
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.10.16 09:43:18

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

1 0 9 4 Budapest

Angyal utca

1-3

    

0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5

1 1 P k 6 0 1 4 2 1 1 9 9 7 3  

1 8 0 8 4 5 9 9 2 4 3

Nagy Gyula

Budapest 2 0 1 9 0 3 1 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

20 860 19 214

13 848 11 569

5 462 6 095

1 550 1 550

173 032 197 679

46 546 51 325

110 000

16 486 146 354

2 292 0

196 184 216 893

72 939 101 346

71 706 87 940

130 17 517

1 103 -4 111

44 072 44 273

71 021 59 275

71 021 59 275

8 152 11 999

196 184 216 893

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

400 092 436 793 6 915 38 723 407 007 475 516

244 465 255 002 244 465 255 002

8 097 57 059 8 097 57 059

1 801 1 823 1 801 1 823

401 893 438 616 6 915 38 723 408 808 477 339

401 893 438 593 401 893 438 593

193 780 153 304 31 870 193 780 185 174

183 218 191 313 2 409 8 042 185 627 199 355

22 610 31 584 22 610 31 584

6 352 14 669 219 6 352 14 888

18 413 61 813 3 294 2 703 21 707 64 516

401 763 421 099 5 703 42 834 407 466 463 933

401 763 421 099 401 763 421 099

130 17 517 1 212 -4 111 1 342 13 406

109 109

130 17 517 1 103 -4 111 1 233 13 406

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

53 036 53 036

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 9 4 Budapest

Angyal utca

1-3

    

1 1 P k 6 0 1 4 2 1 1 9 9 7 3  

0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5

1 8 0 8 4 5 9 9 2 4 3

Nagy Gyula

szakmai tudományos tevékenység, oktatás

1996.évi LVIII.törvény

tervező és szakértő mérnökök, egyéb szakmagyakorlók

30922

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

elnök 8 550 14 400

alelnökök 6 975 7 680

22 610 31 584

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

elnökségi tagok 4 452 5 760

bizottsági tagok 2 633 3 744

22 610 31 584

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

408 808 477 339

408 808 477 339

407 466 463 933

185 627 199 355

401 763 421 099

1 233 13 406

52 45

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Informatikai fejlesztések, jogi útmutatók kidolgozása. Kamara alapításának 20.évfordulója megemlékezés

Miniszterelnökség

2017.01.01-2017.12.31

25 000 000

25 000 000

25 000 000

0

14 602 536

7 644 882

2 752 582

25 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Naperőművek Tervezőinek Fóruma rendezvény 2018.május

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2018.03.01-2018.06.30

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Az újgenerációs szélessávú infrastuktúra fejlesztését elősegítő Tervezői pályázat megvalósítása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2017.12.01-2018.06.30

27 535 666

27 535 666

27 535 666

27 535 666

27 535 666

27 535 666

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Vízgazdálkodási tagozat szakmai rendezvény

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft

2018.október

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.10.16 09.58.39



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:
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AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA 

A KAMARA 2018. ÉVI KÜLDÖTTGYŰLÉSE ÓTA VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL  

 

Az MMK Elnöksége a 2018. évi küldöttgyűlés óta végzett tevékenység fontosabb elemeit az 

alábbiak szerint csoportosította: 

• a szabályozási környezet alakítására tett intézkedések; 

• a kamara által nyújtott szolgáltatások; 

• a továbbképzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos tevékenység; 

• a kommunikációs tevékenység; 

• fontosabb események; 

• az Elnökség és a szakmai tagozatok üléseinek és döntéseinek legfontosabb mutatói, a 

hatósági munka. 

 

1. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET JAVÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK 

 

a. a jogi szabályozással kapcsolatos kezdeményezések alakulására rányomta 

bélyegét, hogy 2018. az országgyűlési képviselők általános választásának – és 

az ezt követő kormányzati átalakításoknak - éve volt. Ez érzékelhető befolyásolta a 

jogszabály alkotás figyelmét és ütemét. Mindezt figyelembe véve a fontosabb 

szabályozási kezdeményezések sorsa az alábbiak szerint alakult: 

• a szabványokhoz való kedvezményes hozzáférés megteremtése régi 

kívánsága a kamara tagjainak. Együttműködési megállapodást kötöttünk 

a Magyar Szabványügyi Testülettel annak érdekében, hogy a 

kedvezményes szabványokhoz jutás feltételeit közösen kialakítsuk. Az 

MSZT költségvetésének szabványeladásokhoz kötöttsége azonban 

akadályozta az érdemi eredmény elérését. Ezért 2018. őszén a kamara 

kezdeményezte az ITM illetékes államtitkáránál olyan szabályozás és 

költségvetési háttér kialakítását, amely lehetővé teszi a jelentősen 

kedvezményes szabványhoz jutást. Ennek eredményeként 2018. végén 

megjelent törvényi szabályozás és megfelelő költségvetési támogatásról 

szóló döntésalapján lehetőség nyílik erre. A kedvezményes szabványok 

körét meghatározó bizottságban kamaránk képviselteti magát; 

• a szakmagyakorlásra vonatkozó jogi szabályozás felülvizsgálata 

érdekében a kamara még 2017. végén javaslatot nyújtott be a 266/2013 

(VII.11.) Korm. rendelet jelentős módosítására. A rendelet módosítását 

2018. folyamán, így a 2018.májusi Küldöttgyűlés után is több 

egyeztetésen és levélben szorgalmaztuk. A legutóbbi, 2019. márciusi 

egyeztetést követően a tervezetet ismételten megküldtük a 

Miniszterelnökségnek azzal, hogy a szükséges egyeztetésekre készen 

állunk. Fontos körülmény, hogy a kormányzat a szakmagyakorlás 

szabályozásának kérdését az Európai Unió szabályozott szakmákkal 

kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárása miatt vette elő, olyan 

megoldást keresve, amely nem hátrányos a szakmagyakorlók számára.  
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• a kamara célja, hogy csökkenjen az egyes szakmagyakorlói csoportok 

külön, a 266-oson kívüli szabályozása, a 266-os legyen általános, 

minden szakmagyakorlóra kiterjedő szabályozás. Az előrehaladás 

csak lépésenként lehetséges. Ebben elért eredmény, hogy a 266-os 

továbbképzésekre vonatkozó szabályozása az anyagmozgató tervezőkre 

is kiterjed;  

• az e-közműegyeztetés szabályozása rendkívül komoly problémákat 

okozott a hatályba lépés évében, 2017. nyarán, amikor a kamara 

kezdeményezésére – egy évvel a hatályba lépés után – sor került a 

szabályozás korrekciójára is. Ugyanakkor – az e témára alakult 

munkabizottság segítségével – 2018. folyamán is további szabályozási 

és informatikai -lebonyolítási javaslatokat juttattunk el a 

Miniszterelnökségre, valamint a Lechner Tudásközponthoz. Ezek egy 

része a technikai feltételrendszert javította, azonban más javaslatok még 

nem épültek be a jogi szabályozásba; 

• kiemelkedően fontos, közös kezdeményezés volt, hogy az MMK a 

Magyar Építész Kamarával és az Építési Vállalkozók Országos 

Szakszövetségével együtt elkészítette az Építési Beruházási 

Folyamatok Rendszerének (BFR) koncepcióját és benyújtotta azt a 

Miniszterelnökségnek, valamint az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumnak. A kezdeményezés célja egy hatékony és áttekinthető 

beruházási rendszer létrehozása alapos előkészítéssel, tervezhető 

költségekkel és betartott határidőkkel, az üzemeltető nagyobb befolyása 

mellett. Az előterjesztők nem csak a jogi szabályozás alapjának szánták 

a kezdeményezést, hanem ajánlásnak is a beruházások szereplői 

számára. A koncepció több elemét átvette a 2018. év végén – előzetes 

hivatalos egyeztetés nélkül - megjelent, a magasépítés egyes kérdéseit 

szabályozó törvény és kormányrendelet. Az új szabályozás ugyanakkor 

a koncepció több fontos elemének átvételét mellőzte, továbbá létrehozta 

a Beruházási Ügynökséget, valamint több mérnöki tevékenység 

(tervellenőrzés, beruházáslebonyolítás) centralizált ellátásához teremtett 

lehetőséget. A kamara többször egyeztetett a Beruházási Ügynökséggel 

a mérnökök számára is megfelelő gyakorlat kialakítása érdekében 

(további információ a BFR-ről: 

https://mmk.hu/informaciok/hirek/elkeszult-a-beruhazasi-folyamatok); 

• a kamara tagjainak tevékenységét érintő jogszabályok tervezeteinek 

véleményezése a szakmai tagozatok bevonásával folyik. Továbbra is 

probléma, hogy a tervezetek véleményezésére rendkívül kevés idő áll 

rendelkezésre. Ez a hosszú ideje tartó gyakorlat többszöri kifogásunkra 

sem változott. (Nem könnyíti meg a véleményezést, hogy a gyakorlat 

általános, nem csupán a kamarát érinti.) A kifejezetten területi–helyi 

vonatkozású szabályozási koncepciókat a területi kamarák is megkapták 

véleményezésre. 

• rendkívül fontos a jogszabály előkészítő kormányzati szervezetekkel 

fenntartott közvetlen szakmai kapcsolat, amelynek letéteményesei a 

szakmai tagozatok. Ha ilyen intenzív kapcsolat fennáll, a tagozat képes 

https://mmk.hu/informaciok/hirek/elkeszult-a-beruhazasi-folyamatok
https://mmk.hu/informaciok/hirek/elkeszult-a-beruhazasi-folyamatok
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megfelelő időben tájékozódni a készülő szabályozási elképzelésekről és 

képes lehet azokat szakmailag befolyásolni, segíteni. Ugyanakkor az is 

fontos, hogy az ilyen kapcsolatban kialakított szakmai álláspontról a 

kamara kellő időben értesüljön, hogy a jogszabály tervezetek 

véleményezése során biztosítható legyen az egységesség. 

 

b. a kamarai szabályzatok felülvizsgálata a 2018. évi Küldöttgyűlésen lényegében 

megtörtént. A törvényességi felügyeletet gyakorló Miniszterelnökség levélben 

tájékoztatta a kamarát, hogy a Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal 

kiegészített szabályzatok törvényesek. A Küldöttgyűlést követően került sor az 

Etikai – Fegyelmi Szabályzatról való elektronikus szavazásra. A Küldöttgyűlést 

követő év során elkészült az Alapszabály módosításának tervezete, amelynek 

megvitatása jelen Választmány feladata. A 2018. évi Küldöttgyűlés döntésének 

megfelelően ugyancsak elkészült a Szakmagyakorlási Szabályzat tervezete, amely 

teljeskörűen átfogja és részletesen rendezi a szakmagyakorláshoz kapcsolódó 

szabályokat. A tervezet megtárgyalása a Választmány külön napirendjét képezi. 

 

c. széles körű igény mutatkozott módszertani támogatásra a továbbképzési 

szabályzat, a szakmagyakorlási rendelet és a tanúsítási szabályzat, valamint az 

etikai-fegyelmi szabályok alkalmazása terén. A Főtitkárság elkészítette ezen 

eljárások folyamat ábráját és a gyakorlatot segítő kommentárokat. 

 

 

2. A KAMARA ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 

 

a. a tanúsítás 

• a köztestület által adott igazolás a mérnöknek és az ő munkáját 

megrendelőnek arról, hogy a mérnök ugyanolyan minőségű szakmai 

tudással és gyakorlattal rendelkezik, mintha hatósági engedéllyel 

jutott volna jogosultsághoz. A tanúsítvány biztosíték a megrendelőnek, 

hogy hozzáértő mérnökre bízta a munkát. A tanúsítvány ugyanakkor 

kötelezettség a kamarának, hogy valóban csak azok számára adja ki, 

akik megfelelnek a követelményeknek és gondoskodnak tudásuk 

folyamatos fejlesztéséről.  

• A kanara által kiadott tanúsítványok betöltik a fenti funkciót. Mindeddig 

a 10 szakterületen összesen több, mint 2856 tanúsítvány kiadására 

került sor. Ezek közel fele (1213) az Anyagmozgatógépek, Építőgépek 

és Felvonók Tagozathoz tartozik, de a Gépészeti Tagozat keretében is 

733, a Vegyészmérnöki Tagozat keretében 236, az Erdőmérnöki, 

Faipari mérnöki és Agrárműszaki Tagozat keretében 117 db tanúsítvány 

kiadására került sor;  

• Az elmúlt esztendőben tovább nőtt a kiadható tanúsítványok köre 

(pl. az informatikai és hírközlési, az elektrotechnikai, az építési, az 

erdőmérnöki és az akusztikai tagozat szakterületein);   

• egyre gyakoribb. hogy – a jogosultsághoz hasonlóan - a tanúsítvány 

megszerzése is vizsgához kötött és fenntartásának feltétele az évenkénti 
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szakmai továbbképzés. A korábbi évek tapasztalatai alapján már 

biztosított az is, hogy a szakmagyakorlási jogosultság esetleges 

(jogszabályi) megszűnése után a jogosultság kérelemre közvetlenül – és 

díjmentesen – tanúsítvánnyá változtatható.  

• a kamara azzal is segíti a képzésekkel – például az informatikai projekt 

ellenőri (IPE) mesteriskolával – tanúsítást szerzett tagok piaci 

lehetőségeit, hogy (hozzájárulásukkal) nyilvántartja és a megrendelők 

számára elérhetővé teszi a tanúsítvánnyal rendelkezőket, továbbá külön 

levelekben hívja fel az érdekelt megrendelő szervezetek figyelmét a 

tanúsítvánnyal rendelkező mérnökökre. 

(több információ a tanúsításról: https://mmk.hu/ugyintezes/tanusitas) 

 

b. FAP anyagok elérhetősége 

• a Feladata Alapú Pályázat célja, hogy a tagozatoknál található szakmai 

tudás a lehető legszélesebb körben a hétköznapi gyakorlat szintjén a 

tervező és szakértő mérnökök számára hasznosuló tudássá váljon. Ezért 

a FAP keretében megjelenő munkák a hétköznapi munkában 

hasznosítható segédletek. 2018. folyamán összesen 38 db pályázat 

benyújtására került sor. 

• a kidolgozott segédletekhez a kamara Honlapján lehet hozzáférni 

(részletek: https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar - az új FAP anyagok 

feltöltésére a kamara költözésének befejezése után kerül sor.)  Az eddigi 

tapasztalatok – a letöltések számából ítélve –felülmúlják a 

várakozásokat.  

• általában elegendő a segédletek Honlapon való elérhetősége. Esetebként 

– a tapasztalatok szerint egyre kevésbé - indokolt a segédletek 

kiadványként való megjelentetése is, amelyet az előző évben a MITA 

támogatásával valósítottunk meg; 

 

c. Mérnök Igazolvány 

• a Mérnök Igazolványhoz eredetileg is kapcsolódó kedvezményes 

szolgáltatások - kedvezményes Telekom szolgáltatás, OTP számla, 

Mérnök Jogtár, Opel személygépjármű vásárlás, szakmai 

felelősségbiztosítás - tovább bővültek a kedvezményes utasbiztosítással 

és magánegészségügy biztosítással. A kedvezményes biztosítások 

elérhetők a honlapon, a megkötésükhöz szükséges szakmai segítség 

pedig külön biztosítási szakértő révén vehető igénybe; 

(részletek: https://mmk.hu/tagjainknak/mernokigazolvany) 

• a felelősségbiztosítások iránti kereslet jelentős. A közel ezer igénylő 

közül 391 szerződés megkötésére került sor, közülük 73%-a a 

Generalival, 27%-a a KÖBE-vel szerződött (ez utóbbi az egyszerű 

bejelentéssel épülő lakóépületekhez kapcsolódó – kedvezményes – 

kötelező biztosítás). 

(részletek: https://mmk.hu/biztositas) 

 

d. pályázati lehetőségek 

https://mmk.hu/ugyintezes/tanusitas
https://mmk.hu/ugyintezes/tanusitas
https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar
https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar
https://mmk.hu/tagjainknak/mernokigazolvany
https://mmk.hu/tagjainknak/mernokigazolvany
https://mmk.hu/biztositas
https://mmk.hu/biztositas
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• meghatározott feladathoz – a szélessávú internet projekthez – 

kapcsolódott a megvalósításért felelős minisztérium által kiírt pályázat, 

amelyet a kamara bonyolított le. A pályázat a projektben részt vevő 

tervezők kapacitásfejlesztést szolgálta informatikai eszközök 

kedvezményes beszerzése érdekében; 

• ITM-nél kezdeményeztük a tervezőknek is szóló – még 2017-ben 

indult - pályázatkiírás módosítását, mivel az alapvetően az építőipari 

kivitelezési vállalkozások kritériumaira (létszám, igényelhető 

támogatási összeg) volt kiírva. Kezdeményezésünk eredményeként a 

minisztérium módosította a kiírást (megfelezte a létszám és 

összeghatárokat). Azonban a tervező mérnököknek ez a megoldás sem 

megfelelő, mivel a nyilvántartásba vett vállalkozások zöme mikro-

vállalkozás, illetve 10 fő alatti kkv. Kezdeményeztük a kiírás megfelelő 

módosítását, amelynek figyelembe kell venni, hogy tervezői kapacitás 

szervezeti megoszlása alapvetően más, mint a kivitelező szektor 

vállalkozásaié. A kiírás ismételt módosítását kezdeményeztük azzal, 

hogy abban külön tervezői kategória megteremtésére kerüljön sor és 

ehhez illeszkedjenek a létszám-és összeghatárok. 

 

e. egyéb szolgáltatások  

• a jogsegélyszolgálat (előzetes bejelentkezés alapján) továbbra is 

igénybe vehető, az esetek többségében azonban e-mail üzeneteken 

keresztül igényelnek információt; 

• „Kérdezze mérnökét” segélyszolgálat, egyre gyakoribb, hogy nem 

kamarai tag állampolgárok (társasház üzemeltetők és felújítók, 

épületgépészeti berendezést beszereltetők, tetőtér beépítők, stb.) is 

megkeresik a kamarát információkért, tanácsokért; 

• a jogsegélyszolgálat speciális változata az a segítség, amelyet a kamara 

a közbeszerzési ajánlatkérésekkel kapcsolatban nyújt. Több esetben – 

élve a meghatározott feltételek esetén lehetővé tett kamarai fellépéssel – 

elértük a kiírás módosítását, a szakmagyakorlási jogosultságokra 

vonatkozó szabályok érvényesülését; 

• elkészült a tervezői szerződésekkel kapcsolatos segédlet, amelynek 

összeállításához a szakmai tagozatok javaslatait és észrevételeit is 

kértük. A segédlet megtalálható a honlapon. Továbbra is várjuk a 

tagozatok javaslatait, amellyel – szükség szerint velük egyeztetve – 

konkrét esetek tanulságaival bővíthetjük az anyagot; 

• 2018 februárjában induló rendezvény a Mérnökszalon. Ennek keretében 

mérnöki végzettséggel vagy figyelemre méltó műszaki teljesítménnyel 

rendelkező, de más pályán sikeres, ismert személyiségekkel folytatott – 

kivétel nélkül igen érdekes és tanulságos – beszélgetéseknek lehetnek 

tanúi azok, akik havonta egy estét rászánnak a rendezvényre. 

 

 

3. TOVÁBBKÉPZÉS, VIZSGÁZTATÁS 
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a. Továbbképzési Szabályzat módosítása  

• a Szabályzat módosítása lényegesen rugalmasabbá tette a 

továbbképzések szervezésének rendjét és külső partnerek részvételének 

lehetőségét.  A szabályozás alkalmazhatóságát külön módszertan is 

készült, amelyet mind a területi kamarák, mind a tagozatok megkaptak. 

A cél, hogy a szakmai tudás átadására irányuló szándék érvényesüljön, 

külső közreműködők esetén pedig a szervező területi kamarák megfelelő 

időben bevonásra kerüljenek, és – mindenekelőtt - a képzésre jelentkező 

kamarai tag is elégedett legyen;  

• a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a 

konferenciák, külső közreműködőkkel szervezett képzések 

törzsanyagainak, szervezési kereteinek időbeni engedélyeztetésére a 

KTT-vel és időben fel kell venni a kapcsolatot a szervező (vagy a 

szervezésben közreműködő) területi kamarával. A meghívókban pedig 

egyértelműen meg kell jelölni a kötelező képzésként elfogadott 

időtartamot, több napos rendezvények esetében emellett az elfogadásra 

került, figyelembe vett képzési napot; 

• a szabályzat és a módszertan figyelmen kívül hagyása esetenként még 

komoly zavarokat okoz az előkészítésben. Ezen jelentősen segíthet a 

tagozatok továbbképzési megbízottjainak figyelmes munkája. A KTT a 

Szabályzat hatályba lépése óta több, mint tíz ilyen képzést engedélyezett, 

azaz ismert el kötelező képzésként (az akkreditációra kidolgozott 

útmutatót, a beadásra szolgáló keretrendszert minden megyei kamara 

tájékoztatásban megkapta, az akkreditációra szolgáló oldal címe: 

http://info.mmk.hu/tovabbkepzes/konferencia);  

• a megyei kamarák oktatásszervezése során erősíteni kell a szponzori 

részvételt, mert ezek a lehetőségek nincsenek megfelelő módon 

kihasználva; 

• jelenleg összesen 299 elérhető szakmai továbbképzési törzsanyag áll 

rendelkezésre, amelyek közül 170 került előadásra 103 többször is; 

• a törzsanyagok között tervezünk kidolgozni olyan általános témákat is, 

amelyek több szakterületen jelenthetnek megfelelő képzést (pl. OTSZ 

tűzvédelem, szabványkezelés, marketing stb.); 

• a KTT a 2018. májusi Küldöttgyűlés óta 8 ülést tartott, valamint 2 

alkalommal összehívta a szakmai tagozatok továbbképzési referenseit, 

az elfogadott egyéni teljesítési kérelmek száma 34. 

 

b. kontaktórás jogi képzés 

a jogi képzés távoktatás formájában folyik. Az elmúlt évben jelentkezett igény 

a kontaktórás jogi képzésre is. Erre két alkalommal került sor, mind a részvételt, 

mind az ismeretátadást illetően komoly sikerrel, a két alkalommal több, mint 

250 résztvevővel zajlott a program; 

 

c. vizsgafelkészítők, kérdések 

a tapasztalatok alapján eredményesen megújítottuk a vizsgáztatás informatikai 

rendszerét, amelyet már sikeresen ki is próbáltunk. Az MMK Elnökségének 

http://info.mmk.hu/tovabbkepzes/konferencia
http://info.mmk.hu/tovabbkepzes/konferencia
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döntése alapján 2018. folyamán több tagozat felülvizsgálta az általa készített 

felkészítő anyagokat, vizsgakérdéseket és válaszokat, ez a munka azonban még 

nem fejeződött be. A tapasztalatok arra is mutatnak, hogy több szakterületen 

lényegesen nagyobb számú kérdésre van szükség a valóban eredményes és 

megfelelő szakmai követelményeket tükröző vizsgáztatáshoz.  

2018. év folyamán összesen 2646 beszámoló vizsga letételére került sor. 

 

d. mesteriskolák 

• a kamara által szervezett mesteriskolák piacorientált képzések, 

amelyek kifejezetten a piaci igényekre reagálnak. Ennek megfelelően 

olyan tudást közvetítenek, amelyekkel jelentősen javíthatják a hallgatók 

piaci esélyeit.  Ilyen képzés volt az informatikai projekt ellenőrök (IPE) 

és az informatikai biztonságtechnikai szakemberek mesteriskolája, és 

ilyen a 2019. februárban kezdődött – az MMK, a MÉK, az ÉVOSZ és 

más szervezetek (PMSZ, TMSZ, ÉMI) együttműködésével szerveződött 

– beruházáslebonyolítói mesteriskola is (utóbbi jelenleg is zajlik 42 

oktató bekapcsolódásával, 70 résztvevővel – további információk: 

http://mernokvagyok.hu/BL-Mesteriskola); 

• a mesteriskolák végzettjei számára – hozzájárulásukkal – nyilvántartást 

vezetünk, hogy a potenciális megrendelők hozzáférhessenek a 

kínálathoz. Ha a keresletként szóba jöhető szervezetek köre 

beazonosítható, levélben hívjuk fel figyelmüket a piaci igényeknek 

megfelelően felkészült szakemberek körére; 

 

e. partnerség lehetőségei a képzésben 

a kamarával együttműködő szervezetek – mint az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Magyar Szabványügyi Testület – felajánlották, hogy akár 

az ország több régiójában is készek a szakterületükre tartozó tárgykörökben 

képzéseket tartani, amelyek lehetővé teszik, hogy a mérnökök első kézből 

szerezzenek információkat ezeken a területeken; 

 

f. ipari partnerek  

az ipari partnerek közvetlenül a piacon érvényes szakmai ismeretekkel segítik a 

szakmai képzéseket. A Továbbképzési Szabályzat módosítása részben azt a célt 

is szolgálta, hogy ezek az ismeretek minél gyakrabban jussanak el a területi 

kamarák kötelező szakmaiképzésein részt vevő tagokhoz. A módosított 

szabályozás ugyanis pénzügyileg is ösztönzi a területi kamarákat az ipari 

partnerek igénybevételére. Az ösztönzés ellenére a 2018. évben az év során és a 

korábbi évekből rendelkezésre álló 88 alkalomból 52 lehívására került sor. 

Figyelemmel arra, hogy 2019-re már jelenleg mindösszesen 36 lehetőség áll 

rendelkezésre, fontos lenne nagyobb figyelmet fordítani e lehetőségek 

kihasználására. 

Jelenleg további partnerek bevonásának tekintetében vannak előrehaladott 

tárgyalások, további 10-15 egység bevonására kerülhet sor rövidesen. 

http://mernokvagyok.hu/BL-Mesteriskola
http://mernokvagyok.hu/BL-Mesteriskola
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Az ipari partnerek rendszeréről önálló tájékoztató felület kidolgozása van 

folyamatban, amely minden kapcsolódó információt egységes formában és 

felületen elérhetővé tesz minden értintett szervező számára. 

 

g. felsőoktatás  

nem a kamarai továbbképzés részeként, de megemlítendő, hogy a kamara 

tapasztalatai – és a hivatalos adatok – szerint nagyobb odafigyelést igényelnek 

a mérnökképzés egyes területei. Az építőmérnök képzésben néhány év alatt 

40%-al esett a hallgatók száma. (Az Építőmérnök 200 konferencia és a hozzá 

kapcsolódó rendezvénysorozat sikere jelzi, hogy léteznek eszközök a folyamat 

megfordításához.). Problémaként jelentkezik továbbá, hogy a BSc szintű képzés 

után csak korlátozott számban választják az MSc szintű képzést (helyette inkább 

a munka világába lépnek be), és a későbbiekben ezt már ritkán pótolják. Nme 

járul hozzá a mérnökképzés színvonalának növeléséhez, hogy mindkét képzési 

szakaszban hódít a levelező képzés. A probléma kormányzati szintű felvetése 

még 2018. év végén megtörtént, az akkor beütemezett – az érintett intézmények 

és kormányzati szereplők részvételével tartandó – konzultációra még nem került 

sor. 

Az épületgépészeti oktatás rendszerének fejlesztésére, májusra összehívott 

tanácskozáson az MMK is képviselteti magát. 

                         

 

4. KOMMUNIKÁCIÓ 

 

a. Mérnök Újság  

a Mérnök Újságot hosszú évek óta megjelentető kiadó 2018. nyarán csődbe 

ment. A kamara azonnali felmondással megszüntette a jogviszonyt és - az 

Építőmérnök 200 ünnepi rendezvény és konferencia közelgő időpontjára is 

tekintettel – a Főtitkárság a közreműködő szakemberekkel szerződve átvette a 

lap szerkesztését és kiadásának lebonyolítását.  Mivel a szóba jöhető kiadók 

lényegesen magasabb ellenértékért és a korábbinál szűkebb szolgáltatási körrel 

vállalkoztak volna a lap kiadására, az MMK Elnöksége - három hónapi 

gyakorlat ismeretében és részletesen áttekintve a feltételeket - úgy döntött, hogy 

a továbbiakban a Mérnök Újság a kamara saját kiadásában jelenjen meg. Az 

ehhez kapcsolódó feltételek alapvető biztosítékát jelentő költségvetési hátteret a 

költségvetés tervezet az Elnökség döntésének megfelelően tartalmazza. 

Többször felmerült, hogy – részbe takarékossági okokból, részben a terjedő 

igény miatt – jelenjen meg a Mérnök Újság digitális változata is. A digitális 

kiadás kamara teherbíróképességéhez illeszkedő változatának előkészítése 

folyamatban van; 

 

b. honlap, hírlevél, facebook, web-oldal  

egyre fontosabb szerepet kap a kamarai kommunikáció terén a honlap. A honlap 

széles körű információ tartalmának megtartása mellett további feladat 

aktualitásának maradéktalan megteremtése és megjelenésének vonzóbbá tétele. 

A Mérnök Újság szakmai hátterének átvételével erre nagyobb lehetőség nyílik. 

A facebook oldal használata ráerősíthet a kommunikációs hatásra és 
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kiaknázhatóvá teszi a szociális média adta lehetőségeket. A hírlevél 2018. év 

során bebizonyította, hogy alkalmas fontos, röviden elérhető és gyorsan 

értelmezhető információk továbbítására, továbbá gyors véleménykérésre is 

lehetőséget biztosít a kamara tagjaitól. (A szakmai felelősségbiztosítással 

kapcsolatos kérdésekre rövid idő alatt több, mint 4000 válasz érkezett.) A web-

oldal kialakítása folyamatban van, az eredményeket a Mérnök Újság 

szerkesztőbizottsága áprilisi ülésén tekinti át; 

 

5. 2018. ÉVI TOVÁBBI FONTOSABB ESEMÉNYEI  

 

a. Május 30-án az Energetikai Tagozat szervezésében került megrendezésre a 

Naperőműtervezők fóruma, amelynek a Budapesti Műszaki Egyetem ’K’ 

épületének díszterme adott otthont. A konferencián több, mint 200 résztvevő 

kapott átfogó tájékoztatást a tervezési kérdésektől a hatósági engedélyezési 

eljárásokon át az üzemeltetés kérdésein keresztül; 

b. szeptember 10-11-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, Andrew 

yorki herceg és Áder János köztársasági elnök fővédnöksége és részvétele 

mellett került sor az MMK Tartószerkezeti Tagozata által kezdeményezett és a 

Főtitkársággal együtt szervezett Építőmérnök 200 ünnepi rendezvényre és a 

közel 300 vendég részvételével megrendezett konferenciára. Az európai 

rendezvénysorozat kiemelkedő eseménye egyúttal egy fővárosi, majd máig tartó 

országos kiállítás-sorozat kezdő eseménye is volt, melynek keretében több, mint 

100 nagyméretű kültéri óriásplakát készült, amelyek járják az országot a mai nap 

is. A rendezvény– az angol építőmérnöki egyesület megalakulásának 

évfordulójához kötve - egyrészt a 200 éves építőmérnökségnek kívánt méltó 

módon elismerést adni, másrészt fel kívánta hívni a közvélemény, és különösen 

a pályaválasztók figyelmét arra a teljesítményre, amelyet az építőmérnökség két 

évszázad alatt nyújtott és a pálya szépségeire, hogy a fiatalok kedvet 

kaphassanak választásához.   

c. november 19-én került sor a település-energetikai szakmai konferenciára közel 

80 meghívott részvételével, amelyen az előadók és résztvevők áttekintették a 

település-energetika integrált, sokoldalú hasznosítását lehetővé tevő új 

megoldásokat és az eddigi jó tapasztalatokat; 

d. november 20-án az MMK Etikai-fegyelmi Bizottsága és a Főtitkárság 

előkészítésében konferencia zajlott le a mérnöki etikáról. A konferencián – 

számos érdeklődő kamarai tag és az MMK Etikai-Fegyelmi Bizottsága mellett -

részt vettek a területi kamarák bizottsági elnökei, tagjai is.  

e. november 23-án ülésezett az MMK Választmánya. A Választmány megtárgyalta 

az Alapszabály módosításának tervezetét. sok észrevételt és javaslatot téve 

hozzá; 

f. 2019. március utolsó hetében került sor a kamara székhelyének tényleges 

megváltoztatására. Az Angyal utcai székházban – az épület elidegenítése és 

tervezett alapvető átalakítása miatt – a bérleti jogviszony az épület 

tulajdonosának kezdeményezésére 2019. március 31-vel megszűnt, a kamara 

székhelyét új bérleménybe kellett áthelyezni. Az új elhelyezésről a Mérnök 

Újságon és a honlapon keresztül, valamint hírlevélben tájékoztattuk a tagságot. 
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A költözés ideje alatt – ahogy azt előre jeleztük – a Főtitkárság elérhetősége 

korlátozott volt. 

 

 

6. AZ ELNÖKSÉG ÉS A SZAKMAI TAGOZATOK ÜLÉSEINEK ÉS DÖNTÉSEINEK 

LEGFONTOSABB MUTATÓI, A HATÓSÁGI MUNKA 

 

a. az MMK Elnöksége az előző Küldöttgyűlés óta 7 ülést tartott, továbbá 1 esetben 

ülés tartása nélkül határozott. Az elnökség ülésein általában 9-10 napirendi 

pontot tárgyalt meg és 26 határozatot hozott; 

b. az MMK szakmai tagozatainak elnökségei az előző Küldöttgyűlés óta 87 ülést 

tartottak. A tagozatok ebben az időszakban összesen 9 küldött,-illetve taggyűlést 

tartottak, amelyek közül 6 küldött,-illetve taggyűlésen tisztújítás is lezajlott. 

c. az MMK Főtitkársága az eltelt időszakban 3 országos titkári értekezletet tartott, 

amelyen a hatósági joggyakorlat során felmerült jogértelmezési kérdéseket 

egyeztették a jelenlévők. A Főtitkárság – egyeztetve a területi titkárokkal – több 

szabályzathoz módszertani útmutatót készített, amely tartalmazza a kapcsolódó 

eljárások folyamatábráját és azok szakmai kommentárját. 2018.év elejétől a 

törvény rendelkezése szerint az MMK Főtitkársága gyakorolja a hatósági 

felügyeleti jogot a területi kamarák titkárságának hatósági tevékenysége felett. 

Ennek keretében sor került egy-egy területi kamarai ügy jogi szakmai 

szempontú áttekintésére. Az országos titkári értekezlet foglalkozott az 

elektronikus ügyintézés törvényi rendezéséből adódó ügyviteli rendszer 

kialakításához szükséges intézkedésekkel is. Az e munkához kapcsolódó ez évi 

fejlesztések forrását az MMK biztosítja. 

 

Budapest, 2019. március 

            

   Nagy Gyula elnök sk. 
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MMK Választmány 

2019. április 8. 
 

Előterjesztés címe: 

Gazdálkodási beszámoló a 2018. évről 

Előterjesztés a 2019. évi költségvetési terv módosítására és 

a 2020. évi költségvetési terv elfogadására 

 

 

1 

Gazdálkodási beszámoló a 2018. évről  

 

A Magyar Mérnöki Kamara 2018. évi gazdálkodásáról megállapíthatjuk, hogy a Kamara 

mértéktartó gazdálkodást folytatott, a kitűzött céljait és feladatait teljesíteni tudta. A 

költségvetési tervhez képest jelentkező többlet kiadásokat finanszírozni tudta a bevételi oldal 

többlete, míg a költségvetés főösszege két nagyobb projekt (SZIP tervezői pályázat, 

Építőmérnök 200) miatt a tervezettnél magasabban alakult. Mindezek figyelembevételével 

javasoljuk a Választmány számára a 2018. évi zárszámadás tudomásul vételét. 

 

Alapelvek: 

 

A 2018. évi gazdálkodási beszámoló a korábbi évekhez hasonlóan, illetve az elfogadott 

költségvetési tervnek megfelelően tartalmazza a Magyar Mérnöki Kamara bevételeit és 

kiadásait. A kiadási oldal összeállítása a korábban megszokott feladatalapú szemlélettel történt, 

melynek lényege, hogy az egyes, a Kamara működése szempontjából kiemelt feladatokhoz 

kapcsolódó kiadásokat külön csoportosítva mutatjuk be (34-40. sorok, például tagozatok feladat 

alapú kerete stb.). A 2018. évi költségvetési táblázat két fontos új elemet tartalmaz. Az egyik a 

Mérnök Újság kiadásának megváltozásával kapcsolatos szerkezeti átrendezés. Ennek 

eredménye, hogy a Mérnök Újság (elsősorban hirdetési) bevételei külön sorként megjelennek 

a bevételek között, míg a kiadási oldalon az újsággal kapcsolatos költségek az „igénybe vett 

szolgáltatások” közül kikerülnek és egy új, külön soron jelennek meg. A Kamara saját 

kiadásában előállított négy lapszám költségei már ezen az új kiadási soron jelennek meg, 

amelyek minden, az újság előállításával kapcsolatban felmerülő költséget tartalmaznak (postai 

és nyomdai költségek, bérköltség stb.). A táblázat másik újdonsága kevésbé szerkezeti, mint 

inkább tartalmi. A küldöttek javaslatai és visszajelzései alapján a Tudásközponttal kapcsolatos 

bevételek és kiadások elszámolását fő tevékenységenként részletezve mutatjuk be, annak 

érdekében, hogy a küldöttek megfelelő képet kaphassanak a Kamarának erről a 

tevékenységéről. Ennek eredménye, hogy a bevételi oldalon az eddig egységesen a 

Tudásközpont keretében elszámolt vállalkozási bevételeket ketté választottuk: a Tudásközpont 

bevételei között így a Tudásközpont fő tevékenységével (vizsga, továbbképzés, energetikai 

audit) kapcsolatos vállalkozási tevékenység maradt bent, míg minden más ilyen típusú bevételt 

egy külön soron, „egyéb vállalkozási bevétel” címmel tüntettünk fel. A kiadási oldalon a 

Tudásközpont vonatkozásában mindössze az elszámolás pontosítása történt meg, vagyis a fent 

felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos összes kiadást (terembér, tananyagfejlesztés, előadói 

díjak, bérköltség stb.) ezen a soron mutatunk be, így a Tudásközpont bevételei és kiadási jobban 

összehasonlíthatóvá válnak. 

 

Bevételek: 

 

Az egész évet tekintve az MMK Küldöttgyűlése által a 2018. május 12-i ülésen módosított, a 

2017. évről áthozott céltartalékkal kiegészített 2018. évi költségvetés bevételi oldala a 

tervezetthez képest kb. 21%-os többletet mutat, ugyanakkor az egyes bevételi sorok alakulását 

tekintve más-más okok magyarázzák a különbségeket. 

 

o A megyei kamarák befizetései a tag- és nyilvántartási díjak vonatkozásában a tagok 

és nyilvántartottak létszámának csekély bővülése mellett a munkaellátottságból és a 

kedvező gazdasági környezetből adódó befizetési fegyelem miatt a tervezetthez képest 



 

MMK Választmány 

2019. április 8. 
 

Előterjesztés címe: 

Gazdálkodási beszámoló a 2018. évről 

Előterjesztés a 2019. évi költségvetési terv módosítására és 

a 2020. évi költségvetési terv elfogadására 

 

 

2 

többletet mutatnak. Ezzel ellentétes – és az előző évek trendjének megfelelő – folyamat 

figyelhető meg az igazgatási szolgáltatási díjbevételek alakulásában, amelyek a várt 

becsléshez képest is alacsonyabban alakultak. 

o A tervhez képest szintén alacsonyabb a törzsanyag hozzájárulásokból befolyt bevétel, 

ez ugyanakkor a Továbbképzési Szabályzat módosításával összefüggő változás, 

melynek értelmében a területi kamarák az ipari partnerek megjelenése esetén a díjat nem 

kell megfizessék. 

o A pályázati támogatások a tervezetthez képest lényegesen magasabban alakultak. 

Ennek a fent is említett, Szupergyors Internet Program megvalósításával kapcsolatban 

kiírt tervezői pályázat elszámolása volt az oka, melynek keretében a Magyar Mérnöki 

Kamara folytatta le a pályázat odaítélésével, bírálatával kapcsolatos feladatokat, 

beleértve a támogatások folyósítását is (lásd a kiadások között a „támogatások” sort). 

Ezen kívül e soron szerepel a Miniszterelnökségnek az országos kamara részére nyújtott 

támogatása. 

o Az egyéb bevételek között számoltuk el a 2018. évi kiadványok értékesítéséből 

származó bevételeket, a tanúsítási eljárások bevételét, továbbá egyes, máshová nem 

sorolható tételeket (fellebbezési díj stb.). 

o Az új sorként megjelenő (lásd fent) egyéb vállalkozási bevételek között kiemelkedő 

tétel az Építőmérnök 200 rendezvény bevétele, amely elsősorban szponzori 

támogatásokból tevődött össze. 

o A szintén új elemként megjelenő Mérnök Újság bevételei soron 2018-ban a saját 

kiadásban elkészült lapszámok hirdetési bevételeit számoltuk el. 

o A Tudásközpont bevételei összesen a tervezettnél valamivel magasabban alakultak, 

ebben több tényező játszott szerepet: 

o A Kamara vizsgáztatási tevékenysége a tervhez képest lényegesen magasabb 

bevételt eredményezett. Ennek oka elsősorban, hogy a 266/2013. 

Kormányrendelet 2014-es hatályba lépését követően most zárulnak az első 

ötéves továbbképzési ciklusok, amely során több esetben előfordult, hogy a 

területi kamarák első évet követően nem szankcionálták a beszámoló vizsga 

elmulasztását, melyet jellemzően most, a ciklus végén pótolnak. Ez hozzájárult 

ahhoz is, hogy az elmúlt évek átlagához képest lényeges több vizsganapot és 

vizsgaalkalmat kellett meghirdetni. 

o Az oktatási bevételek a kötelező jogi továbbképzés bevételei mellett az 

eredetileg nem tervezett mesteriskolák bevételeit is magukban foglalják, így 

ezen a soron is többletet tartalmaz a költségvetés. 

o A fentiek szerint kiigazított vállalkozási bevételek elsősorban az ipari partneri 

szerződéseket foglalják magukban. 

o Az energetikai auditorok képzésének és vizsgáztatásának tervezett bevételei 

pedig elsősorban az auditori tevékenység engedélyezését kezdeményezők 

jelentős visszaesése miatt a tervezetthez képest lényegesen visszafogottabb 

számokat mutatnak. Emiatt e bevételek 2018-ban leginkább az auditorok 

továbbképzéséből adódó bevételekre korlátozódtak. 

 

Kiadások: 

 

A költségvetés kiadási oldalát tekintve megállapítható, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 

takarékos, tervszerű gazdálkodást folytatott. A bevételi oldal esetében említett egyedi 
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feladatokhoz kapcsolódó költségek természetesen a kiadások között is megjelennek. Ezen felül 

a tervezetthez képest megemelkedett vizsgáztatási és oktatási feladatok természetesen a kiadási 

oldalon is magasabb költségeket jelentettek. Ezeket a bevételi oldalhoz hasonlóan a 

Tudásközpont működésével összefüggésben számoltuk el a költségvetésben. 

 

o Az összes elszámolt anyagköltség az előirányzott keretből finanszírozható volt. 

o Az igénybe vett szolgáltatások kiadásai a tervezetthez képest csökkenést mutatnak. 

Ennek az oka az egyes sorokon jelentkező kisebb csökkenések mellett elsősorban a 

Mérnök Újság kiadásának, illetve ezzel összefüggésben az elszámolás módjának 

változása, hiszen ez utóbbi esetében időarányosan a tervezett keret mindössze 

kétharmada került felhasználásra. 

o Az egyéb szolgáltatások költségei összességében a tervnek megfelelően alakultak. 

o A személyi jellegű kifizetések alakulását elsősorban a Főtitkárság személyi 

állományának évközben történt változásai okozták. A távozó kollégák pozícióját eddig 

nem minden esetben sikerült betölteni, illetve a személyi változások okozta átmeneti 

időszakok is a kiadások csökkenéséhez járultak hozzá. A bérköltség csökkenése 

értelemszerűen együtt járt a járulékfizetési kötelezettség csökkenésével. 

o Az eszközök értékcsökkenése soron megnövekedett kiadásokat elsősorban az okozta, 

hogy a Kamara költözése miatt felül kellett vizsgálni és a piaci értékekhez kellett 

igazítani a meglévő eszközállományt. 

o A feladat alapú tevékenységek között a kiadások jellemzően terv szerint alakultak, 

kivéve az Elnökség feladat alapú keretét, amelyet ez évben a Kamara nem használt fel. 

Ennek az oka egyrészt, hogy a feladatok egy részét a korábbi céltartalék 

felhasználásával tudtuk finanszírozni, míg több más feladat pedig áthúzódott 2019-re, 

így ezek kifizetése majd csak a következő évi költségvetés terhére válik esedékessé. 

o A tagozatok működési kerete a tervhez képest lényeges többletet mutat, ennek az oka, 

hogy az Építőmérnök 200 rendezvény kiadásainak az elszámolása a szervező 

Tartószerkezeti Szakmai Tagozat költségvetésében történt. 

o A Tudásközpont működtetési költségei a fent említett módszertani változtatás mellett 

a megnövekedő feladatból adódóan emelkedtek, ezzel együtt a Kamara ezirányú 

tevékenysége szolid eredménnyel (kb. 13M Ft) zárult. 

o A SZIP pályázat költségei a kiadások között – a már jelzett módon – a Támogatások 

között kerültek elszámolásra, ennek a sornak a többletét e projekt okozta. 

o A 2018. évben fel nem használt korábbi céltartalékból, valamint a kamarai szabályzatok 

alapján tartalékba helyezendő egyéb fel nem használt bevételekből (ipari partnerek 

megmaradt befizetései stb.) összesen 32,78M Ft céltartalékot képeztünk. 

 

 

Javaslat a 2019. évi költségvetési terv módosítására 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 2018. májusi ülésén elfogadta a 2019. évre szóló 

előzetes költségvetési tervet. Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban azonban számos 

olyan új körülmény és feladat merült fel, amelyek a költségvetés módosítását szükségessé 

teszik. Bevételi oldalon egyrészt a módosítás lehetőséget teremt arra, hogy a 2018. évi 

tényszámok alapján az egyes sorok korrekciója elvégezhető legyen. Ezen kívül a 2019. I. 

negyedévi adatok alapján már reális információkkal rendelkezik a Kamara a szintén a tavalyi 

Küldöttgyűlésen elfogadott tagdíj és nyilvántartási díj emelés hatásairól. Ennek megfelelően a 
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területi kamarák várható befizetéseire vonatkozó becslést pontosítottuk. Fontos módosítás, 

hogy a 2018. évi beszámolóban említett új elemeket a 2019. évi költségvetésben is át kell 

vezetni. Így e tekintetben is szétválasztva jelennek meg a Tudásközponthoz kapcsolódó, illetve 

attól független vállalkozási bevételek. A Tudásközpont további bevételeit a 2018. évi 

tényszámok alapján valamelyest korrigáltuk, figyelembe véve a 2018. évben jelentkező egyedi 

hatásokat is. A Mérnök Újság hirdetési bevételei vonatkozásában a 2018. évi tényszámokon, 

illetve az elmúlt évek hirdetési statisztikáin alapuló, konzervatív becslést tartalmaz a módosított 

terv. Ezen kívül számviteli kötelezettség a 2018. évi költségvetésben képzett céltartalék 

átvezetése a 2019. évi költségvetésbe, amely ebben az évben a szokott módon, a bevételek 

között kell megjelenjen. A kiadási oldal módosításait a részben már részletezett körülmények 

határozzák meg. Egyrészt a Mérnök Újság kiadásával kapcsolatos költségeket be kellett építeni 

a költségvetésbe, másrészt egyes tételek már jelenleg is ismert módosításainak az átvezetését 

javasoljuk. Ilyenek a Kamara költözése okán megemelkedett iroda bérleti díjak, vagy az 

informatikai rendszerek üzemeltetője által megemelt üzemeltetési díjak. A Tudásközpont 

működtetésével kapcsolatos költségek módosítását a fent részletezett szempontok miatt a 2019. 

évi költségvetési tervben is javasoljuk pontosítani. Összességében megállapítható, hogy a 

kiadási oldal szükséges változásait 2019-ben várhatóan a tagdíj és nyilvántartási díj emelésből 

keletkező többlet bevételek ellensúlyozni tudják. 

 

 

Javaslat a 2020. évi költségvetési terv elfogadására 

 

A szokásoknak megfelelően a 2019. évi Küldöttgyűlés elé terjesztjük a következő évre 

vonatkozó előzetes költségvetési tervet is. A 2020. évi költségvetés sarokszámait a 2018. évi 

tényadatok alapján módosítandó 2019. évi költségvetés alapján határoztuk meg. A kiadási oldal 

egyetlen lényeges változása az iroda bérleti díjak további emelkedése, amelynek oka, hogy az 

új székhelyre vonatkozó díjemelések egy része 2020-tól válik csak hatályossá. A Kamara 

gazdálkodásának tervezése során már most megállapítható, hogy 2020-ra a költségvetés 

egyensúlya csak a bevételek megfelelő bővítésével tartható fenn. Ennek érdekében az országos 

kamara előtt álló feladat a vállalkozási tevékenység folyamatos bővítése, illetve a pályázati 

források felkutatása. Ezek elmaradása esetén a szükség lehet a kiadási oldal korrekciójára, mely 

szükség esetén a 2020. évi rendes Küldöttgyűlésen módosítható. 
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