható be, hogy mindössze egy felkérés történt Építésfelügyeleti 

Ellenőrzésre, ez Nagykanizsán volt, ami rendben zajlott, az iratanyag a kamarához beérkezett. 
 

Kamaránk anyagi támogatásáról biztosította a Szt. Rafael Kórház Koraszülött Osztályát, mely 

futás – szervezésében valósult volna meg, azonban ez is a Covid 19 miatt elmaradt  
 

Az év folyamán a Széchenyi István SZKI-t támogattuk az 50. évfordulójuk alkalmával. 

100.000. Ft összeggel. 
 

Mint minden évben 2020-ban is rész vettünk a Balatoni Szövetség által kiírt pályázat 

zsűrijében. Tekintettel arra, hogy Tóth Zoltán nem vállalta a küldött szerepét, így Leng Zoltán 

kamarai tagunkat delegálta az elnökség a zsűribe. 
 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával illetve a Polgármesteri Hivatallal 

kapcsolatunk a megyében egyedülállóan kiemelkedő a más településekkel összehasonlítva. 

Többször felkérés érkezett részükről a Szabályozási Tervek módosításának véleményezésére, 

mely kérésnek mindig szívesen tettünk eleget.  
 

Tudomásunkra jutott a Flextronics International Kft által kiírt munkásszálló etikátlan 

pályázati kiírása, melyet fellépésünkre visszavontak. 
 

A Covid 19 kapcsán születnek új elnöki, rendeletek melyek fontosak számunkra, így kérem, 

hogy ezeket a honlapon kísérjék figyelemmel. 

A továbbiakban május 28-tól hatályos elnöki szabályok, itt érhetők el 

https://mek.hu/index.php?id=46538 

Egy örökösen vitatott kérdés az etikai eljárásokkal kapcsolatosan, a vonatkozó elnöki 

szabályok kidolgozása is folyamatban van, mely szintén felkerül a honlapra.  

A MÉK elnöksége május 28-án úgy döntött, hogy a június 25-i és a szeptember 9-i 

Küldöttgyűléseket elhalasztja, és új időpontban, szeptember 30-án tartja a korlátozások miatt. 
 

Végezetül megköszönöm a választott tisztségviselők és egyes tagok eddigi munkáját és kérem 

támogatásukat a jövőben is, hisz nem kis feladat elé állít bennünket kamaránk működtetése. 

Kérem a 2020. évi tényleges valamint a 2021. évi tervezett költségvetés elfogadását. 

 

 

Zalaegerszeg, 2021. május 30. 

 

 

Trajer Ferenc 

https://mek.hu/index.php?id=46538

