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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 
 

Név: Zalavári István       

Születési idő: 1955 02 02  

Végzettség: építész üzemmérnök/okl.szerkezetépítő mérnök  

Tudományos fokozat: - 

E-mail:zalavari@zmi.hu  

Telefon:+36 20 9563160  

Kamarai szám, [nyilvántartási szám], jogosultságok 

[19-0056] 

jogosultságok: 

SZB   – építési beruházási szakértés 

SZÉS1 - tartószerkezeti szakértés 

SZÉS2 - épületszerkezeti szakértés 

SZÉS4 - építmények épületfizikai szakértése 

SZÉS8 -geotechnikai szakértés 

SZÉS12 -hídszerkezeti szakértés 

GT  - geotechnikai tervezés 

HT  -hídszerkezet tervezés 

T  - tartószerkezeti tervezés 

ME-É  - magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése 

MV-M - mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének 

felelős műszaki vezetése 

tanúsítványok: 

 ÉTSZ  -építéstechnológia szakértő 

 BL  - beruházás lebonyolítás 
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egyéb (nem kamarai jogosultságok): 
műemléki terület – műemléki épületdiagnosztika szakterület- műemléki érték állapotának 
általános műszaki felülvizsgálata 

 

Szakmai címek 

(cím neve) 

 

Kamarai tisztségek 

(tól-ig) (beosztás) 
 
2008-  Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke 
2016-  MMK Tartószerkezeti tagozat elnökségének tagja 

 

Szakmai szervezetek, beosztás 

(tól-ig) (szervezet neve) (beosztás) 
 
2015-   Tanácsadó Mérnökök Szövetsége  elnökségi tag 

 

Munkahelyek, beosztás 

(tól-ig) (cégnév) (beosztás) 
1976-1977  Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat, Pécs   gyakornok/szervező 
1977-  2004      Veszprémi Tervező Iroda, Veszprém (különböző nevek alatt,  

volt  Tanácsi Tervező Iroda, GYÖRITERV Veszprémi   Iroda,  
ÉVM Veszprémi Tervező Vállalat,  
a privatizáció után Veszprémterv Kft. jelenleg PANNONTERV Kft) 

statikus tervező 
számítástechnikai munkatárs 
vezető szerkezettervező             
a statikus iroda közös képviselője 

1999-2018 az i-quadrat hungária  építési projektmanagement kft  
német-magyar mérnöki iroda       ügyvezető 

2007- 2008   PML Kft               hídtervezési tanácsadója 
2018-  i-quadrat építész és mérnöki iroda kft     ügyvezető 
2019-  nyugdíjas 

 

Jelentősebb projektek 

(év) (projekt) (pár szavas leírás) 
 
2010/2015   Continental Gyulafirátóti tesztpálya  autóipari tesztpálya műtárgyakkal 
2018   Zalaegerszeg ZalaZone koncepcióterv  autóipari tesztpálya műtárgyakkal 
1997/2000/2015   Pepperl + Fuchs Veszprém ipartelep              ipari iroda és szociális épületek  
2000   RUF/Burns Ajka ipartelep   ipari iroda és szociális épületek 
2000-2015  Veszprém, Vár Hősök Kapuja és fogadótér műemléki rekonstrukció 
2013   Veszprém Hangvilla    multifunkcionális közösségi tér 
2014   Veszprém  Állatkert madárröpde  nagyfesztávú hálós térlefedés 
2019   Nyíregyháza Állatkert madárröpde  nagyfesztávú hálós térlefedés 
2000-2018  Peter Maier Leichtbau GmBH    alu kerékpáros és gyalogoshidak 
2004-    Ornamentika Kft részére finombeton panelek szálbeton egy. elemek tervezése 
   Infopark C, Lánchíd Hotel, KÖKI    
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Publikációk 

(cím)        (hely) (év) 
Földrengéses előírások /   Magyar Építőipar    1985 
Veszprém, Városközpont rekonstrukció Magyar Építőipar    1987 
Fa tartószerkezetek szegezőlemezes  
kapcsolatai     ipari minta oltalom    1988 
A tervező, kivitelező és beruházó  
kapcsolatrendszere az építésben   ÉTV      2001 
Hol építsünk szélparkot?  
III természet-műszaki és gazd. tudományok  
alkalmazása nemzetközi    konferencia Szombathely   2004 
alumínium hídszerkezetek, mint a  
korróziós problémák lehetséges  
megoldásai    Korróziós figyelő    2008 
’a vörös iszap katasztrófa  
mérnöki tapasztalatai’    nemzetközi konferencia Szeged  2011 
önkéntesség a katasztrófavédelemben  nemzetközi konferenciák Budapest  2014,  

Pécs  2015 
cikkek a tervellenőrzésről,  
a beruházás lebonyolításról és a 
 felelősségbiztosításról    Mérnök Újság     2014-2016 
A városilag segélyezett zeneiskola SÉD kritikai folyóirat   2020 

Szakmai díjak 

(év) (díj neve) (leírás) 
2013  Zielinszki Szilárd díj    A Magyar Mérnöki Kamara díja 
2015 Pannon Egyetem, Pannónia Felsőoktatásáért Díj 
2016    Thierney Clark díj     a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény és  

Vadaspark Madárröpdéje melynek mérnöki munkái 
irodánkban készültek 

2017    Építőipari nívódí    a Veszprémi Hangvilla, amelynek tervei irodánk  
mentorálásával készültek a Művelődési 
létesítmények kategóriájában díjat kapott   

2017  Új Budapesti Velodrom nemzetközi tervpályázat  I.díj 
 

Nyelvtudás 

(nyelv) (szint) 

német felsőfokú -C 

angol középfok 

 

Saját szavas bemutatkozás 
Szakmai pályafutásomat a kezdeti pécsi kivitelezői kitérő kivételével 44 éve tervező irodában, 

tervezéssel foglalkozó vállalkozásoknál töltöttem, Vidéki állami tervezővállalatnál kezdtem, és így a 

környék/megye jelentősebb ipari, lakó és középületének tervezése előfordult a praxisomban. 

2004 óta saját mérnöki irodámban dolgozom, tevékenységünk a változó kereslet miatt szerte ágazóvá 

vált, szélenergia beruházásoktól, műemléki felújításoktól előregyártott homlokzatburkolatoktól kezdve 

hidak tervezéséig mindennel foglalkozunk. 

 

kelt: Veszprém, 2020 augusztus 14 

 
Zalavári István 


