
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.29 13:59:52

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Mérnöki Kamara

0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Magyar Mérnöki Kamara

1 1 1 7 Budapest

Szerémi út

4

    

0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5

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

1 8 0 8 4 5 9 9 2 4 3

Nagy Gyula

Budapest 2 0 2 0 0 3 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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 eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

19 214 15 704

11 569 6 975

6 095 7 179

1 550 1 550

197 679 272 329

51 325 80 317

146 354 192 012

159

216 893 288 192

101 346 136 809

87 940 107 021

17 517 16 498

-4 111 13 290

44 273 42 323

59 275 90 291

59 275 90 291

11 999 18 769

216 893 288 192

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. 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

Magyar Mérnöki Kamara

87 114 83 979 171 093

436 793 341 165 38 723 475 516 341 165

255 002 308 174 255 002 308 174

57 059 24 550 8 097 65 156 24 550

1 823 18 1 823 18

438 616 428 297 38 723 83 979 477 339 512 276

438 593 95 542 438 593 95 542

153 304 188 098 31 870 40 188 185 174 228 286

191 313 203 870 8 042 27 354 199 355 231 224

31 584 31 584 31 584 31 584

14 669 8 906 219 14 888 8 906

61 813 10 925 2 703 3 066 64 516 13 991

421 099 411 799 42 834 70 608 463 933 482 407

421 099 93 489 421 099 93 489

17 517 16 498 -4 111 13 371 13 406 29 869

81 81

17 517 16 498 -4 111 13 290 13 406 29 788

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

53 036 24 550 53 036 24 550

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Mérnöki Kamara

1 1 1 7 Budapest

Szerémi út

4

    

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

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 szakmagyakorlól

30991

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

elnök 14 400 14 400

alelnökök 7 680 7 680

31 584 31 584

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

elnökségi tagok 5 760 5 760

bizottsági tagok 3 744 3 744

31 584 31 584

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

477 339 512 276

477 339 512 276

463 933 482 407

199 355 231 224

421 099 93 489

13 406 29 788

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

Elektronikus ügyéntézés továbbfejlesztése a mérnöki kamarában, jogi összefoglalók és útmutatók kidolgozása a kamarai tagok részére

Miniszterelnökség

2018.01.01.-2018.12.31

25 000 000

20 615 350

0

0

14 301 000

4 152 000

2 162 350

20 615 350

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

Épületgépész Tervezői Konferencia 2019

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

2019

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



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-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Magyar Mérnöki Kamara

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat konferencia

egyéb gazdálkodók

2019.

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

1 570 000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyar Mérnöki Kamara

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.29 14.14.05



PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

MMK_könyvvizsgálói jel_2019.pdf



  
Dr. Rocskai János kamarai tag könyvvizsgáló 

                                                                                                                                                                                            

            
____________________________________________________________________________________________________
____________ 
H-1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A                                                   1                                                   
+36-20-9356-232      

 
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
a Magyar Mérnöki Kamara tulajdonosainak  

 
 

Vélemény  
 
Dr. Rocskai János 004148 számú kamarai tag könyvvizsgáló elvégeztem a Magyar Mérnöki Kamara (1117 
Budapest Szerémi út 4.,  cégjegyzék száma: 01-03-0000015) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának 
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből  
  – melyben az eszközök és források egyező végösszege  288 192 E Ft, 
                                             az adózott eredmény 29 788 E Ft (nyereség) -,  
és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika 
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.  
 
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kamara 
2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvényben (a továbbiakban: „számviteli törvény”), valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 29.) kormányrendeletben foglaltakkal 
összhangban.   
 
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  
Független vagyok a Magyar Mérnöki Kamarától a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen 
 normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  
 
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.  
 
 
Egyéb Információk  
 
A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy a „Közhasznúsági jelentés” a 
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint a 
közhasznúsági jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
 
Véleményem szerint a Magyar Mérnöki Kamara 2019. évi közhasznúsági jelentése minden lényeges 
vonatkozásban összhangban van a 2019. évi  egyszerűsített éves beszámolójával és  a számviteli törvény 
vonatkozó előírásaival. 
Mivel egyéb más jogszabály a Kamara számára nem ír elő további követelményeket a közhasznúsági jelentésre, 
ezért e tekintetben nem mondok véleményt. 
A közhasznúsági jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a 
tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm. 

 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az  egyszerűsített éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 
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szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól 
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  
 
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Kamarának a 
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves 
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn.  
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Kamara pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  
 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú 
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  
 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok 
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.  
Továbbá: 

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére 
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 
a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de 
nem azért, hogy a Kanara belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Kamara tevékenysége 
folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges 
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az 
egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e 
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független 
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli 
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Kamara nem tudja a tevékenységét 
folytatni. 
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve 
a közhasznúsági mellékletben tett  közzétételeket, valamint kijelentem azt is, hogy az egyszerűsített 
éves beszámolóban teljesül az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 
 - Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett  hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait. 

 
Budapest, 2020.március 31. 
 
 
        Dr. Rocskai János 
                             kamarai tag könyvvizsgáló  
                             kamarai tagsági szám: 004148 
                                                                                          1037 Budapest,  Viharhegyi út 2/A 
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Kitüntetettjeink 

Kamarai kitüntetések 

Év Mérnöke Aranygyűrű Díj  

2020. március 9-én, a Duna Palota Színháztermében megrendezett ünnepségen nyújtottuk át 

az Aranygyűrű Díj kitüntetést, melyet az év mérnöki alkotásáért, valamint az év mérnöke 

életműért ítéltünk oda: 

o az év mérnöke alkotói díjat Kun Gábor, okl. villamosmérnöknek, az előző 

év kiemelkedő mérnöki teljesítményéért 

o az év mérnöke életműdíjat dr. Ijjas István, professzor emeritusnak kiemelkedő 

életművéért. 

 

Zielinski Szilárd-díj 

Az 1924-ben alapított Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének tiszteletére és emlékezetére 

elnevezett Zielinski Szilárd-díjat 2020-ban az MMK Alelnöki Tanácsa az alábbi személyeknek 

ítélte oda: 

o Dr. Bánó Imre gépészmérnök, mérnök-matematikus, repülőgép-szakmérnök 

o Dely Kornél villamosmérnök, műszaki tanár 

o Tuczai Attila gépészmérnök, klímatechnikai-szakmérnök részére 

o Wéber László építészmérnök, gazdasági mérnök, címzetes egyetemi docens részére 

  

Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag 

Az MMK Elnöksége „tiszteletbeli tag” címet adományozott az alábbi személyeknek, a mérnöki 

tevékenység és a kamara elismertségének érdekében kifejtett tevékenységükért: 

o Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Tűzvédelmi főosztályvezető-helyettese  

o Dr. Gingl Zoltán egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Műszaki Informatika 

Tanszék vezetője  

o Hájos László vegyészmérnök 
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o Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke  

o Kókai Tibor PhD, P. Eng. szerkezetépítő mérnök, a kanadai mérnökakadémia tagja  

o Miklóssy Ferenc a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, a Hajdú-

Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  

o Vinkler Károly okleveles hűtőipari mérnök 

 

A kitüntettetek részletes méltatása a beszámoló I. mellékletében található.  K
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Tisztújítások 

Területi kamarák  

A Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara új elnöke 2019. július 11-től Abonyi Csaba. 

 

Szakmai tagozatok 

A szakmai tagozatok 2019. májusi Küldöttgyűlés óta megválasztott elnökei az alábbiak: 

Tagozat Tisztújítás dátuma Megválasztott elnök 

Gépészeti Tagozat 2019. 05. 30. Oldal István (megbízott elnök) 

Munkabiztonsági Tagozat 2019. 06. 11. Dancsecz Balázs 

Tűzvédelmi Tagozat 2019. 09. 11. Bárányosné Ábrahám Rita 

Szilárdásvány-bányászati 2019. 11. 19. Németh László 

Akusztikai Tagozat 2020. 02. 18. Borsiné Arató Éva 
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A koronavírus hatása és az intézkedések 

A koronavírus megjelenése és hatása 

A koronavírus világszerte történő megjelenése, járvánnyá alakulása és gyors elterjedése 

alapvetően átalakította a teljes népesség életvitelét, így a kamarai tagok mindennapi életével 

kapcsolatos tevékenységeket, a képzéstől a tömegközlekedésen át a munkavégzésig. A 

járvány gazdasági következménye számos gazdasági ágazatot sodort a csőd szélére, 

munkahelyek sokaságát szüntette meg vagy tette kockára. 

 

Az építésgazdaság az utóbbi években a nemzetgazdaság húzóágazata volt. A járvány 

hatására nem roppant össze, de a működéséhez szükséges feltételek alapvetően romlottak. 

Hasonló jelenségek tapasztalhatók a gazdaság más ágazataiban is, amelyek közvetlenül vagy 

közvetve kihatással vannak a mérnökök tevékenységére. 

 

Külön – és a többi gazdasági szereplőtől alapvetően eltérő – helyzetben van a mérnöki 

tevékenység. A gazdaság működéséhez a tervező- és szakértő mérnökök, a műszaki ellenőrök 

és felelős műszaki vezetők munkája nélkülözhetetlen. Nincs azonban még egy hivatás, 

amelytől ilyen mértékben függ a járvány okozta válsághelyzetből való kilábalás. A gazdaság 

talpra állásának legelemibb feltétele, hogy a tervezőmunka ne álljon meg, még csak ne is 

lassuljon le. A gyors újrakezdés csak úgy lehetséges, ha a tervek készen állnak és azonnal 

használhatók.   

 

Magyarország Kormánya a vírusjárványra tekintettel 2020. március 11-én 15 órától 

veszélyhelyzetet hirdetett ki.  A veszélyhelyzet idején a Kormány rendeletben szabályozza az 

életviszonyokat. Ennek keretében több kormányrendelet jelent meg, március 30-án pedig az 

Országgyűlés törvénnyel hosszabbította meg a veszélyhelyzetet. A Kormány rendelkezéseiről, 

azok tartalmáról a kihirdetést követően az MMK honlapján részletes tájékoztatók jelentek 

meg. 
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A veszélyhelyzet kihirdetését követően az MMK is intézkedéseket hozott a helyzet kezelése 

érdekében: 

o a Kormány intézkedése alapján kérte a területi kamarákat, hogy 100 főnél nagyobb 

beltéri, valamint 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket ne szervezzenek, a 

meghirdetett ilyen programokat mondják le; 

o a területi mérnöki kamarák által szervezett szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban 

azt javasolta, hogy a kamarák a képzéseket átmenetileg függesszék fel, a már 

meghirdetett és a következő napokban megrendezésre kerülő (100 főnél kisebb) 

programok esetében a szervező kamarák mérlegeljék azok megtartását vagy 

elhalasztását. (Ez az intézkedés a kijárási korlátozás előtti időszakban született.); 

o a kamara által szervezett beszámoló vizsgákat 2020. március 16-tól kezdődően 

átmenetileg, a veszélyhelyzet megszüntetéséig felfüggesztette, a meghirdetett 

vizsgákat lemondta; 

o a beszámolóvizsgán kívül szervezendő egyéb vizsgák már meghirdetett alkalmairól 

(épületenergetikai tanúsítói jogosultsági vizsga, villámvédelmi vizsga, geodéziai 

minősítő vizsga) minden esetben egyedi döntés született, tekintettel arra, hogy ezek a 

kis létszámú vizsgák a szakmagyakorlás megkezdésének feltételei, így az érintetteknek 

lehetősége volt a vizsgázásra;  

o felkérte a területi kamarák titkárait, hogy azon szakmagyakorlók esetén, akiknek az 

ötéves továbbképzési időszak, vagy az egyéves beszámolóvizsga időszak a 

veszélyhelyzet időszaka alatt jár le, és a képzési- vagy vizsgakötelezettségüket a 

rendkívüli intézkedések miatt nem tudják teljesíteni, a kötelezettségük teljesítésére 

2020. december 31-ig adjanak lehetőséget a pótlásra, a jogszabály szerinti szankciók 

alkalmazása (a jogosultságok felfüggesztése) nélkül. Mindez összhangban áll a 

kormány azon intézkedésével is, hogy a veszélyhelyzeti időszakban a lejáró személyes 

okmányokat sem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan 

meghosszabbodik; 

o a veszélyhelyzetben elhalasztott kötelező szakmai továbbképzések veszélyhelyzet 

utáni pótlásának feladata – a tagság csaknem felét magába foglaló területi kamarát – 

a BPMK-t arra sarkallta, hogy előkészítse a szakmai továbbképzés távoktatási formáját. 

A Kamara Továbbképzési Testülete (KTT) állásfoglalást adott ki, amelyben ajánlásokat 
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fogalmazott meg a területi kamarák és szakmai tagozatok távoktatással kapcsolatos 

gyakorlati teendőire; 

o kérte a területi kamarák segítségét, hogy minden kamarai tagot és mérnökkollégát 

tájékoztassanak a telefonos, vagy elektronikus ügyintézési lehetőségekről, így a napi 

ügyintézés során minimálisra szoríthatók a személyes jelenlétet igénylő ügyek;  

o felhívta a figyelmet, hogy a veszélyhelyzeti időszak elhúzódása esetén nehézségbe 

ütközhet (vagy egyenesen lehetetlenné válhat) a következő hónapokban esedékes 

területi taggyűlések és az országos küldöttgyűlés határidőben történő megtartása. A 

több szervezet által is kezdeményezett szabályozást a 102/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet tartalmazza. Ennek felhatalmazása alapján az MMK elnöke az MMK szerveire 

és a területi kamarákra vonatkozó eljárási szabályokat tett közzé. Ennek alapján 

lehetséges, hogy a beszámolókat és a költségvetést a küldöttgyűlés/taggyűlés helyett 

eljáró elnökség is fogadja el azzal, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon 

belül a küldöttgyűlésnek/taggyűlésnek a döntést jóvá kell hagyni. 

 

Az MMK főtitkára a veszélyhelyzet keretében megjelent kormányrendeletekre is figyelemmel 

munkáltatói utasításban rendezte a főtitkárság működését. Ennek keretében szabályozta a 

munkafeladatok elsősorban távmunkában való ellátásának rendjét, a munkahelyen 

tartózkodásra vonatkozó feltételeket, a folyamatos telefonos ügyfélszolgálat biztosítását, a 

postai küldemények átvételét és más, a veszélyhelyzetben történő munkavégzéssel és 

kapcsolattartással összefüggő teendőket. 

 

Kormányzati kezdeményezések és tájékoztatás 

A kamara a veszélyhelyzet idején  

o közleményt tett közzé a tervezőmunka folytatásának szükségességéről. Ebben 

hangsúlyozta, hogy a jövő érdekében minden körülmények között fenn kell tartani a 

tervezés folyamatosságát, hiszen enélkül nem lesz lehetséges, hogy az gazdaság a 

veszélyhelyzet megszűnésekor azonnal teljes lendülettel működhessen tovább; 

o meghosszabbította egy hónappal, április 20-ig a FAP beadási határidejét, ezzel 

lehetővé tette, hogy a veszélyhelyzet körülményei között megnehezült egyeztetések is 

lefolytathatók legyenek a pályázatok beadásának érdekében; 
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o javaslatot tett a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, az innovációs és 

technológiai miniszternek, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tervezési 

munkák folyamatossága érdekében szükséges intézkedésekre és a tervező 

vállalkozások helyzetének könnyítésére, amelyben a fentiek érdekében adó-és 

járulékkönnyítéseket, foglalkoztatást segítő támogatást, kötelezettségeket érintő 

határidők rendezését, közterhek elmaradásával kapcsolatos szankciók szüneteltetését, 

és kormányzati programokkal kapcsolatos tervezőmunkák folyamatosságát 

kezdeményezte; 

o jogszabály alkotására tett javaslatot a Miniszterelnökséget vezető miniszternek a 

május végéig jogszabály szerint megtartandó tag/küldöttgyűlések megtartására 

vonatkozó – a veszélyhelyzet körülményeihez igazított – szabályozásra. A javaslat 

annak a problémának a feloldására irányul, hogy a köztestületek – területi és országos 

kamarák (valamint gazdasági és civil szervezetek is) – kötelesek beszámolójukat 

elfogadó tag/küldöttgyűlésüket olyan időszakban megtartani, ami minden bizonnyal a 

veszélyhelyzet alatti tilalomba ütközne. Mivel pedig sok kamara alapszabályában nem 

rendezték az ülés tartása nélküli döntéshozatalt (vagy az bizonyos témákban nem 

lehetséges), szükség van olyan átmeneti szabályozásra, amely az adott körülmények 

között (például halasztással) általános és törvényes megoldást nyújt; 

o az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős 

államtitkárának megkeresésére heti tájékoztatót készít az ITM részére a területi 

kamarák és szakmai tagozatok tájékoztatói alapján tervező és szakértő mérnökök 

veszélyhelyzet idején szerzet tapasztalatairól és a felmerülő problémákra tett 

javaslataikról. A területi kamarák és szakmai tagozatok bármikor beküldhetik a 

tapasztalataikról szóló tájékoztatót és javaslataikat, az MMK azokat heti összesítésben 

megküldi az ITM részére. A tájékoztatók, javaslatok alapul szolgálhatnak a kormányzati 

intézkedések előkészítéséhez; 

o tagjainak küldött kérdőívre kapott válaszok alapján részletes információs bázist állít 

össze a tagok tapasztalatairól és javaslatairól. 
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A közlemény, a FAP határidő hosszabbítás, valamint a minisztereknek tett javaslat és 

kezdeményezés megtalálható a kamara honlapján, továbbá tájékoztatásként megküldtük a 

szakmai tagozatoknak és a területi kamaráknak. 

 

Ebben az időszakban – a kamara elnöke és a szakterületért felelős helyettes államtitkár 

egyeztetésének eredményeként – bővült a kamara képviseleti területe is. Az ITM 

megkeresésére az MMK – az érintett kilenc szakmai tagozat javaslatára – összesen tíz 

delegáltat küldött az ITM keretében működő Ágazati Készségtanácsokba. 
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Szabályozás, pályázati támogatás 

A kamara több, a mérnöki munkát befolyásoló területen tett jogszabálymódosító javaslatokat, 

amelyek célja, hogy feloldják azokat az akadályokat és ellentmondásokat, amelyek befolyással 

vannak a munkánkra. 

 

Az EU igényeinek megfelelő szabályozás a szabályozott szakmák számának 

csökkentése nélkül  

Az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a szabályozott 

szakmák magas száma miatt. A Miniszterelnökség által készített tervezet megfelelt annak a 

célnak, hogy a Korm. rendeletben foglalt jelenlegi szakterületek besorolásával hét szakma 

jöjjön létre, és ezek kerüljenek fel az EU online adatbázisába. Jeleztük, hogy a megoldás csak 

akkor elfogadható, ha a szakmákon belül az eddigi, megfelelően felépített struktúra 

változatlan marad.  

 

Jeleztük továbbá – bár a módosításnak kizárólag a kötelezettségszegési eljárásnak való 

megfelelő szabályozás kialakítása volt a tárgya –, hogy a Magyar Mérnöki Kamara már 2017 

őszén elküldte az átfogó módosítási javaslatait a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet illetően 

a Miniszterelnökség részére. A kamara véleménye – a MÉK-kel együtt – az volt, hogy az EU 

eljárást megoldó módosítás mellett a lehető legsürgősebben el kell fogadni a már két éve 

benyújtott részletes tervezetet is. Tervezetünket ismételten megküldtük, és határozottan 

kértük, hogy a rendeletnek a kötelezettségszegési eljárással összefüggő módosításával 

egyidejűleg legyen lehetőség ezeket a javaslatokat a Korm. rendeletben rendezni. 

 

Ezek közül három téma külön is kiemeltnek tekinthető: 

1. az utólagos beszámolóvizsga szabályainak a módosítása (a vizsga a jogosultság 

megszerzésének a feltétele legyen), 

2. a beruházáslebonyolítói jogosultság beillesztése a Korm. rendeletbe (ez 

kormányhatározatokban rögzített feladat is), 

3. a szakmai tagozatok által a meglévő jogosultságokhoz javasolt módosítások 

átvezetése. 
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Az említett tervezet beadása óta eltelt időszak és a felmerült további javaslatok szükségessé 

tették a tervezet időszerűsítését, ezért 2020. januárban mind a területi kamaráktól, mind a 

szakmai tagozatoktól bekérésre kerültek azok a javaslatok, amelyekkel indokoltak látják 

kiegészíteni vagy módosítani a tervezetet. Az ezek figyelembevételével véglegezett tervezet 

az elnökség jóváhagyása után kerülhet a jogszabály előkészítő Miniszterelnökséghez. 

  

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

felülvizsgálata 

A Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkárának megkeresésére a 

Magyar Mérnöki Kamara tanulmányt készített a kivitelezési dokumentáció szabályozási 

környezetének javasolt felülvizsgálatára. 

 

A felkérésnek megfelelően a tanulmány kiterjedt az építési engedély, az egyszerű bejelentés, 

illetve a kizárólag kivitelezési dokumentáció alapján végezhető építési tevékenységek 

kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi vizsgálatára és ennek alapján szakmai anyag 

elkészítésére. A felkérés kivitelezési tervdokumentációra vonatkozó, elsősorban – de nem 

kizárólag – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendeletben szabályozott joganyag tartalmának áttekintésére irányult, amelynek keretében 

a problémakör feltérképezését, a gyakorlati tapasztalatok bemutatását, a nehézségek 

ismertetését, valamint a megoldásukra tett javaslatokat, a jogszabálymódosításokra tett – 

normaszöveg szintű – kezdeményezését végezte el a kamara. 

 

A tanulmány – az MMK szakmai tagozatai által képviselt szakterületek sokszínűségéből és a 

területi kamarák megyéinek sajátosságaiból következően szükségszerűen – nem csupán az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabályozott 

kérdésekre tért ki, hanem más szakterületeken, elsősorban a sajátos építmények területén, 

kiemelten az infrastrukturális beruházások terén tevékenykedő mérnökök tapasztalatait és 

javaslatait is figyelembe vette. Az egységes kamarai álláspontot tükröző javaslatok 

megalapozása mind a területi kamarák, mind a szakmai tagozatok teljes körű bevonását 

szükségessé tette. Ennek megfelelően az MMK elnöke 2019. június 3-ra szakmai konzultációra 

hívta a területi kamarák és a szakmai tagozatok elnökeit. Az egyeztetés eredményeként a 
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résztvevők ütemtervet fogadtak el a feladat teljesítésére. Ezt követően a területi kamarák és 

szakmai tagozatok 2019. június 28-ig küldték meg a problémák beazonosítását és tartalmi 

ismertetését, az érintett jogszabályi rendelkezést, valamint a megoldást szolgáló javaslataikat. 

 

A beérkezett javaslatok alapján készült első változat összefoglalójára, valamint az azt 

megalapozó egyes – a területi kamarák és szakmai tagozatok által beküldött – javaslatokra a 

területi kamarák és a szakmai tagozatok július 31-ig tettek észrevételt és további javaslatokat. 

Ezt követte két széleskörű és alapos konzultáció: 2019. augusztus 6-án a szakmai tagozatok, 

augusztus 7-én pedig a területi kamarák elnökei, képviselői tárgyalták meg a tervezetet és a 

beérkezett észrevételeket. Ennek során állásfoglalást alakítottak ki eltérő véleményeket 

illetően. Az észrevételek feldolgozása után előállt következő tervezet visszamutatásra került. 

Ennek folytán a területi kamarák és szakmai tagozatok ellenőrizték javaslataikat, 

észrevételeiket a tervezetben, illetve két területi kamara korrekciókat, kiegészítéseket 

javasolt. 

 

Az így véglegezett tervezetet az MMK Elnöksége augusztus 28-i ülésén megtárgyalta és – az 

utolsó egyeztetési körben felmerült eltérő javaslatokban is döntést hozva – megállapította a 

kamarai álláspontját tükröző szöveget (tanulmány). A kamarai tanulmány ezt követően 

megküldésre került a Miniszterelnökség részére. 

 

A tanulmány összesen 46 javaslata két törvényt és öt kormányrendelet érintett. A javaslatok 

– többek között - a tervezői díjak szerződésszerű teljesítésének biztosítására, a jogosulatlan 

tervezés visszaszorítására, a minőség érdekében szaktervezők igénybevételének biztosítására, 

a pótmunka és többletmunka szabályozásának rendezésével a szerződéses viták 

megelőzésére, a tervek tartalmának egyszerűsítésére, pontosítására, és a hatósági ellenőrzés 

erősítésére, valamint a szakhatósági közreműködés pontosítására, jogszabályi fogalmak 

tisztázása és szabályozására, a tájékoztatás és információ áramlás támogatására irányultak. A 

teljes MMK javaslatot az MMK széles körben ismertette, azt a választmány tagjai számára 

megküldte. A javaslatok egy része – így például a pótmunkák és többletmunkák 

szabályozására vonatkozó javaslat – átkerült a hatályos szabályozásba. 
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Tűzvédelmi berendezések honosítása 

A kamara – a Miniszterelnökség által koordinált, valamennyi résztvevő részvételével, több 

fordulóban folytatott egyeztetésen – közreműködött abban, hogy a korábban az OKF-től az 

ÉMI NKft-hoz került hatáskör 2019. végén (a 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelettel) 

visszakerült az OKF-hez. Ennek alapján a tűzvédelmi célú építési termék 

teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével 

is beépíthető.  

Az OKF-t megelőzően az engedélyek igen költséges vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, ami 

nehezítette és indokolatlanul költségessé tette a tűzvédelmi tervezéssel foglalkozók munkáját. 

 

Pályázat mérnökirodák eszközfejlesztésére 

A kamara alapvető törekvése, hogy a kis-és középvállalkozóként, mikro- és egyéni 

vállalkozóként működő tervezőirodák hozzájuthassanak a versenyképességük feltételét 

jelentő eszközökhöz és tudáshoz.  

 

Ennek keretében – hosszas egyeztetések és levelezések mentén – sikerült elérni, hogy a 

mérnökirodák is pályázhassanak a tervezéshez szüksége informatikai eszközök beszerzésére. 

Az egyeztetések során rá kellett világítani arra, hogy a tervezőirodák – tevékenységükből és az 

1990-es évek elejének gazdaságtörténeti körülményei okán – más nagyságrendet képviselnek 

és más jellemzőkkel bírnak, mint az építésügyi kormányzat számára látható kivitelezési 

vállalatok. Ezért komoly erőfeszítésbe került, míg többszöri kísérletre 2019. végén sikerült 

olyan pályázat jelent meg, amely nagyságrendjét illetően (minimum 5 fő és 5 millió forint) 

megfelelt a kkv mérnökirodáknak.  A pályázati forrást több vállalkozás igénybe tudta venni. 

 

Ugyanakkor még a legutóbbi a pályázattal is akadtak problémák: egyrészt rendkívül rövid idő 

állt rendelkezésre a benyújtáshoz, másrészt a kiírás alapvetően kiegészítő jellegű támogatást 

biztosított azon pályázóknak, akik lényegében rendelkeztek a tervezett projektjükhöz 

szükséges forrásokkal. Nehezítette a pályázást, hogy az elbírálás szempontjait előzetesen nem 

tették közzé. Ezzel együtt több tíz tervezőiroda sikeresen pályázott és részesült támogatásban. 

A tapasztalatok alapján kezdeményeztük a megfelelő módosításokat az ITM-nél. 
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Szabványkedvezmények 

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. decemberében „Kormányzati támogatás az online 

szabványkönyvtár előfizetéséhez” címmel felhívást tett közzé, amely szerint: az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 2019. december 30-ig minden új Online Szabványkönyvtár 

előfizetést 51.000 Ft-tal támogat, azaz felhasználó helyenként ennyivel kevesebbet kell fizetni 

az eredeti előfizetési díjnál. A támogatást 2019. december 30-ig, illetve/vagy a rendelkezésre 

álló támogatási összeg határáig lehet igénybe venni az előfizetési szándékok bejelentésének 

sorrendjében, illetve időrendjében. 

 

A támogatás igénybevételének feltétele volt az Online Szabványkönyvtárra való új 

előfizetési szándék bejelentése az MSZT honlapján megadott módon, továbbá az MSZT által, 

a bejelentést követően kiküldött díjbekérő szerinti összeg átutalása úgy, hogy az legkésőbb 

2019. december 30-ig megjelenjen az MSZT bankszámláján. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2019. decemberi program folytatásaként, 2020-

ban is támogatja az Online Szabványkönyvtár előfizetését. Ennek köszönhetően, felhasználó-

helyenként 40.000 Ft-tal kevesebbet kell fizetni a teljes (bruttó) előfizetési díjnál. A 

támogatást 2020. december 10-ig, illetve/vagy a rendelkezésre álló támogatási összeg 

határáig lehet igénybe venni. 

 

A támogatás igénybevételének feltétele: új előfizetés vagy előfizetés-meghosszabbítási 

szándék bejelentése az MSZT honlapján megadott módon, leghamarabb 2020. március 2. 

12:00 óra, legkésőbb 2020. december 9. 12:00 óra között; továbbá az MSZT által, a bejelentést 

követően, kiküldött díjbekérő szerinti összeg átutalása úgy, hogy az legkésőbb 2020. 

december 10-én megjelenjen az MSZT bankszámláján. A támogatás a forrás kimerüléséig 

igényelhető. 

 

Természetesen a kamara tovább folytatja küzdelmét a szabványok ingyenes hozzáférése 

lehetőségének elérése érdekében.  
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Közreműködés irányelvek készítésében  

A Magyar Mérnöki Kamara részt vesz az ÉMI NKft által koordinált Építésügyi Műszaki 

Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) munkájában. A bizottságban, mint döntéshozó testületben 

alelnök képviseli a kamarát, a szakmai bizottságokban pedig az MMK szakmai tagozatai által 

kijelölt tagok működnek közre a tervezetek kidolgozásában. 

 

Az ÉMSZB eddig az alábbi építésügyi műszaki irányelveket fogadta el: 

o 1/2019. (VII. 1.) ÉPMI Építésügyi műszaki irányelvek készítése, 

o 2/2019. (VII. 1.) ÉPMI Falazott szerkezetek nedvesség és sóvizsgálata, 

o 3/2019. (VII. 1.) ÉPMI Bontott tégla minősítése újrafelhasználás előtt (Bontott ép 

tömör téglák minősítése) 

o 4/2019. (VII. 1.) ÉPMI Építési és bontási hulladékok újrafeldolgozásából előállított 

kőanyag-halmazok alkalmazásának feltételei a magasépítésben 

o 5/2019. (IX. 16.) ÉPMI Akusztika. Helyiségek akusztikai komfortja. Követelmények. 

o 6/2019. (X. 7.) ÉPMI Vendéglátóhelyek okozta zajterhelés kiegészítő minősítése 

lakóhelyiségek védelme 

o 2/2020. (III. 4.) ÉPMI Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai 

o 6/2020. (III. 9.) ÉPMI Mintavételi és megfelelőség-igazolási terv alkalmazása, tartalmi 

és forgalmi követelményei 

Az ÉMSZB jelenleg az alábbi műszaki irányelveket készíti elő: 

o Kerámia burkolatok csúszásellenállási vizsgálata és értékelési szempontjai 

o Faanyagvédelem 

o Meglévő faszerkezetek helyszíni vizsgálata és értékelési szempontjai – 

faanyagvizsgálati szempontok 

o Bontott műkő – mozaik és természetes kőlapok minősítése felhasználását megelőzően 

(korábbi cím: Bontott burkolólapok minősítése felhasználását megelőzően),  

o Ipari-, kereskedelmi- és garázsajtók és kapuk alkalmazási előírásai, valamint a 

o Épületek teherviselő talajszerkezeteinek helyszíni tömörség- és teherbírás vizsgálata 

és értékelési szempontjai  
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Energetikai tanulmány az ITM számára  

A kamara, elnöke révén részt vesz az ITM által létrehozott Energetikai Innovációs Tanács 

munkájában. Az Energetikai Innovációs Tanács (EIT) 8 munkacsoportot hozott létre, melyek 

közül az Energiahatékonyság Munkacsoport (ENHAT) vezetésére Nagy Gyulát, az MMK 

elnökét kérték fel. A munkacsoport mintegy 30 fő, az energetikában tevékenykedő cégek és 

szervezetek szakértői bevonásával. A munkacsoport végső összeállított javaslatát 2019. 

március 5-én küldte meg az ITM részére. A munka folyamán a munkacsoport vezetők az ITM 

által szervezett konferencián mutatták be tevékenységüket. 

 

Az év folyamán a munkacsoport ülés tartása nélkül elektronikus úton végezte a koordináció 

keretében az ITM-től érkezett megkeresések véleményezését. 2019. március végén 

kormányelőterjesztés keretében megkaptuk véleményezre a javaslatok alapján összeállított 

háttéranyagot. 2019. júniusban kapta meg a munkacsoport az ITM által összeállított, az 

energiahatékonysági intézkedésekhez kapcsolódó jogalkotási tervet véleményezésre. 

 

2019. október-november folyamán az ITM megküldte három, a korábbi javaslatokban 

megfogalmazott pilot projektek kapcsolódó pályázati anyagait, melyeket a munkacsoport 

véleményezett. 2020 februárjában végső véleményezésre érkezett több a korábbi javaslatok 

alapján összeállított és az előző év novemberében már áttekintett pályázati felhívás, melyeket 

március közepén hirdettek meg jelentős támogatási összegekkel.  

 

A pályázatok az alábbiak: 

o a villamos energia hálózat stabilitását és rugalmasságát innovatív eszközökkel biztosító 

fejlesztések megvalósítása; 

o karbonmentes, többlet villamos energia innovatív technológia által gázenergiává 

(hidrogén, biometán) történő alakítását célzó fejlesztések megvalósítása; 

o települések energiaellátásának biztosítása földgázhelyettesítő alternatív ellátási 

módok felhasználásával, valamint modern technológiák, rugalmassági szolgáltatások 

igénybevételével; 

o energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása. 
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Energetikai tanulmány – szakmai segítség az energetikai hatékonysági intézkedések 

verifikációjának módszertanához 

A kamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából tanulmányt készített az 

energiahatékonysági intézkedések verifikációját biztosító módszertanokról és az ezekhez 

kapcsolódó további intézkedésekről. A verifikációhoz illeszkedő módszertan több, 2014-2017. 

közötti energiahatékonysági programhoz kapcsolódott.  

 

A tanulmány számos energiahatékonysági program áttekintésén alapult az országos 

energiahatékonysági programoktól és az energiahatékonysági célú operatív programoktól, 

továbbá a lakásépítést támogató programoktól kezdve a BM energiaracionalizáló programján, 

a Svájci-Magyar Együttműködési Program és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az EGT 

Finanszírozási Mechanizmus támogatta programokon át a középületek energiahatékony 

használatát elősegítő programig és a Nemzeti Energetikusi Hálózat működésének 

eredményéig. A tanulmány az ITM által szervezett széleskörű szakmai workshop eredményeit 

is figyelembe véve zárult le és került átadásra az ITM részére. 
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Folyamatban lévő legfontosabb feladatok  

A Magyar Mérnöki Kamara – alapvetően kormányzati közreműködést igénylő – legfontosabb 

feladatait az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős 

miniszterelnöki megbízott kérésére állította össze, amely célja a kormány vezetőjének 

közvetlen tájékoztatása a mérnöki kamara helyzetéről, működéséről. A feladatok kifejtése a 

kamara tevékenysége, gazdálkodása, elhelyezése, valamint a mérnöki szakmagyakorlás és 

oktatás fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazza. 

 

Ezen – alapvető kamarai törekvéseket tartalmazó – feladatok az alábbiak: 

 

A mérnökségre és a műszaki életre vonatkozó szabályozás kamarai véleményezése 

A műszaki fejlődés egyre gyorsabb, ugyanakkor megalapozott reagálást követel meg a 

mérnököktől. A jelenlegi szabályozás bonyolult és nem vagy nem megfelelően egyeztetett a 

mérnökökkel, érdekképviseletükkel. Egyszerűbb, átláthatóbb és egyeztetett szabályozásra 

van szükség. 

Javaslat: Legyen – politikai deklarációval alátámasztott – egyértelmű és a kamarai törvényben 

rögzített kötelezettség, hogy a mérnökséget érintő jogszabály alkotására, program 

elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló vagy egyéb jelentős előterjesztésnek 

a Kormányhoz történő beterjesztése előtt ki kell kérni az MMK véleményét. 

 

Új feladatok telepítésének egyeztetése és feltételeik biztosítása 

A jogalkotók új feladatokat és hatásköröket telepíthetnek (pl. nyilvántartás nem kamarai tag 

szakmagyakorlóról, ingyenes tanácsadói szolgáltatások nyújtása) a kamarára. Mivel a kamara 

nem költségvetési szerv, hanem tagdíjakból fenntartott köztestület, a feladatok ellátása nem 

lehetséges a feltételek biztosítása nélkül. 

Javaslat: Az új kamarai feladatokat telepítő jogszabályok előkészítése során nem csupán az 

egyeztetési kötelezettséget kell szabályozni és teljesíteni, hanem – figyelemmel a kamara 

köztestületi státuszára – az új feladatok ellátásának feltételeit is biztosítani kell. 
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A működés támogatásának szabályozása 

A kamara alapműködését tagjai díjából fedezi. Ugyanakkor a kamara állami közfeladatokat is 

ellát, továbbá sok szolgáltatást is nyújt tagjainak, amelyek piaci versenyképességüket, 

felkészültségüket segítik. Ahhoz, hogy a kamara a tagok lényegesen jelentősebb megterhelése 

nélkül, hosszú távon is teljesíthesse ezeket a szolgáltatásokat, intézményesített költségvetési 

támogatásra van szüksége. 

Javaslat: A költségvetési szabályozásban kell rögzíteni a kamara működésének támogatását. 

 

A szakmagyakorlás szabályozásának megújítása 

A hatályos szabályozás fél évtizedes tapasztalatai, valamint az új igények a szabályozás 

felülvizsgálatát követelik. A szakmagyakorlás szabályozása nem is egységes: az általános 

szabályozás {266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet} mellett több jogszabály 

töredékszabályozásokat tartalmaz egyes szakmákra vonatkozóan. A mozaikosság széttördeli 

az egységességet és akadályozza az átláthatóságot, az egységes alkalmazást, továbbá 

indokolatlan különbségeket hordoz. 

Javaslat: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet mielőbbi felülvizsgálatára van szükség. Ennek 

során kiindulóalap legyen a kamara javaslata a normaszövegre, továbbá az új szabályozás 

integrálja, építse magába a jelenlegi töredékszabályozásokat, amelyek deregulálhatók, 

megkönnyítve ezzel az egyébként is túl bonyolult és nehézkes jogrendszert. 

 

Kamarai törvény mérnök-fogalom felülvizsgálatának szükségessége 

A rohamos műszaki fejlődés egyre jobban differenciálja a mérnöki tevékenységet. A 

mérnökszakmák bővülése mellett egyre többen használják a „mérnök” elnevezést több 

esetben nem műszaki tevékenységre is (biomérnök, turisztikai mérnök menedzser, vadgazda-

mérnök stb.). A kamarai törvényben rögzített tag fogalma egyre kevésbé ad biztos 

tájékozódási pontot a tagjelölteknek és döntéshozóknak. A kamarai törvény közel 

negyedszázada alatt felhalmozódott tapasztalatok is igénylik az áttekintést. 

Javaslat: Felül kell vizsgálni és újjá kell alkotni a kamarai tag fogalmát, figyelemmel arra, hogy 

ma már sokkal szélesebb a mérnöki tevékenység, mint a kamarai törvény megalkotásakor volt. 

Ugyanakkor az új fogalom állítson gátat a ténylegesen nem mérnöki tevékenységet folytatók 
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számára a kamarai tagság megszerzése elé. Be kell építeni a tapasztalatok által megalapozott 

szabályokat is. 

 

Díjszabás felülvizsgálata 

A mérnöki tevékenység egységes díjszámítási rendszerének kidolgozása és aktualizálása az 

alapja mérnöki vállalkozások tevékenységének. A díjszabás léte és gyakorlati alkalmazása a 

tervezői munka minőségét is meghatározó tényező. 

Javaslat: A tervezői, szakértői tevékenység díjszámítása során törekedni kell a 

Magyarországon kialakult tervezési-és mérnöki szolgáltatási díjarányok kialakításra úgy, hogy 

figyelembe kell venni a szakági tervezési-és mérnöki szolgáltatási feladatokat. 

 

Beruházási Folyamatok Rendszere, mint javaslat és lehetőség 

Állandó probléma a beruházások tartalmának és költségeinek menet közbeni emelkedése, a 

pótmunkák és többletmunkák miatti késedelem, a tervezett minőség maradéktalan 

biztosítása, a beruházás végső célját képviselő üzemeltető mellőzése. Évekkel ezelőtt 

megszűnt a beruházáslebonyolítói jogosultság. Végső soron gyakran kockáztatják a 

megrendelő – a köz – érdekét. 

Javaslat: Készüljön el – a benyújtott koncepció alapján – a Beruházási Folyamatok 

Rendszerének szabályozása, benne egyértelműen megfogalmazva a résztvevők feladata, 

felelőssége és összeférhetetlensége, amelyhez kapcsolódik a Tervezési Folyamatok Rendszere, 

a hozzátartozó ajánlott Tervezői Díjszámítással. A nagyobb állami beruházásoknál legyen 

kötelező független mérnökszervezet bevonása lebonyolító mérnökként és műszaki ellenőrként. 

Vissza kell állítani a beruházáslebonyolítói jogosultságot. 

 

Mérnökök részvétele az irányításban az állami fejlesztési és üzemeltető cégek 

szakmai vezetésében 

Mérnöki létesítmények (épületek, infrastruktúra stb.) fejlesztését és működtetését irányító 

állami és önkormányzati szervezetek (NIF, NFP, MNV Zrt. stb.) felső és középszintű 

vezetésében, valamint napi gyakorlatában „a mérnök” domináljon, ideértve a közbeszerzési 

eljárásokat is. 
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Javaslat: Szabályozás biztosítsa, hogy az állami építési és infrastrukturális fejlesztéseket 

irányító állami szervezetek felső és közép-vezetői szintjén általános követelmény legyen a 

mérnöki végzetség és gyakorlat. 

 

Építésgazdasági stratégia felülvizsgálata 

Jelenleg az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai 

építőipari alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari 

vállalkozások hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) 

Korm. határozat módosításáról szóló 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat képezi az 

építésgazdasági stratégiát. A kormányhatározat meghatározott minisztériumoknak 

feladatokat tűzött ki az építésgazdaság egyes területeire nézve. Az Innovációs és 

Területfejlesztési Minisztérium Építésgazdaságért, Környezeti Infrastruktúráért és 

Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárának előkészítésével a beszámoló készítésének 

időszakában folyik az Építésgazdasági Stratégia kialakítása. Az ITM igényelte a szakmai 

szervezetek javaslatait, a területi kamarák és a szakmai tagozatok két ízben kaptak felkérést 

javaslatok beküldésére, majd az MMK Elnökség a tervezet véleményezésére. 

Az ITM-nek megküldött tervezettel együtt az MMK jelezte: igényli, hogy a további 

egyeztetésekbe és előkészítő munkába a kamara feltétlenül kerüljön bevonásra. A tervezet a 

kamara honlapján és Tudástárában hozzáférhető. 

 

Az innovatív tervezési technológiák használatát segítő pályázati rendszer 

A tervezőirodák – kkv-k és mikrovállalkozások – nem képesek lépést tartani a tervezési 

technológiai kihívásokkal, mert önerőből nem képesek felhalmozni a technológiai és képzési 

feltételek biztosításához szükséges forrásokat. 

Javaslat: A tervezőirodák korszerűsítését – eszközbeszerzését és képzését – támogató 

pályázatokra van szükség, amely képessé teszi őket a BIM és más új, innovatív tervezési 

technológiák rendszerszerű alkalmazására. Ez a hazai versenyképesség és az mérnöki munka 

exportjának legalapvetőbb feltétele. A pályázatok kiírásánál figyelembe kell venni a hazai 

adottságokat: azt, hogy a hazai tervezők zöme egyéni vállalkozásban, kisebb része kis- és 

középvállalkozásokban végzi munkáját. 
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A tervezés önálló közbeszerzésként kezelése és a piaci mozgástér biztosítása 

A hatályos közbeszerzési szabályozás alapvető szabályként rögzíti az önálló – azaz a 

kivitelezéstől független – tervezői közbeszerzési eljárást és csak kivételesen engedi meg az 

ún. Design & Build alkalmazását (azaz a tervezés és a kivitelezés együttes kiírását). Az utóbbi 

időben ezt gyengítő elemek kerültek a szabályozásba, ezen túl a piaci mozgásteret korlátozó, 

központosító szervezeti elemek is megjelentek. Ezek gyengítik a megrendelő helyzetét is a 

kivitelezővel szemben 

Javaslat: Legyen általános szabály a tervezői munka külön közbeszerzési eljárásban való 

beszerzése. Az állami intézkedések ne korlátozzák a kkv-k mozgásterét centralizáló 

intézkedésekkel. Erősíteni kell a minőség alapú kiválasztást a közbeszerzésben. A 

közbeszerzéseknél a megnevezett alvállalkozókkal kötött előszerződés vállalkozási díját az 

ajánlatban szerepeltetni kell. 

 

Kötelező tervellenőrzés a biztonság érdekében 

A tervellenőrzés hosszú ideig valamennyi szakterületen kötelező volt, majd néhány éve 

teljesen megszűnt. A tapasztalat alapján a tervellenőrzés hiánya – különösen meghatározott 

szakterületeken – komoly biztonsági és minőségi kockázatokat okoz, továbbá elkerülhető 

költségekkel jár. 

Javaslat: A biztonság szempontjából legfontosabb szakterületeken, azaz a tartószerkezeti, 

tűzvédelmi, közlekedési és vízilétesítmény tervezés területén vissza kel állítani a kötelező 

tervellenőrzést. 

 

A városi főmérnök intézményesítése 

Minden város egyre bonyolultabb és összetettebb műszaki rendszer, amelynek 

üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez átfogó mérnöki tudás és szemlélet szükséges. Ennek hiánya 

rossz üzemeltetési és fejlesztési döntésekben és súlyos környezetvédelmi, költségvetési 

következményekben csapódik le. 

Javaslat: Szabályozni kell a városi főmérnök intézményét és az egységes szabályozás alapján 

egységes gyakorlatot kell kialakítani. 

 

FO
LY

A
M

A
TB

A
N

 L
ÉV

Ő
 L

EG
FO

N
TO

SA
B

B
 F

EL
A

D
A

TO
K

 



 

 

 
24   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

Egyszerű bejelentés  

Az MMK még 2015. tavaszán kezdeményezte, hogy – különösen a kisebb léptékű – 

beruházásoknál legyen megalapozottabb az előkészítés, egyszerűbb a hatósági munka és 

erősebb a hatósági ellenőrzés. Az egyszerű bejelentés intézménye több pozitív elem 

megvalósítása mellett komoly problémákat is eredményezett. A hatósági munka lényegesen 

egyszerűbbé vált, de gyengült az ellenőrzés is. A tájékozatlan építtető kiszolgáltatottabb lett. 

Gyakori a szaktervező mellőzése, ami egyértelműen a minőség, a modern követelmények és 

az üzembiztonság, valamint a fenntarthatóság rovására megy. A további egyszerűsítések 

ugyanebbe az irányba hatnak. 

Javaslat: erősíteni kell az előkészítést, ami az építtetők intenzív felvilágosítását is jelenti a 

követelményekről és az érdekét szolgáló szempontokról. Kikerülhetetlenné kell tenni a 

szaktervezők igénybevételét. Erősíteni kell az építésügyi hatósági és építésfelügyeleti 

ellenőrzést. 

 

A felsőoktatási kibocsájtás és a szakmagyakorlási követelmények összhangja 

A jó szakmagyakorlási szabályozás a piac igényeit tükrözi. Ezért a felsőoktatási kibocsátásnak 

igazodnia kellene a szakmagyakorlási jogosultságok bemeneti követelményeihez. Ennek 

hiánya diplomás munkanélküliséghez vagy alul-foglalkoztatottsághoz vezet, miközben 

mérnökhiány van. Az utóbbi időben elterjedt a levelező képzés.  

Javaslat: A felsőoktatási szakképzésekre vonatkozó jogszabályok tervezetére előzetesen ki kell 

kérni a kamara véleményét. A felsőoktatási intézmények új műszaki szak alapításakor, 

valamint a tanrendek összeállításakor kérjék ki az MMK véleményét. Ellenkező esetben nem 

biztosított, hogy a végzős diákok olyan képzettséget kapnak, amely lehetővé teszi, hogy 

szakmagyakorlási jogosultsághoz jussanak. Célszerű a jelenlegi műszaki szakok 

indokoltságának felülvizsgálata. A levelezőn szerzett diplomák színvonalát emelni kell, ha 

szükséges, hosszabb képzési idővel is. 
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A minőségi tervezőmunka képzési feltételeinek biztosítása 

A mérnöki teljesítmény minősége ellen hat, ha a tervezést nem csak MSc végzettségű mérnök 

végezhetik, ezért hosszabb távra célul kell kitűzni, hogy tervezést csak MSc végzetségű 

mérnök végezhessen. A cél innovátorok, konstruktőr és nem betanított munkát végző 

mérnökök képzése kell legyen. 

Javaslat: A mérnökképzésben is legyen lehetőség osztatlan képzésre, főleg az építőmérnökök 

eseténben, ahol a BSc képzés ideje minimum 8 félév. A technológiák fejlődése igényli olyan 

konstruktőrök tevékenységét, akik széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, ezt csak osztatlan 

képzésben kialakított tanrenddel lehet elérni. 
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Szakmai tagozatok 

Az MMK szakmai tagozatai az elnökség küldöttgyűlésnek szóló beszámolójához külön csatolják 

beszámolóikat. Az alábbiakban ezért csak a rendezvényeiket összefoglaló adatok és – külön 

cím alatt – finanszírozásuk átalakításáról szóló ismertető található. 

  

2019. évi tagozati testületi ülések időpontjai 

Tagozat elnökségi ülések 

küldött-
gyűlés/ 

tag-
gyűlés 

összesen kibővített kihe-
lyezett 

konfe-
rencia 

Akusztikai  
01.21.; 05.27.; 
09.09.; 10.21.; 

11.22. 
 5    

Anyagmozgató, 
Építőgép és Felvonó  

01.21.; 05.27.; 
09.09.; 10.21.; 

11.22. 
11.22. 5  11.22.  

Egészségügyi-
műszaki  

01.15; 03.19.; 
05.14.; 05.21.; 

09.24. 
05.21. 5 1   

Elektrotechnika és 
Épületvillamossági  

01.31; 02.28.; 
04.11.; 09.12.; 
10.30.; 11.29. 

 6 01.31; 02.28.; 
06.06.; 09.12.   

Energetikai  

01.08.; 02.12.; 
03.11.; 04.16.; 
05.14.; 06.11.; 
09.10.; 10.08.; 

11.12. 

Tisztújító 
- 04.16. 9    

Építési 

01.14.; 02.11.; 
03.11.; 04.14.; 
05.13.; 06.13.; 
09.09.; 10.07.; 
11.11.; 12.09. 

Tisztújító 
- 04.24. 11 mindegyik 

kibővített   

Épületgépészeti  

01.09.; 02.14.; 
03.14.; 04.18.; 
06.13.; 09.11.; 
10.10.; 11.14.; 

12.12. 

Tisztújító 
- 02.08. 11 

01.09., 03.14., 
04.18., 06.13., 
10.10., 11.14., 

12.12. 

május 09.27. 

Erdőmérnöki, 
Faipari és 
Agrárműszaki  

02.12.  2   11.23. 

Gáz-és Olajipari  03.18.; 12.09.  2    
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Gépészeti  01.24.; 02.06.; 
04.25.; 09.18. 01.24. 4    

Geodéziai és 
Geoinformatikai 

01.30.; 06.06., 
09.21. 09.21. 3 1   

Geotechnikai 4 11.12. 5    

Hírközlési és 
Informatikai 

01.17; 02.28; 
05.06; 11.14; 

12.12 
 5 3  május 

Környezetvédelmi 
01.17.; 02.06.; 
03.21.; 05.16.; 
10.17.; 12.05. 

 7 09.05.; 10.17.; 
12.05. 

09.05-
06.  

Közlekedési 

01.15.; 02.19.; 
03.19.; 04.16.; 
05.22.; 09.10.; 
10.09.; 11.12.; 

12.10. 

05.24. 10 mindegyik 
kibővített   

Munkabiztonsági 03.11.; 09.09.; Tisztújító 
- 06.11. 3    

Szilárdásvány-
bányászati 

03.21.; 04.30.; 
10.15.; 11.19. 

Tisztújító 
- 11.19. 4    

Tartószerkezeti 05.15.; 07.04.; 
09.17.  3 mindegyik 

kibővített   

Tűzvédelmi 04.10.; 05.22.; 
09.11.; 10.03. 

Tisztújító 
- 09.11. 4 1 09.11.  

Vegyészmérnöki 11.28. 11.28. 1 11.28. 11.28.  

Vízgazdálkodás és 
Vízépítési 

01.30.; 02.20.; 
03.27.; 06.19.; 
09.04.; 11.20.; 

12.19. 

04.26. 9 04.26.; 10.10. 10.10-
11.  

 

 

A tagozatok testületi ülésein tárgyalt napirendi pontok az alábbi témák köré csoportosultak: 

o Beszámoló az MMK elnökségi ülésein elhangzottakról, az elmúlt időszakban 

történtekről 

o Kamarai dokumentumok (ágazati stratégiák, kormányzati kezdeményezések) 

véleményezése 

o Összefoglaló tájékoztatás az Alapszabály Előkészítő Bizottság üléseiről 
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o Szakmai továbbképzések helyzete  

o Kötelező szakmai képzések fejlesztése, bővítése ipari partnerekkel 

o Tagozati finanszírozás előzetes költségtervezése 

o Javaslattételi felhívás kamarai kitüntetésekre 

o Honlap és kommunikáció 

o Képviseletek bizottságokban 

o Ügyrend módosítás 

o Tanúsítás, eljárási szabályok kidolgozása 

o Egyenértékű szakirányú képzettség meghatározása 

o Tagozati tag/küldöttgyűlés előkészítése 

o Éves munkaterv 

o FAP pályázattal kapcsolatos tevékenység 

o Kommunikációs referens beszámolója 

o Területi kamarákkal/szakcsoportokkal való együttműködés 

o Tagozati kitüntetések rendje, tapasztalatai 

o Területi szakcsoportok eseményei 

o Szakmagyakorlási feltételek és a jelenlegi egyetemi képzések összhangjának kérdései 
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A tagozati finanszírozás reformja 

Előzmények 

Hosszú évek óta megoldatlan kérdés a tagozatok szakmai tevékenységének finanszírozása. Ez 

több elnökségi cikluson keresztül megoldatlan maradt, habár többször történtek 

próbálkozások a források megtalálására, a feladatok meghatározására. 2008-ban és 2014-ben 

működött munkacsoport tevékenysége nem vezetett eredményre. A 2019. év gazdálkodása 

tette lehetővé, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani.  

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 3/2020. (I. 22.) számú határozatával úgy döntött, 

hogy 2020. évi költségvetési tervben foglalt 10,5 millió forinton felül további 29 millió forint 

forrást biztosít a szakmai tagozatok 2020. évi tevékenységéhez. Erre elsősorban az MMK 2019. 

évi gazdálkodási eredménye, a kamara saját vállalkozásából képződő bevétel ad lehetőséget, 

amelyet az elnökség szükség szerint – a végleges gazdálkodási adatok ismeretében – kiegészít 

a saját 2020. évi keretével. 

 

Az egyes tagozatokat megillető 2020. évi keretösszeg meghatározása – a tagozatok 

finanszírozásával foglalkozó munkacsoport ezirányú javaslata alapján – a tagozatonkénti 

500.000 Ft működési kereten felül létszámarányosan, a szakmai tagozatok 2020. január 1-

jén érvényes létszámadatai alapján történt meg. 

 

Az MMK Elnökség a 3/2020. határozatában felkérte a szakmai tagozatok elnökeit, hogy 2020. 

február 28-ig készítsenek munkatervet a tagozatok 2020. évi tevékenységére vonatkozóan. 

A munkatervnek kötelező melléklete a 2020. évre megállapított keretösszeg felhasználásáról 

szóló költségterv. A munka- és költségtervek elkészítéséhez a szakmai tagozatok elnökei a 

szükséges mintadokumentumokat megkapták. 

 

A beérkezett munkatervek 

Az elnökség határozatában megállapított 2020. február 28-i határidőig 18 szakmai tagozat 

küldött be dokumentációt, további 3 tagozat pedig jelezte, hogy a határidőt követően, de 
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legkésőbb 2020. március 5-ig megküldi a szükséges dokumentumokat. Végül valamennyi 

tagozat beküldött anyaga 2020. március 4-re rendelkezésre állt. 

 

Összefoglaló adatok, statisztikák 

A beérkezett költségtervek áttekintése alapján a következő lényeges megállapítások tehetők: 

o A szakmai tagozatok az elnökségi határozat szerint biztosított 39,5 M Ft támogatáson 

felül a korábbi évek tagozati tartalékának terhére közel 10 M Ft saját forrás 

felhasználását is tervezik a 2020-as évben. Így a költségtervek az idei évre 

mindösszesen 49,2 M Ft felhasználását irányozzák elő. 

o A tervezett kiadások 60%-a, azaz 29,5 M Ft sorolható be valamelyik szakmai 

tevékenységre vonatkozó költségkategóriába. Ez az összeg szinte pontosan megfelel 

az elnökségi döntéssel a korábbi évek működési keretéhez képest többletként 

biztosított forrásnak (ez utóbbi 29 M Ft volt). 

o A fennmaradó 40%, azaz. 19,7 M Ft sorolható a működési jellegű kiadások közé. Az 

MMK 2018. évi lezárt költségvetésében a tagozatok összes működési kiadása 14,5 M 

Ft volt (ennek a forrása egyrészt a korábbi 10,5 M Ft működési keretösszeg és a 

tagozatok egyéb szerzett bevétele volt), vagyis a tagozatok a megnövekedett 

forrásokat csak lényegesen kisebb részben kívánják a működési környezet 

finanszírozására fordítani. A munkatervekben jellemzően olyan tételek jelennek meg 

új típusú működési költségként, mint a tagozati kommunikáció és kommunikációs 

felületek (honlapok, közösségi média stb.) javítása, fejlesztése. 
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Szakmai tagozatok 2020. költségtervei: támogatás / tartalék aránya 

 
 

Szakmai tagozatok 2020. költségtervei: támogatás / tartalék aránya tagozatonként 

 

 

2020. évi 
támogatás; Ft39 498 

658 ; 81%

Tartalék 
felhasználás; Ft9 

546 516 ; 19%

2020. évi támogatás Tartalék felhasználás

Ft0
Ft500 000

Ft1 000 000
Ft1 500 000
Ft2 000 000
Ft2 500 000
Ft3 000 000
Ft3 500 000
Ft4 000 000
Ft4 500 000
Ft5 000 000

2020. évi támogatás Tartalék felhasználás
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Szakmai tagozatok 2020. költségtervei: költségkategóriák szerint 

 
 

A szakmai tagozatok beszámolója a teljesítésről 

Az MMK Elnökségének döntése alapján a szakmai tagozatok a munkatervek teljesítése és a 

költségek felhasználása tekintetében a 2021. évi Küldöttgyűlés beszámolójának részeként 

számolnak be. 

 

  

A) Működés
40%

B) Szakmai 
rendezvények

19%

C) Kiadványok, díjak
25%

D) Képviselet, 
együttműködés

12%

E) Egyéb
4%

A) Működés B) Szakmai rendezvények C) Kiadványok, díjak D) Képviselet, együttműködés E) Egyéb
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Konferenciák, kiemelkedő események  

Víz Világtalálkozó, MMK közreműködés és utórendezvényei 

 A 2019. évi 3. Budapesti Víz Világtalálkozót „Megelőzni a vízválságot” szlogennel rendezték 

meg. A globális vízválság három nagy veszélyét járta körül: a sok víz fenyegetése, a kevés víz 

fenyegetése és a szennyezett víz fenyegetése. A magyar mérnökség hazai megbecsültségét 

jelzi, hogy a BWS-t szervező tárcaközi bizottságba meghívást kaptak a Magyar Mérnöki 

Kamara, valamint a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat képviselői, így adott volt a lehetőség 

a kamarai szempontok megjelenítésére, hiszen a szűken vett hidrológiai szempontok mellett 

gyakorlatilag minden mérnöki szakág érdekelt a vízviszonyok fenntarthatóságában, az ahhoz 

szükséges intézkedések megvalósításában. Ráirányította a figyelmet, hogy a vízzel kapcsolatos 

nemzetközi projektekben való részvétel jelentős lehetőség a hazai mérnöktársadalom 

számára is. 

 

A Víz Világtalálkozó hazai vonatkozásainak feldolgozásában a Vízgazdálkodási és Vízépítési 

Tagozat aktívan részt vesz, ennek kiemelkedő eseménye volt a társrendezőként szervezett 

„Homokzsákoktól a drónokig. Árvízi biztonság a XXI. század rendkívüli árhullámainak 

tükrében” című nemzetközi konferencia ajánlásokat fogalmazott meg az árvízvédelemmel 

kapcsolatos innovációk érdekében, amiben ugyancsak kiemelkedő szerep jut a mérnöknek.   

 

Épületgépészeti szakmai rendezvények 

Az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) rendezvénysorozat korábban Épületgépész 

napok néven volt az MMK Épületgépészeti Tagozatának kiemelt rendezvénye. A rendezvény 

jelentőségét a szakmai szervezetek együttműködése mellett az országos lefedettségű egyidejű 

programok megszervezése adja. 

 

A napok elsődleges célja az épületgépészet szak- és tudományterület ismertségének erősítése, 

szakmai elismertségének növelése, társadalomba való beágyazottságának javítása. A cél 

érdekében a szakmai tagozat kiemelten támogatja és koordinátora is a rendezvénysorozatnak, 

amely az ország valamennyi épületgépésze, vagy az ezen a területen dolgozó egyéb 
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szakembere számára a legnagyobb találkozási lehetőség. A rendezvényen mintegy 600 

szakember vett részt csaknem 70 kiállító jelenléte mellett. A szakmai képzés szervezését a 

tagozat a BPMK-val együttműködésben bonyolítja. 

 

Az épületgépész szervezetek konzorciumot hoztak létre, melyben kiemelkedő szerepet 

vállalnak az MMK Épületgépészeti Tagozata a MÉGSZ és a MÉGKSZ. Az OMÉN 

rendezvénysorozat irányítását testület viszi, mely a konzorciumból, egy, a konzorciumból 

alakult operatív testületből (OMÉN-KB) és az Épületgépész Bál szervezőbizottságból áll 

(OMÉN-Bál-SZB). A rendezvénysorozatot hagyományosan az Épületgépész Bál zárja, melyet 

minden év novemberének utolsó péntekén rendezik. A bál ad helyt a szakma kiemelt 

elismeréseinek átadására, itt kerül sor az Év emberei, a Macskássy Árpád-díj, a Meszlényi 

Zoltán-díj, valamint az Épületgépészetért-díj átadására. 

 

Tartószerkezet - IDEA konferencia 

A Tartószerkezeti Tagozat nemzetközi kapcsolatait is bevonta a 2019-ben második alkalommal 

szervezett konferencián. A szervezők bevezetője alapján a rendezvény az év nemzetközi 

mérnök eseménye Magyarországon. A kétnapos szakmai programot a vasbeton és 

acélszerkezet tervezés nemzetközi szaktekintélyei jegyzik, mellette tematikus szekciók 

kerülnek lebonyolításra, ahol megjelenik az ipari innováció, a BIM alapú tervezés, és a 

különleges építőanyagok felhasználása is. A konferencián kiemelt figyelmet kapnak az új 

eljárások, módszerek, és esettanulmányok, mely előadások magas szakmai színvonalát 

nemzetközi előadók és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatói 

garantálják.  

 

A rendezvény hasznos ismeretekkel szolgál a tervezőmérnököknek szakterülettől függetlenül, 

szerkezettervező mérnököknek, a projekt előkészítésben és vezetésben résztvevőknek, a 

kivitelezésben dolgozó mérnököknek, finanszírozóknak, intézményi befektetőknek, 

tanácsadóknak, önkormányzatoknak, ingatlanpiaci döntéshozóknak, szakembereknek, 

vezetőknek és újító vállalkozásoknak. A konferencia kiemelt figyelmet fordít a jövő 

mérnökgenerációjára. 
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Építőmérnök 200 plakátkiállítások 

A tavalyi évben is nagy sikerrel folytatódott több vidéki helyszínen az Építőmérnök 200 

plakátkiállítás is, amely az építőmérnöki tevékenység sokszínűségére, fontosságára hívja fel a 

figyelmet. A kiállítás 2018-ban indult el Budapestről, azóta számos nagyvárosban 

megtekinthették az érdeklődök. Az óriásplakátokat a megyei kamarák közreműködésével 

Pécsett, Kecskeméten, Balatonfüreden, Székesfehérváron, Szolnokon, Debrecenben és 

Veszprémben láthatta az érdeklődő közönség.  

 

Áldozatkészség – segítség Albániának 

A több mint 50 ember életét követelő, november 24-i albániai földrengést követően 

Magyarország is a földrengés sújtotta övezet lakosságának segítségére sietett. A 

Miniszterelnökség, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megkeresésére az 

MMK Tartószerkezeti Tagozatának elnöke e-mailben kereste meg a tagozat tagjait azzal a 

kéréssel, hogy lehetőségükhöz mérten vegyenek részt a földrengés sújtotta terület 

kárfelmérésében és állékonysággal kapcsolatos felmérések nemzetközi szakértői 

munkálataiban.  

 

Kiemelendő az a pozitív hozzáállás a mérnökök részéről, hogy a hétvégéből még huszonnégy 

óra sem telt el, máris közel félszáz tervező és szakértő jelentkezett a feladatra, köztük 

olyanok is, akik éppen a legutóbbi mexikói földrengés helyszínéről utaztak haza. A 

jelentkezőkkel történt egyeztetést követően a Magyar Mérnöki Kamara részéről 9 fő, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részéről pedig 3 fő utazott két turnusban 

a helyszínre 2019. decemberében a durresi és tiranai károk áttekintésére, felmérésére. A 

hazatérők az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon rendezett fogadáson részesültek 

köszönetben és elismerésben a kormányzat és a mérnöki kamara részéről.  
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Hatósági ügyek és ügyvitel 

2019-ben 10 alkalommal érkezett be jogorvoslati kérelem valamely területi kamarai elsőfokú 

hatósági döntésével szemben. Ez összességében alacsony számot jelent. Az ügyekből 9 

szakmagyakorlási engedélyre, 1 szankció kiszabására vonatkozott. Az érintett megyék: 

Hajdú-Bihar, Csongrád, Zala, Baranya, Komárom-Esztergom, Tolna és Zala.  

 

Az elsőfokú határozatokban előfordultak szakmai hibák: két alkalommal hiányzott függő 

hatályú döntés. Ez az eljárási hiányosság másodfokon nem orvosolható. Két alkalommal 

szerepelt az elsőfokú határozatban jogszabályellenes megállapítás. Mindkét eset az eljáró 

szakértői testület hibájára volt visszavezethető, amit az eljáró első fok átvett, és a határozat 

indokolásában megjelenített.  

 

Általános probléma, hogy az elsőfokú kérelmek pontatlanok, rosszul vagy nem jogszerűen 

kitöltöttek. Több esetben a szakmai gyakorlat időtartamának hiányosságát kell másodfokon 

orvosolni, mert az időtartam helyett időpont kerül feltüntetésre. Előfordult, hogy az évben 

megjelölt időpont eleve kizárta a kérelmezett szakmagyakorlási engedély megadását. 

Előfordult az is, hogy első fok a szakiránytól függetlenül adta ki az építésügyi műszaki ellenőri 

és felelős műszaki vezetői engedélyeket.  

 

Két alkalommal merült fel probléma a kérelem, mint okiratban foglalt nyilatkozat 

valóságtartalmával kapcsolatban. 

 

Több esetben is előfordult, hogy az ügyfelek mind az első-, mind a másodfokon több olyan 

iratot nyújtanak be gyakorlatuk és végzettségük igazolására, melyek egy része nem vehető 

figyelembe. Ilyenek például a tanfolyami végzettségek. Több esetben szerették volna az 

ügyfelek a tanfolyami végzettségeket szakmai gyakorlat alátámasztásaként, illetve a szakmai 

gyakorlat hosszabb idejét a végzettség pótlására felhasználni.  

 

Előfordult méltányosság kérése a jogorvoslati kérelemben, jóllehet az elsőfokú döntés a 

szankció legkisebb mértékét szabta ki.  
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A hatósági eljárások másodfokon elérhető tapasztalatairól titkári értekezleten tájékoztatjuk a 

titkárokat, időszakonként visszatérően. Továbbá az elsőfokú titkári munka elősegítésére 

írásbeli segédlet, és a főtitkárság jogi kabinetje is folyamatosan elérhető. Ennek ellenére az 

elsőfokú hatósági munka további erősítése szükséges, mivel a 10 db másodfokra beérkező 

iratanyagból levonható következtetések alapján az elsőfokú eljárás csak 3 esetben felelt meg 

maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.  

 

A másodfokú közigazgatási hatósági jogkörgyakorlás kiterjed a bírósági eljárásokra is – 

közigazgatási bírósági jogorvoslat esetén –, továbbá a beérkező területi kamarai és más 

hatósági megkeresésekre is. A számtalan adatkérésen túl, egy esetben kellett részletes 

jogszabályi útmutatóval segíteni egy elsőfokú hatóságunk, továbbá egy esetben egy 

járásbíróság eljárását. Szintén egy esetben hívtuk fel egy felsőoktatási intézmény vezetőjének 

figyelmét arra, hogy hatáskörét túllépve, a Magyar Mérnöki Kamara szervének hatáskörébe 

tartozó döntést hozott, egy esetben pedig felsőoktatási intézményi felkérésére segítettük a 

szakmagyakorlási jogszabályok megfelelő értelmezésében.  

 

Egy közigazgatási peres eljárás indult, további egy pedig korábban indult, de sikeresen 

lezárultak 2019-ben, azaz mindkét esetben helybenhagyták a Magyar Mérnöki Kamara 

határozatát. 
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Az elsőfokú ügyintézés támogatása 

Oklevelek és szakképzettség vizsgálata 

 Az oklevél szakirányúságát és a szakirányú szakképzettség egyenértékűségét megállapító 

szakértői testület (OSZMSZT) az elsőfokú döntésekhez szükséges szakmai véleményezést 

végzi, a véleményezés szakmai tartalmának egységessége a testület révén biztosítható. 

 

Az OSZMSZT által elbírált – azaz véleményezett – kérelmek száma összesen 534. Az elbírált 

kérelmek mindössze 13%-ában sikerült tartani a 10 napos határidőt beérkezéstől a 

jegyzőkönyv kiküldéséig, míg a kérelmek több mint 60%-a a 20 napos ügyintézést is 

meghaladta.  

 

Az idei évben 2020. március 20-ig a beérkezett kérelmek közül 2 volt, ami meghaladta a 20 

napos ügyintézési határidőt. A 2019-es átlagos ügyintézési idő 33 nap volt, az idei évben ez 13 

napra csökkent.   

 

2019. november közepétől a bírálati dokumentumok pontos határidő megjelöléssel kerülnek 

kiküldésre, és az esetek többségében a tagozatok tartani is tudják a határidőt. A 2020-as év 

eddig beérkezett ügyeinek száma (35db) közel azonos a 2019. évben megegyező időszak 

számával (33db). 

 

Van olyan tagozat, ahol új bíráló tag is bevonásra került, ezzel is meggyorsítva a 

kreditvizsgálatokat. A bírálati munka zöme ma is alapvetően néhány közreműködőre hárul, 

amely szükség esetén a közreműködő tagok pótlását igényli. Erre a tagozatoknak fokozottan 

figyelniük kell. 
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Vezető tervezői cím 

A szakmai címek megadásáról döntést hozó testület a beszámolási időszakban összesen 22 

kérelem érkezett, amelyből eddig 15 cím odaítélésére került sor.  

 

A részletes adatokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Szakterület szerint db Vezető tervezői 
címet kapott Elutasított Nem lezárt 

Tartószerkezet 10 5 2 3 

Tűzvédelmi 1 1 - - 

Épületgépészet 6 5 1 - 

Közlekedés 2 2 - - 

Elektrotechnika 2 1 - 1 

Vízgazdálkodás 2 1 - - 

Összesen 22 15 3 4 
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Etikai-fegyelmi Bizottságnak nyújtott támogatás 

Módszertan és folyamatábrák, előadások 

2019. év tavaszán az Etikai-fegyelmi Bizottság (EFB) felkérésére, a hatályos jogszabályokra és 

az Etikai Fegyelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, az elsőfokú eljárás lefolytatásához 

részletes leírás és folyamatábra készült. A leírás 21 pontban foglalja összes az eljárás egyes 

szakaszaiban érintett szereplők feladatait és a legfontosabb tennivalókat. 

 

A módszertan mellé részletesen kidolgozott nyomtatvány minták (beadvány, hiánypótlási 

felhívás, döntési minták, tárgyalás kitűzése, tárgyalás forgatókönyve, eljáró tanács döntése) is 

készültek, melyek jelentős segítséget nyújtanak, és nagyban megkönnyítik az eljárás 

szereplőire háruló feladatok elvégzését.  

 

Az elfogadott módszertant és az új nyomtatványokat májusban rendezett konferenciánkon 

bemutattuk, és valamennyi dokumentumot elektronikusan megküldtünk a területi etikai-

fegyelmi bizottságoknak, illetve a kamarai titkároknak. 

 

A kamarai etikai szabályokról novemberben, a már hagyományossá váló konferencián a 

kamara főtitkára tartott előadást „Az etikai-fegyelmi rendszer jogi keretei a Magyar Mérnöki 

Kamarában” címmel, a főtitkárság etikai-fegyelmi ügyekkel is foglalkozó munkatársa pedig az 

eljárások tapasztalataiból levonható tanulságokat és hasznos javaslatokat ismertette. 
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Eredményes jogi képviselet 

Energetikai tanúsítási per tapasztalatai 

A Magyar Mérnöki Kamara mintegy 5 évig tartó peres eljárásban pert nyert egy energetikai 

tanúsító ellen. A per tárgya az energetikai tanúsító által készített energetikai tanúsítvány volt, 

aminek értéke –a tanúsítvány felülvizsgálata szerint – két kategóriát eltért a valóságos 

állapottól. A Lechner Tudásközpont jogszabályban rögzített kiválasztási szabályok alapján 

ellenőrzésre tanúsítványokat küld a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara mellett 

működő független ellenőrző testületnek. A testület az ellenőrzésre átadott tanúsítványokat 

jogszabályban és belső szabályzatában rögzített szabályok alapján ellenőrzi. Amennyiben a 

testület egy tanúsítvány vonatkozásában két kategóriányi eltérést igazol, eljárást 

kezdeményez a tanúsítottat nyilvántartó területi kamara titkánál, aki a jogszabályban rögzített 

jogkövetkezményeket alkalmazza.  

 

A két kategóriányi eltérés a jogszabályok alapján a szakmagyakorló jogosultságának a törlését 

vonta maga után. A döntés ellen az energetikai tanúsító keresetet nyújtott be az illetékes 

bíróságnál arra hivatkozva, hogy a testület döntése nem megalapozott, nem állnak 

rendelkezésére a két kategória eltérést igazoló számítások. A per során az eljárási 

cselekmények annak bizonyítására vonatkoztak, hogy a két kategória eltérést az ellenőrző 

testület miként határozta meg, mi volt az ellenőrzés módszertana. A per során a felperes nem 

tudta cáfolni a megállapított két kategória eltérést megállapító testületi álláspontot, ezért a 

bíróság a felperes keresetét elutasította. A per során a testület egyik tagjának tanúkénti 

meghallgatására is sor került. A per elhúzódásához a bírósági illetékességi szabályok 

módosulása is jelentősen hozzájárult. 

 

Közbeszerzési vitarendezési egyeztetések 

A kamara 2019. év folyamán is több esetben kezdeményezett a tagság érdekeit szolgáló 

előzetes vitarendezéseket sikeresen az ajánlatkérők által megjelentett közbeszerzési kiírások 

kapcsán. 
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o EKR000508092019 számon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél „A budapesti Új 

Duna-híd független statikai számításainak elkészítése és tervellenőrzési feladatainak 

ellátása” tárgyú közbeszerzésben. 

o EKR001437072019 számon a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nél „Budaörs közmű 

alaptérkép készítése” tárgyú közbeszerzésben. 

Mindkét esetben az ajánlatkérő megfogadta a kamara által jelzett hiányosságot, és egyik 

esetben visszavonta a kiírást, másik esetben módosította azt az általunk jelzettekre 

tekintettel.  

 

Már 2020-ban is sor került sikeres képviseletre ezekben az eljárásokban:  

o Az alkalmassági minimumkövetelményekben elvárt geodéziai tervezői jogosultság 

hiányára hivatkozva EVK a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által „Felújításhoz 

szükséges felmérési tervek készítése” tárgyban (uniós, nyílt eljárás, 

EKR001525922019). 

Eredmény: MMK kérelmének elutasítása ellenére visszavonták a kiírást. 

o Külső kezdeményezés alapján megvizsgáltuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

által indított „Ipoly-híd építése Ipolydamásd-Helemba között” tárgyú kiírást (uniós, 

nyílt eljárás, EKR000211402020). 

Eredmény: Indokoltság hiányában nem kezdeményeztünk EVK-t a kiírásban. 
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Továbbképzési rendszer  

A Kamarai Továbbképzési Testület a 2019. évi küldöttgyűlés óta 8 ülést tartott, valamint egy 

alkalommal összehívta a szakmai tagozatok továbbképzési referenseit. A KTT az elmúlt 

időszakban 24 határozatot fogadott el, melyek többsége a továbbképzések engedélyezésével 

kapcsolatban született meg. A KTT által elbírált egyéni teljesítési kérelmek száma: 37. 

 

Kötelező szakmai képzések – számok és értékelés 

2019-ben elkészült az egységes törzsanyag-nyilvántartási rendszer, melynek keretében 

törzsanyag adatlapok kerültek kidolgozásra a megyei szervezések támogatására. 

A szakmai tagozatok a képzésekhez 1-6 egységből álló képzési anyagokat állítottak össze, 

amelyek a nyilvántartásba, és a Kamarai Továbbképzési Rendszerbe is feltöltésre kerültek. 

Szakmai tagozatok elérhető törzsanyagai 2018 2019 

Akusztikai Szakmai Tagozat AKT  2 3 

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Szakmai Tagozat AMT  2 3 

Egészségügyi-műszaki Szakmai Tagozat EST  0 0 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakmai Tagozat ELT  16 15 

Energetikai Szakmai Tagozat ENT  24 28 

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Szakmai Tagozat ERT  1 0 

Építési Szakmai Tagozat EPT  10 15 

Épületgépészeti Szakmai Tagozat ÉGT  17 7 

Gáz- és Olajipari Szakmai Tagozat GOT  4 7 

Geodéziai és Geoinformatikai Szakmai Tagozat GGT  12 7 

Geotechnikai Szakmai Tagozat GET  4 1 

Gépészeti Szakmai Tagozat GPT  4 6 

Hírközlési és Informatikai Szakmai Tagozat HIT  7 9 
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Környezetvédelmi Szakmai Tagozat KVT  0 1 

Közlekedési Szakmai Tagozat KÖT  25 45 

Munkabiztonsági Szakmai Tagozat MBT  0 0 

Szilárdásvány-bányászati Szakmai Tagozat SZBT 0 19 

Tartószerkezeti Szakmai Tagozat TT   14 15 

Tűzvédelmi Szakmai Tagozat TUT  21 4 

Vegyészmérnöki Szakmai Tagozat VET  0 1 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési Szakmai Tagozat VVT  9 14 

 

A törzsanyagok felhasználása során látható, hogy a tagozatok által összeállított törzsanyagok 

egy részét felül kell vizsgálni – a leadott anyagok kiválasztásában számos törzsanyag nem 

került be a képzési rendszerbe, oktatásba. 

 

 
  2018 2019 

tö
rz

sa
ny

ag
ok

 g
ya
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0 57 101 

1 57 68 

2 40 21 

3 15 9 

4 9 6 

5 4 0 

6 2 2 

7 3 2 

8 4 0 

9 3 0 

10 2 0 

>10 3 0 
    

 
ÖSSZES 199 208 
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A törzsanyagok kölcsönös elfogadására vonatkozó – a tagozatok közötti együttműködésen 

alapuló – javaslatok kevés lehetőséget teremtettek interdiszciplináris, több tagozat számára 

elfogadható képzések indítására.  

 

A 2020-as évben a 2019-es és 2018-as anyagok bevonására lehetőséget ad az IIR 

keretrendszer, a két elmúlt évben kidolgozott törzsanyagok elérhetőek 2020-ban is. 

 

A 2020-as törzsanyagok kidolgozásánál figyelembe vették a tagozatok a továbbképzési 

iránymutatásokat és előnyben részesítették a 6 x 45 perces, teljes képzési napot kitöltő 

anyagok készítését. Több tagozat is élt a kisebb óraszámú modulok összeállításának 

lehetőségével. 

 

A képzési anyagok elérhetőségét az idei évtől önálló „képzésháttér” honlap is biztosítja, 

melyen a kamarai képzési rendszerbe feltöltött törzsanyag adatlapok a megyei szervezők 

számára elérhetőek, kereshetőek: http://mernokvagyok.hu/kepzeshatter 

 
 

A képzési anyagok tagozatonként, valamint elfogadó tagozatonként egyesével és összesítve is 

megjeleníthetők, így lehetőséget biztosítanak a teljes áttekintés birtokában a képzések 

összeállítására. Az aktualizálás, a kölcsönös tagozati elfogadások visszaigazolása folyamatosan 

kerül felvezetésre az egyes képzési anyagok esetében. 
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Ipari partnerek bevonása 

Az ipari partnerek bevonása a piackész ismeretekhez jutás fontos lehetősége, egyúttal a 

területi kamarák számára is előnyös megoldás. Az ipari partnerek révén naprakész, a piacon 

vezető szerepet betöltő szakmai partnerek által kidolgozott előadásokat lehet beilleszteni a 

kötelező szakmai képzések rendszerébe. 

 

Az ipari partnerek nyilvántartása a kamara főtitkárságán elérhető, a partnerekkel a Magyar 

Mérnöki Kamara köt együttműködési megállapodást. A megállapodás alapján rendelkezésre 

álló időkeretben tudnak bekapcsolódni a képzésekbe – a bekapcsolódás tényét szintén online 

felületen tudjuk a területileg érintett kamarákkal együttműködésben regisztrálni. 

 

A partnerek bevonását áttekinthető, kereshető táblázat segíti: 

 

A kiválasztást követően a partner bevonását a megyei kamarának online űrlapon van módja 

benyújtani a szükséges dokumentációkkal a Tudásközpont részére: 
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A partnerek bevonása korlátozott, legfeljebb két-két előadó, illetve kiállító partner vonható 

be egy szakmai nap programjába: legfeljebb két előadó, és legfeljebb két további partner, aki 

csak kiállítóként kapcsolódik be a szakmai nap programjába. 

 

A bekapcsolódást regisztrálva a „felhasználó” megye visszatérítést kap, támogatást a bevont 

ipari partner után, melyet az MMK és a területileg érintett kamara számol el egymással. Ezzel 

a lehetőséggel támogatjuk a partnerbevonást, ezen keresztül a szakmai előadások naprakész 

ismeretekkel való kiegészítése a megyei szervezésben is segítséget jelent. 

 

2019. év során 1,47 millió forint támogatást kaptak a megyei kamarák az ipari partneri 

bevonások után. 

 

Szakmai rendezvények akkreditációja 

A Kamarai Továbbképzési Szabályzat iránymutatásai alapján – egyes esetekben – lehetőség 

van önálló szabályrend alapján a képzési rendszerben nem rögzített képzések elfogadására is. 

A képzések akkreditációjára űrlap áll rendelkezésére a képzések elfogadását kezdeményező 

megyei kamarák, illetve a képzésbe bekapcsolódó önálló szervezetek számára. 

 

 
 

Kamarai – belső – szervezésű képzések 

A „belső” képzések esetében a területileg illetékes kamara – a képzés kezdeményezője – 

előkészti az érintett tagozat általi jóváhagyását a szakmai tartalomnak, majd a képzés további 

részleteivel az információkat az akkreditációs felületen feltölti. 

A Kamarai Továbbképzési Testület (KTT) a feltöltött anyagok alapján hozza meg határozatát, 
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amelyeknek birtokában a képzéshez kapcsolótó törzsanyag adatlap elkészül, feltöltésre kerül 

a Kamarai Továbbképzési Rendszerbe (IIR), így a területileg illetékes kamara meghirdetheti a 

képzést. 

 

Külső szervezésű, kamarai részvétellel bonyolított képzések 

Amennyiben a képzés külső szervező koordinálásával történik, úgy a képzés előkészítése során 

a területileg illetékes megyei kamara és a szervező közötti megállapodással bővül az 

akkreditáció számára feltöltendő anyagok köre. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 

feladatok, költségek megosztását, mellette biztosítani kell a szakmagyakorló számára a 

részvétel lehetőségére szolgáló nap kijelölését többnapos rendezvény esetében. A részvételi 

díj kialakításánál a Kamarai Továbbképzési Szabályzat rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

A „külső” rendezvények szervezésében jelenleg fennálló korlát a tagozatok számára 2-2 

alkalom szervezését biztosítja. 

 

Az elmúlt év során 16 önálló képzés került akkreditálásra, 2020-ban eddig 19 képzés 

akkreditálására nyújtottak be kérelmet a területi kamarák. 

 

Kötelező jogi képzések – kontaktórás képzés 
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Az online képzés mellett a tagság részéről igény mutatkozott a kontakt képzéseken való 

részvételre. Ennek az igénynek a kielégítésére szervezte meg a kamara országos szinten, több 

városban a jogi kontakt képzéseket, amelyek vezető témája az új OTSZ ismertetése volt.  

 

A 2019-2020-as években a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 

közreműködésével 3 (november 12. Budapest, november 28. Pécs, december 19. Debrecen 

és december 9. ismét Budapest), emellett belső szervezéssel további két alkalom állt 

rendelkezésére a szakmagyakorló kollégáknak (január 27. Győr és február 4. Szeged) a 

kötelező jogi továbbképzés teljesítésére. A workshop sikerességét jelzi, hogy valamennyi 

előadáson 100 fő felett volt a résztvevő kamarai tagok száma. A képzés sikeres példája annak 

az együttműködésnek, amelyet az MMK az OKF-fel kötött megállapodás keretében kialakított. 

 

Az alábbi térképi ábrázolás a képzéseken megjelent hallgatók lakhelyét, a különböző színek 

pedig a konferenciák helyét mutatja. A térkép alapján jól látható, hogy a jogi képzések 5 nagy 

régióban zajlottak le: Kelet-magyarországi régió debreceni, Dél-keleti régió szegedi, dél-

nyugati régió pécsi, nyugati régió győri, illetve Közép-magyarországi régió budapesti 

székhelyen.   
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Mesteriskolák – Beruházáslebonyolítói Mesteriskola 

A Beruházáslebonyolítói Mesteriskola 1. kurzusa 2019. február 7-én kezdődött 96 tanórás 

kereten belül, 74 hallgató részvételével. A 12 héten át tartó, közel félszáz kiváló oktató 

közreműködésével megrendezett képzésen sikerült friss, átfogó, gyakorlatias és a mai kornak 

megfelelő tudást adni a hallgatóknak. A látogatottsági szintet az alábbi ábra mutatja, míg a 

vonal trendje a kitöltött értékelőlapok számát jelzi.   

 

A kurzusokon szétosztott értékelőlapokon a hallgatók az előadókat értékelhették, melyek 

közül a 8. heti 9,16-os osztályzatú kurzus kimagaslott a többi közül. A 1. BLMI mesterkurzusa, 

figyelembe véve az előadók értékelésének színvonalát, 8,42-es osztályzatot kapott a 10-es 

skálán.    

 

 

A következő diagramon megfigyelhető, hogy a hallgatók a kurzus elején nagyobb hányadban 

töltötték ki az értékelőpapírokat, ez a tendencia a mesteriskola végére valamelyest visszaállt. 

Sikeresnek mondható ez a fajta továbbképzést fejlesztő módszertan, mivel a kitöltött lapok 

aránya átlagosan 52% felett volt. 
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2019. június 27-én a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében, valamint az Építési Vállalkozók 

Országos Szakszövetsége, az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs NKft., a Magyar 

Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, valamint a Magyar Projektmenedzsment 

Szövetség együttműködő közreműködésével, az oklevélátadón 72 mérnök vehette át a 

beruházáslebonyolítói végzettséget igazoló dokumentumot.    

 

Már az előző mesteriskola befejezését megelőzően közel 50 jelentkező volt a második, 2019. 

november 15-én indult Beruházáslebonyolítói Mesteriskola 2. kurzusára, amelyre végül 

összesen 80 fő regisztrált. 

 

Az előadásokon való részvétel kiegyensúlyozottságot mutat, ami azzal magyarázható, hogy 

sikerült érdekes és minőségi előadásokkal megtölteni a mesteriskolát.  

 

A 12 nap össz-átlaga 8,26-os pontszámot kapott, ami szintén kimagaslóan magas értékelés. A 

legmagasabb osztályzatot a maga 8,99-es pontjával a nyitó szeminárium, míg a 

legalacsonyabbat a 2. előadásnap kapta. 
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Összesen 2555 alkalommal töltötték ki a szakmagyakorlott mérnökök az értékelőlapokat, ami 

alacsonyabb az előző szemeszterhez képest, továbbá észrevehető az a tendencia, hogy a 

mesteriskola 6. napjától az átlagnál alacsonyabb volt a kitöltési arány. A közeljövőben 

papíralapú értékelés helyett applikáció révén szeretnénk ösztönözni a hallgatókat, hogy 

magasabb legyen a kitöltési hányad, ezzel is segítve a következő mesteriskola fejlesztését. 

 

 

Energetikai auditorok és szakreferensek továbbképzése 

Az energetikai auditorok és szakreferensek számára jogszabályi előírás, hogy a névjegyzékbe 

vételt követően minden évben továbbképzésen kell részt venniük. A névjegyzékbe vétel az 

auditorok esetében már korábban is adott volt, azonban a szakreferenseknek ezt 2019-től 

kezdődően vezette be a jogszabály. Erre tekintettel jelentős eredmény, hogy a 

továbbképzéseken résztvevők száma nem csökkent le jelentősen az előző évihez viszonyítva. 
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2019. évi energetikai auditor/szakreferensi továbbképzés  

 

Továbbképzés dátuma résztvevő/fő 

május 8. 13 

szeptember 4. 15 

október 9. 79 

október 16. 46 

november 20. 52 

december 4. 38 

december 18. 50 

összesen: 293 

 

Ahogy a táblázat is mutatja 2019-ben a meghirdetett 7 továbbképzési alkalomra összesen 293-

an jelentkeztek. 
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Vizsgarendszer  

Beszámoló vizsgák 

Az MMK egy differenciált vizsgarendszert működtet, amelynek zökkenőmentes, üzemszerű 

működését minden körülmények között biztosítani kell, hiszen ez a vizsgázók számára 

egzisztenciális kérdés. A vizsgarendszerrel szemben az is követelmény, hogy a jelentős számú 

vizsgázó lehetőség szerint a tervezett időn belül hozzájusson a vizsgalehetőséghez (ezért a 

vizsganapok számának növelésére is sor került). Mindez a személyi és technikai feltételek 

rendelkezésre állásának és működésének állandó biztosítását igényli. 

 

Kiemelkedően fontos jellemzője a vizsgáknak, hogy sok tag itt találkozik először a kamarával. 

Ezért – az érintett szakmai tagozatok közreműködésével – folyamatosan ügyelni kell a 

vizsgakérdések aktualitására és minőségére ugyanúgy, mint a vizsga lebonyolítására. Ezért 

kiemelkedően fontos a szakmai tagozatok szerepe a vizsgakérdések és felkészítő anyagok 

előkészítésében és a vizsgáztatók kijelölésében, biztosításában.  

 

Szakterület Alkalmak Jelentkezett Sikeres Sikertelen 
Nem 
jelent 
meg 

Egyéb 

Beszámoló vizsgák 

általános 84 1 364 837 433 88 6 

elektrotechnikai és 
épületvillamossági 12 226 167 41 17 1 

energetikai 11 203 128 65 9 1 

építési 20 302 245 31 25 1 

épületgépészeti 11 203 124 67 11 1 

gáz- és olajipari 8 39 27 11 1 0 

geotechnikai 5 15 13 2 0 0 

hírközlési- és 
informatikai 21 96 78 11 7 0 

közlekedési 19 283 221 49 10 3 
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szilárdásvány-
bányászati 6 9 5 3 1 0 

tartószerkezeti 7 87 83 2 2 0 

tűzvédelmi 17 39 35 2 2 0 

vízgazdálkodási- és 
vízépítési 11 196 164 21 11 0 

Összesen: 80 3 062 2 127 738 184 13 

egyéb vizsgák 

geodézia vizsga 5 16 16 0 0 0 

épületenergetikai 
jogosultsági vizsga 4 72 45 11 16 0 

 

 
 

Magyarázatok: 

o A táblázat a nyilvántartás alapján íródott, amit vizsgánkként vezetünk, tehát a 

ténylegesen megjelentek vannak benne és a konkrét vizsgaalkalmak/vizsganapok. 

o Az utolsó oszlop (egyéb) azoknak a számát tartalmazza, akik pl. orvosi igazolással távol 

maradtak (IIR-ben ugyanígy jelölve) és nem „nem jelent meg”-ként vannak 
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nyilvántartva, vagy a vizsgára ugyan beengedtük, de nem igazolta a befizetését és ezt 

később sem tette meg. Nekik az IIR-ben „technikai felfüggesztés” olvasható a 

vizsgaeredményüknél. 

o A beszámoló vizsgaalkalmak 2020. január 1-től bővültek, heti három alkalomra 

(kedd, szerda, csütörtök). Az elmúlt év azonos időszakára vonatkozóan a számok az 

alábbiak szerint alakultak:  

o 2019. január 1. – március 12. között 590 fő jelent meg a vizsgákon összesen 

o 2020. január 1. – március 12. között 633 fő jelent meg a vizsgákon, ez 7,2%-os 

növekedés volt az előző év azonos időszakára vonatkozóan. 

o Mivel a veszélyhelyzet miatt jelenleg nem vizsgáztatunk, nem tudjuk mennyire 

lenne ez a százalékos növekedés magasabb a későbbiekben, hiszen most kezdték a 

vizsgára jelentkezők megszokni a három vizsganapot. A szerdai vizsganapok még 

nem mentek teljes (átlag 30 fős) létszámmal, de emelkedő a tendencia. A 

vizsgaidőpontok (melyek a vizsganaptárban nem, de az IIR-ben láthatók továbbra 

is) május végéig kerültek kiírásra és nem volt olyan szakterület, ahol nem lettek 

volna szabad helyek, tehát mindenki talált az igényének és jogosultságának 

megfelelő szakterületi vizsgát kiírva. 

o A táblázat alsó sorai:  

o TÉ- Épületenergetikai jogosultsági vizsga: lényeges változás nem történt, a 3 

szokásos vizsganapba illesztjük be lebonyolításukat, kb. 2-3 havonta gyűlik össze a 

megfelelő létszám annak megszervezéséhez, lebonyolításához. A március 26-i 

vizsgát (mely az idei 2. lett volna) lemondtuk. 

o Geodéziai minősítő vizsga: itt sincs lényeges változás, a vizsgákat havonta egyszer, 

hétfői napokon bonyolítjuk, amennyiben van minősítésen átment kamarai tag. Az 

idén mindhárom hónapban volt vizsgám velük. 

 

A beszámoló vizsgák, a geodéziai minősítő vizsgák gépi tesztvizsgák továbbra is, a tanúsító 

vizsga általános része gépi tesztvizsga, a szakmai rész számpéldák megoldásából és elméleti 

kérdések megválaszolásából áll, melyek papíralapúak. 

 

A beszámoló vizsga és épületenergetikai vizsgák tekintetében 2020. március 17-től május 28-
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ig 25 vizsganapot terveztünk, ami összesen 59 vizsgarészt (általános+ 1 vagy 2 szakterület egy 

napon) és 458 jelentkezést jelent. A járványhelyzet miatt a vizsgáztatásokat szüneteltetjük, 

ugyanakkor elkezdtünk júniusra is vizsgaidőpontokat egyeztetni a vizsgáztatókkal. 

 

Kérdések felülvizsgálata:  

o Tanúsító vizsgák és a geodéziai minősítő vizsga esetében, ha szükséges változtatni, 

akkor megtörténik a vizsgáztatók/tagozat részéről. 

o Beszámoló vizsgák: a sok szakterület különbözőképpen reagál a jogszabályi és egyéb 

változásokra, a kérdések aktualizálása némely szakterület esetén meglehetősen 

nehézkes. Erősen különböző a reagálásuk az erre vonatkozó kérésekre. Némely 

szakterület folyamatosan aktualizálja és bővíti kérdéseit, de sajnos vannak olyanok, 

amelyek évek óta nem nyúltak azokhoz. 

 

Villámvédelmi vizsgák: számok, értékelés 

A Magyar Mérnöki Kamara Vizsgabizottsága előtt villámvédelmi vizsgát tettek: 

2019 

Sorsz. Dátum Helyszín Vizsgázók létszáma (fő) 

1. 2019. szeptember 20. Budapest 27 

2. 2019. október 2. Budapest 25 

3. 2019. március 13. Budapest 24 

4. 2019. március 6. Budapest 28 

összesen 104 

2020 

Sorsz. Dátum Helyszín Vizsgázók létszáma (fő) 

1. 2020. március 4. 9:00 Budapest 16 

2. 2020. március 4. 10:30 Budapest 9 

összesen 24 
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A villámvédelmi vizsga 2020-tól megújult, a vizsga teljes mértékben átalakult. A vizsgázóknak 

42 tesztkérdésre számítógépen kell válaszolniuk, majd 2 szóbeli kérdés következik, 

amennyiben a tesztkérdések 80%-át teljesítette a vizsgázó. A vizsgakérdések egy része már 

felkerült a vizsgarendszerbe (60 db), a további kérdések az őszi vizsgákra készülnek el.  

 

2020-ban március 4-én volt az első vizsga, ahol 24 főből mindössze 2 fő bukott a teszten, és 

további 2 fő bukott a szóbelin. A következő vizsgát március 20-ra terveztük, de ez törlésre 

került. 

 

A vizsgabizottság létszáma az eddigi 3 főről 4 főre változott. 

 

Energetikai-auditor vizsgák: számok és értékelés 

2019. évi energetikai auditor/szakreferensi vizsgafelkészítő tanfolyam 

Az energetikai auditorok és szakreferensek részére szervezett vizsgát megelőzően lehetőségük 

van felkészítő tanfolyamon részt venni, melyet a kamara évente legalább egy alkalommal kell 

megtartson. 2019-ben a meghirdetett felkészítőn 8 fő vett részt. Ez az előző évi 34 főhöz 

képest 26 fő csökkenést jelent. 

 

Tanfolyam dátuma résztvevő/fő 

2019. 05. 28. 9:00 – 05. 29. 16:00 8 

összesen 8 

 

 

2019. évi energetikai auditor/szakreferensi vizsgák 

Az energetikai auditorok és szakreferensek részére szervezett vizsgát a kamara legalább 

negyedévente kell megtartsa jelentkező esetén. A 2019-ben 4 alkalommal szervezett 

vizsgákon összesen 22 vizsgázó vett részt, melyből 14 teljesítette megfelelt szinten a 

vizsgakövetelményeket. Ez az előző évi 40 főhöz képest 18 fő csökkenést jelent. 
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A hatályos jogszabály alapján az energetikai auditoroknak és szakreferenseknek a 

névjegyzékbe vételt követően 5 évente megújító vizsgát kell tenniük. Az auditori 

névjegyzékbe 2015-ben vették fel az első jelentkezőket, így a megújító vizsgát első alkalommal 

részükre 2020-ban kell megtartani. A névjegyzéki adatok alapján a várható létszám 2020-ban 

13 fő.  

 

A megújító szakmai vizsga zavartalan lebonyolítása érdekében 2019. tavaszán megkezdtük az 

előkészületeket, az érintett szakértői bizottság bevonásával. A hatályos vizsgaszabályzat 

alapján a megújító vizsga tartalmát az előző években lefolytatott továbbképzések kell 

jelentsék, melyhez a szükséges előadásanyagokat a szakértők tavaly ősszel elkészítették. A 

témakörökhöz vizsgakérdések is készültek, melyeket ez év elején kibővítettet a kamara.  

 

vizsga dátuma résztvevők/fő megfelelt/fő nem felelt 
meg/fő 

2019. 02. 27. 9 4 5 

2019. 06. 12. 7 5 2 

2019. 09. 25. 1 1 0 

2019. 12.11 5 4 1 

összesen: 22 14 8 
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Tanúsítási rendszer 

Növekvő érdeklődés  

A köztestület által adott tanúsítvány a szakmagyakorlóknak és a megrendelőknek biztosítékot 

ad arra, hogy a tanúsított megfelelő szintű szakmai tudással és gyakorlattal rendelkezik a 

tanúsítvány által lefedett szakterületen.  

 

A kamara a tanúsítási rendszer bevezetése óta összesen 3386 darab, az előző évi 

küldöttgyűlést követően 775 darab tanúsítvány került kiadásra. 

 

A jelenleg elérhető tanúsítványok közül legnagyobb arányban az Anyagmozgató gépek, 

Építőgépek és Felvonók Tagozat (1699 db), valamint a Gépészeti Tagozat szakterületén (több 

mint 700 db) kerültek kiadásra. 

 

A tanúsítványok bővülése, szigorodó elbírálás 

Az elmúlt küldöttgyűlés óta a kamarai tagság számára elérhető tanúsítványok köre bővült a 

Környezetvédelmi Tagozat által létrehozott klímaszakértői tanúsítvánnyal, valamint a 

vonatkozó szabvány változása miatt részben változás állt be a Vegyészmérnöki Tagozat által 

kiadható korrózióvédelmi tanúsítvány kompetenciaszintjeiben. Ugyancsak megváltoztak az 

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat szakterületéhez tartozó faanyagvédelmi 

szakértői tanúsítványhoz jutás lehetőségei is. 

 

A tanústások erősödő piaci elfogadottsága 

A visszajelzések, valamint a tanúsítványt igénylők növekvő száma alapján elmondható, hogy a 

tanúsítványok piaci elfogadottsága egyre erősebb, meghatározott területeken szinte a 

megbízás előfeltételeként tekintenek annak meglétére. 
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Kommunikáció 

Az MMK fokozott figyelmet fordít a külső kommunikáció megerősítésére annak érdekében, 

hogy a Magyar Mérnöki Kamara, és annak tevékenysége az országos sajtóban is elérje azt a 

láthatóságot, amelyet a mérnöki tevékenység fontossága megérdemel, A megerősített 

kommunikáció felelőssége, hogy a sajtóban a kamara tevékenysége nyilatkozatokkal, 

közleményekkel, hírekkel és információkkal rendszeresen jelen legyen, munkájuk, a mérnökök 

véleménye jól látható legyen.  

 

E törekvés eredményeképpen 2020 februárjában a sajtóban már jól érzékelhető volt az MMK 

és tevekénységének újbóli megjelenése. Egy hónap alatt számos napilapban, regionális és 

országos rádióban, valamint online felületen lehetett olvasni, hallani arról, hogy mi történik 

a kamarában, milyen ügyekben képviseli a vezetés a mérnökség érdekeit. A márciusi 

hónapban is – bár a koronavírus járvány minden más témát háttérbe szorít a sajtóban – 

számos témában, gyakran éppen a koronavírushoz csatlakozó témában kapott helyett az MMK 

véleménye, tevékenysége. A korábbi, elsősorban a belső (kamarai) irányba történő 

kommunikációs tevékenységet terjeszti ki a szélesebb közvélemény felé a megújult, 

intenzívebb kommunikáció. 

 

„MMK - a mérnöki hírforrás” 

A külső kommunikáció megerősítésével szoros összefüggésben, a belső és külső 

információáramlás javítása érdekében az MMK elnöke kezdeményezte a tagozati 

kommunikációs referensi rendszer felállítását. A szakmai tagozatok – a már működő 

oktatási/képzési referensi rendszerhez hasonlóan – felkérést kaptak a kommunikációs 

referens(ek) kijelölésére. A kijelölt tagozati felelősök munkájának anyagi forrását a megemelt 

tagozati költségkeretből lehet biztosítani.  

 

A kommunikációs munka célkitűzése, hogy Magyar Mérnöki Kamara vezetése azt a célt tűzte 

ki, hogy a tagok, tagozatok által közösen végzett munka a jelenleginél jobban látható legyen 

a közvéleményben, a sajtóban és ugyanakkor a kamarán belül is: az MMK és a szakmai 

tagozatok legyenek az egyik legfontosabb információforrások a mérnöki tevékenységgel és 
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azok eredményeivel kapcsolatban.  Ezt az igényt – különböző megfogalmazásokban – az 

elmúlt években számos belső fórumon kezdeményezték egyes kamarai tagok, illetve 

tagozatok.  

 

Arra törekszünk, hogy egy belső információs-kommunikációs hálózat segítse, hogy a sajtótól 

az MMK-hoz, vagy tagozataihoz, tagjaihoz érkező megkeresésre a lehető legrövidebb időn 

belül, ugyanakkor szakmailag pontosan reagálhasson a kamara. A kezdeményezés keretében 

szükséges, hogy a tagozatok rendszeresen juttassák el a tagozatok és tagjaik munkájában 

keletkező a szakmai és a laikus közvélemény számára fontosnak tartott információkat, hogy 

ezzel is javuljon az információk áramlása.  

 

Mérnök Újság 

A kamara kommunikációs rendszerének zászlóshajója a 20 ezer példányban, évente tíz 

alkalommal megjelenő nyomtatott lap, a Mérnök Újság, melynek havi becsült olvasószáma 

mintegy 65 ezer fő. 2019 volt az első olyan (teljes) esztendő, amikor a folyóirat 

köztestületünk saját kiadásában jelent meg. (Emlékeztetőként: az újságot 2010 óta gondozó 

Heti Válasz Kiadó 2018 augusztus végén csődöt jelentett, majd a céget felszámolták, a MÚ 

kiadása pedig 2018 szeptemberében visszakerült az MMK-hoz.)  

 

A saját kamarai újság költsége tulajdonképpen tíz éve változatlan, ami nem kis fegyvertény: 

41 millió forint volt 2009-ben és 2019-ben is. Tavaly a lap hirdetési bevételeit – az előző évhez 

képest – csaknem hatvan százalékkal sikerült növelni. Egy lapszám minden egyes kamarai 

tagnak ma 214 forintjába kerül. 

2019 szeptemberétől (a Mérnök Újság 25. születésnapján) a korábbi A4-es lapméretről 

áttértünk a magazin formátumra. Az új méretű lap nyomtatásával és terjesztésével évente 3,5 

millió forintot takarítunk meg. A megújulás érintette az újság grafikai és tipográfiai 

megoldásait is.  

 

A kamarai kommunikációban egyre erősebb szerepet játszanak a digitális platformok. A 

köztestületi honlap (mmk.hu, ami immár harmadik változatában működik a neten) mellett 

2019 novemberében elindult a kamara új webes hírmagazinja, a mernokvagyok.hu portál.  
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A feladat az volt, hogy a Mérnök Újság szerkesztőségi bázisán felépítsünk egy színvonalas, 

kiemelkedő olvasottságú, napi tartalomfrissítésű médiafelületet, amely nem jelent „házon 

belüli” konkurenciát sem a nyomtatott újságnak, sem a kamara más kommunikációs 

platformjainak. A mernokvagyok.hu nem a Mérnök Újság online mutációja, ezt már a grafikai 

tervezés során is hangsúlyozni kívántuk – a weboldal sem arculati elemeiben, sem vizuális 

koncepciójában nem idézi fel a nyomtatott lapot, mindössze főoldali struktúrája, 

rovatbeosztása hasonlatos hozzá. A portálon ugyanakkor egy hónapos csúszással, lapozható 

formátumban elérhetőek a Mérnök Újság lapszámai.  

 

A mernokvagyok.hu természetesen indulása óta jelen van a közösségi médiában, a hírmagazin 

legjobb, legolvasottabb anyagait naponta többször posztoljuk a Facebook hírfolyamában. 

 

A megújult Mérnök Újság, illetve az új kommunikációs csatornaként működő 

mernokvagyok.hu portál mellett elindítottunk még egy fejlesztést: dolgozunk egy korszerű 

mobilapplikáción is, a Mérnökvagyok appon. A mobiltelefonokra készülő ingyenes alkalmazás 

kétszintű felhasználási módot biztosít majd a felhasználóknak: az első szinten a felhasználók 

regisztráció és bejelentkezés nélkül tudják használni a Mérnökvagyok alkalmazás alapvető 

funkcióit (hírfolyam, események, képzések, értesítések, mérnökkereső). Célunk a 

legfontosabb információk, tartalmak, illetve a legkeresettebb funkciók közvetlen és gyors 

biztosítása mindenki számára. A második szinten a felhasználók a regisztrációt vagy az 

azonosítást követően egyszerűen intézhetik kamarai ügyeiket, regisztrálhatnak a kamarák 

által kínált továbbképzésekre, böngészhetnek a számukra érdekes szakmai események között, 

vagy adhatnak be álláspályázatokat. 

 

Az MMK belső kommunikációjának rendszerbe szervezése 

A kamara törekvése a belső információ-áramlás javítása. Ennek érdekében több intézkedés 

születetett. 

 

Februártól az elnökségi ülésekről néhány napon belül rövid, a döntéseket is magába foglaló 

tartalmi összesítést kap minden kamarai tag. Márciustól minden hónap elején ugyancsak 
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minden tag megkapja azt a beszámolót, amely az MMK elmúlt hónapjának legfontosabb 

eseményeit foglalja össze. A két új tájékoztató megtalálható az mmk.hu honlapon is.  

 

A már két éve létező Hírlevél ezzel együtt formailag, tartalmában és rendszerességében is 

megújult, megjelenése kiszámíthatóvá vált. A hírlevelek ezentúl havonta két alkalommal, a 

hónap első és harmadik hetének végén jutnak el a teljes – a nyilvántartásban e-mail címét 

megadó – tagsághoz. 

 

A kamarai honlap tartalmi élénkítése  

A belső kommunikáció a honlapon keresztül szinte naponta adott hírt a gyorsan változó 

körülmények közül a mérnökség életét és munkáját befolyásoló tudnivalókról, kormányzati és 

egyéb intézkedésekről. 

 

A külső és belső kommunikáció élénkülése magával hozza az MMK honlapján a folyamatos, 

korábbinál aktívabb tartalmi frissítést is. A honlapon több releváns hír jelenik meg, amelyek az 

MMK tevékenységét pontosabban, részletesebben mutatják meg a tagságnak és a 

testületeknek. A belső kommunikációnál már említett új elemek (elnökségi ülésekről 

tájékoztató, MMK tevékenység havi összefoglaló) immár önálló elemként, a honlap jobb 

oldalán összegyűjtve jelennek meg. A koronavírus okozta helyzetből következő hírek 

ugyancsak önállóan, áttekinthetően kapnak helyet a honlapon. A honlap a jövőben is 

folyamatosan alkalmazkodik a változó követelményekhez. 

 

Tudástár 

Elsősorban a testületi tagok – elnökség, választmány, küldöttek – részletesebb információ 

iránti igényének törekszik eleget tenni az ún. Tudástár, amely a kamara fontosabb 

kezdeményezéseit, egyeztetéseit, érdekvédelmi intézkedéseit tartalmazó leveleket, 

dokumentumokat teszi elérhetővé. 
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Nyilvántartási rendszer bővülése 

A gázszerelők nyilvántartása egy 2019. decemberi törvénymódosítással a Magyar Mérnöki 

Kamarához került. Az előzetes információk alapján ez közel 6500 fő nyilvántartásának a 

kamarai rendszerbe történő bekerülését jelentette. A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a 

kamara igazolvány állít ki a bejelentő személynek. 

 

A gázszerelői igazolványok 5 évig érvényesek, így ez a létszám 5 évente ismétlődve megjelenik 

a kamarai ügyintézésekben. A 2020. évben várhatón 1400 fő igazolványát kell lecserélni. Ez a 

következő évekhez viszonyítva a legnagyobb volumenű. Az éven belüli eloszlást tekintve a 

lejáró igazolványok 2/3-a az év első felére esik, ami közel 1000 igazolvány legyártását jelenti. 

 

Az első 10 hét tapasztalatai alapján – annak ellenére, hogy eddig közel 600 igazolványt adtunk 

ki – jelentős a lemorzsolódás, azaz, akik nem hosszabbítanak (20-30%), ugyanakkor az új 

igazolvány kérők száma sem elhanyagolható (~16%). A lemorzsolódásnak többféle oka is 

valószínűsíthető, részben nem figyelik az igazolvány érvényességi idejét, és nem is volt 

korábban olyan rendszer, amelyből figyelemfelhívó tájékoztatást kaptak volna, másrészt a téli 

időszakban – piaci okok miatt – nem szükséges napi szinten az igazolvány. 
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Feladat Alapú Pályázat 

Az előző évek tapasztalatai 

A Magyar Mérnöki Kamara Alelnöki Tanácsa (AT) első körben 2019. február 7-én majd – 

tekintettel a maradványra 2019. április 11-én második körben – meghirdette a szakmai 

tagozatok részére a 2019. évi Feladat Alapú Pályázatát (FAP).  

 

A pályázati felhívás alapján három területen nyújthattak be pályázatokat a szakmai tagozatok: 

1. Magyarországon eddig nem létező mérnöki segédanyagok elkészítése.  

2. Nem közismert mérnöki eljárások, módszerek, megoldások bemutatása.  

3. Javaslat Magyarországon még nem létező új innovatív technológiák és/vagy mérnöki 

eljárásokra. 

A pályázható maximum összeg tagozatonként 1 millió Ft volt. 

 

A beérkezett pályázatok megoszlása az alábbi volt: 

 
Pályázó 

tagozatok 
száma 

Benyújtott 
pályázatok 

száma 

Igényelt 
támogatási 

összeg 

Megítélt 
támogatási 

összeg 

Kiegészítő 
tám. tagozati 
kereten felül 

Első kör 12 18 12 340 000 11 760 000 583 000 

Második kör 7 9 7 350 000 5 850 000 1 500 000 

Összesen: 15 27 19 690 000 17 610 000 2 083 000 

 

A 21 tagozatból 15 tagozat nyújtott be összesen 27 pályázatot, amely azt jelenti, hogy több 

tagozat is több pályázatot indított. Az elbírálás alapján – a hiánypótlásokat követően – az AT a 

FAP Testület javaslatára mind a 27 benyújtott pályázatot befogadta. Néhány esetben az 

ügyrendben foglaltakra tekintettel a le nem kötött forrás terhére a kereten felüli pályázatokat 

is támogatta. 

 

A befogadott pályázatok közül menet közben 4 pályázó visszalépett 1 halasztást kért, ez 

utóbbit a FAP Testület nem támogatta. A benyújtott kész 22 pályamű értékelése megtörtént 

és 2 esetben a formai megkötés be nem tartására tekintettel – melyet kérésére sem végeztek 
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el – a FAP Testület csökkentett kifizetésre tett javaslatot. Egy pályamű esetében a pályamű 

kidolgozottságára tekintettel a befogadást nem támogatta. Az AT a javaslatokkal megegyező 

tartalmú döntéseket hozott. 

 

Szakmai publikációk 

Az elkészült és befogadott pályaművek a Kamarai Tudástárban hozzáférhetők minden 

érdeklődő mérnök számára. 

 

A szabályozás módosulása 

A korábbi év tapasztalatai alapján a FAP Testület módosítási javaslatokat terjesztett az AT elé. 

Az ügyrend kapcsán a legfőbb javaslat arra vonatkozott, hogy a formai hiányosság esetében 

az alkalmazandó csökkentés mértéke a korábbi 5%-ról 15%-ra emelkedjen. Emellett a 

pályaművek hasznosulásáról a továbbiakban főtitkárság készít összefoglalót, és néhány 

határidő pontosításra került. 

A javaslatot az AT támogatta és az elnökség február 12-én elfogadta. 

 

Az új kiírás 

Az ügyrend módosulásával összehangban a 2020. évi pályázati kiírás is módosult néhány 

kérdésben. Itt a kiemelendő újdonság, hogy új témakörként került meghatározásra, ha egy 

korábbi pályaművet kíván valamely tagozat aktualizálni. Az új témakör megnevezése: 2.4. 

korábban elkészült FAP pályamű indokolt felülvizsgálata. Ebben az esetben annyi eltérés került 

bevezetésre, hogy maximalizálásra került az ily módon pályázható összeg 350 000 Ft-ban.  

 

A 2020. évi pályázati kiírás február 17-én került meghirdetésre a szakmai tagozatok részére. A 

koronavírus miatti veszélyhelyzetben megnehezült egyeztetésekre, koordinációra tekintettel 

– tagozati kezdeményezéseket is figyelembe véve – az Alelnöki Tanács egy hónappal, április 

20-ig meghosszabbította a beadási határidőt. 
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Szolgáltatások 

A Magyar Mérnöki Kamara 2015 novemberétől bevezette tagjai számára a 

Mérnökigazolványt. A személyre szóló, a tulajdonosuk aláírásával ellátott kártya lényege, 

hogy a mérnökök könnyen és gyorsan igazolhassák kamarai tagságukat, továbbá az igazolvány 

QR-kódja révén a kártya közvetlen hozzáférést biztosít a közhiteles kamarai névjegyzékhez is. 

A mérnökkártyát az MMK ingyenesen biztosítja tagjai számára.  

 

A kártyához – a fenti funkcióján túl – olyan kedvezmények is kapcsolódnak, amelyeket a 

kamarával e tekintetben együttműködési megállapodást kötő szolgáltatók biztosítanak a 

mérnököknek. Ezeket a folyamatosan bővülő szolgáltatásokat a kamara kifejezetten úgy 

választotta ki, hogy a mérnöki munkavégzéshez kapcsolódjanak, és igénybe vehetők legyenek 

akár magánszemélyként, akár – a mikro- és kisvállalkozóként működő mérnökirodák 

működését megkönnyítendő – céges formában is. 

 

A Mérnökigazolvánnyal jelenleg elérhető kedvezményes 

szolgáltatások 

Gépjárművásárlás 

Az Opel gépjárművekkel kapcsolatos kedvezménnyel az OPEL hivatalos márkaértékesítő 

hálózatába tartozó értékesítőknél lehet kedvezményesen vásárolni. Az OPEL értékesítési 

központja negyedévenként az MMK rendelkezésére bocsájtja az egyes gépjárműtípusokra 

érvényes aktuális kedvezmények listáját.  

 

Biztosítások 

Elérhető kedvezményes kamarai biztosítások a következők: 

o kötelező felelősségbiztosítás 

o kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 

o casco 

o lakásbiztosítás,  
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o vagyon-, és felelősségbiztosítás,  

o magán egészségbiztosítás 

o közúti és belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítás 

o utasbiztosítás 

o készülék-csere gáztervezéshez kapcsolódó felelősségi szerződések 

 

A 2018. január elsejével induló kamarai szakmai felelősségbiztosítási rendszer keretében 

eddig 929 igénylő érdeklődött a biztosítási lehetőségek iránt és 593 szakmai 

felelősségbiztosítás megkötésére került sor. A biztosítások 71%-a a Generali általános 

terméke, alapvetően 20 millió forint alatti árbevétellel rendelkezők kötötték. A 29% KÖBE-nél 

kötött biztosítás bő kétharmada az egyszerű bejelentésekhez, egyharmada gázkészülék csere 

tervezéshez kapcsolódó biztosítás. Ez utóbbira vonatkozó kiegészítést egyébként a Generali 

szerződések közel egyötöde is tartalmaz. A szakmai felelősségbiztosításon túl összesen több 

mint kétszáz kedvezményes biztosítási szerződés megkötésére került sor. 

 

Telekom 

2019-ben is frissült a Magyar Mérnöki Kamara és a Telekom közötti keretszerződés alapján 

elérhető előfizetések rendszere. Új tarifastruktúra, kedvezőbb feltételek és érhetőek el a 

Telekommal kötött új megállapodás alapján. A Telekom csoport és az MMK új 

megállapodásának köszönhetően a kamarai tagok kedvezőbb mobiltarifák igénybevételére 

jogosultak. Frissültek a lakossági net opciók, így az MMK Mérnök (magánszemély) csomagok 

esetén is ezen megújult opciók vehetők igénybe az MMK Mérnök díjcsomagok mellett, mint 

havonta megújuló kiegészítő internet opciók, vagyis ezekkel lehet bővíteni az 

adatmennyiséget, amennyiben nem elég a díjcsomagban foglalt internet. A magánszemélyek 

részére két különböző tarifacsomag áll, míg az üzleti vállalkozások számára három különböző 

csomag áll rendelkezésre. A kedvezményes feltételek a Mérnökigazolvány bemutatásával 

érhetőek el a tagok és a tagok által képviselt vállalkozások számára. A kamara folyamatosan 

figyeli az aktuális ajánlatokat és frissíti a szolgáltatóval kötött szerződést. 
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OTP 

Az MMK és az OTP Bank között mintegy öt éve fennálló együttműködés alapján az MMK tagjai 

Mérnökigazolvány birtokában kedvezményes lakossági és vállalati banki szolgáltatásokra 

jogosultak az OTP Bank valamennyi fiókjában. A kedvezmény kiterjed a lakossági és vállalati 

banki szolgáltatások szinte teljes körére, úgymint a számlavezetésre, online banki 

átutalásokra, hitelfelvételre, megtakarításokra. Az együttműködés alapján a kedvezmények 

rendszerét rendszeresen felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy a tagjaink számára egyre 

kedvezőbb banki szolgáltatások legyenek elérhetők. 

 

A Mérnökigazolvánnyal elérhető valamennyi kedvezményes szolgáltatásról az MMK 

honlapján részletes tájékoztató olvasható. 

 

Jogsegélyszolgálat 

A Magyar Mérnöki Kamara több éve sikeresen működteti jogsegélyszolgálatát. Az ingyenes 

jogsegélyszolgálat keretében nyújtott tanácsadás kizárólag a kamarai tagok 

szakmagyakorlásával kapcsolatban felmerülő polgári jogi, munkajogi, társasági jogi, valamint 

az építési jog alapvető kérdéseire terjed ki. A jogsegélyszolgálat keretében kizárólag szóbeli 

tanácsadás történik. A tanácsadás nem terjed ki konkrét szerződések véleményezésére, 

bármilyen okiratszerkesztésre vagy képviseletre.  

 

A jogsegélyszolgálat igénybevétele előzetes bejelentkezéshez kötött, ami csütörtökönként 10 

és 12 óra között áll a kamarai tagok rendelkezésére. A bejelentkezéshez minden esetben 

kérjük előzetesen röviden összefoglalni a megkeresés tárgyát, annak érdekében, hogy 

jogsegélyszolgálatban közreműködő jogászok felkészülhessenek és a segítség eredményes 

tudjon lenni. 

 

A megkeresések jellemző témakörei: 

o felelős műszaki vezető felelősségi köre, mit kell számon kérni az alvállalkozóktól és a 

felelősség meddig terjed 

o fizetési késedelem, korábbi tartozás el nem ismerése 
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o tervezői névvel és tervezői jogosultsággal való visszaélés 

o OTÉK (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet) 82. § értelmezése ipari, erőművi épületek 

esetében, felvonók építési kötelezettség, illetve az alóli felmentés lehetősége 

o épületmagasság számítása 

o panasztétel mérnöki szakvéleménnyel való visszaélésért 

o megbízási szerződés megszűnésével kapcsolatos jogvita 

o tanácsadás munkavégzéssel kapcsolatban 

o építési szerződés megszüntetése, e-napló lezárása egyéni vállalkozó 

örökös/jogutódnélküli elhalálozása esetén 

o elvégzett gépmódosítás után következtében elszenvedett baleset kivizsgálásának 

jogilehetőségei 
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Mérnökszalon 

A Magyar Mérnöki Kamara – a Tudásközpont szervezésében – új rendezvénysorozatot indított 

2017-ben Mérnökszalon néven. A célkitűzés, hogy olyan vendégeket hívjunk meg, akik 

kapcsolódnak a mérnöki tudományokhoz, de alapvetően nem közvetlen mérnöki 

tevékenységükről ismertek, komoly teljesítmény áll mögöttük, melynek akár mérnöki alapjai 

is vannak, és nem utolsó sorban közismert személyiségek. 

 

Ebben a sorozatban 2017 óta 11 alkalommal láttunk vendégül ismert személyiségeket. 2019-

ben Érdi Mári, 21 éves világbajnok vitorlázó, Holló András kerekesszékes tánctanár, dr. Józsa 

János, a BME rektora, dr. Hari Richárd misszionárius, szemsebész, Hortobágyi Cirill OSB, 

Pannonhalma főapátja, Sándor György, humoralista volt a Mérnökszalon vendége. 

 

A rendezvények 60-120 fő közötti meghívottat látnak vendégül, a programok célja egy, a 

nyilvánosság számára kevésbé ismert oldal megismertetése kötetlen, személyes beszélgetés 

keretében. 

 

A 2020-as év márciusi vendége Scherer 

Péter lett volna, ezt a programot 

azonban a március 11-i intézkedések 

miatt le kellett mondani – több, mint 

120 vendég regisztrált a mérnökből 

színésszé vált „kolléga” beszélgetésére. 

A programot Scherer Péterrel való egyeztetés alapján, későbbi időpontot keresve meg fogjuk 

tartani, ha arra a körülmények lehetőséget biztosítanak. 
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Nemzetközi kapcsolatok 

Stuttgarti Mérnöknap 

Az MMK és a Baden-Württenberg-i Mérnöki Kamara közötti hagyományosan jó kapcsolatok 

keretében került sor az MMK két képviselőjének a Stuttgarti Mérnöknapon való részvételére. 

A több, rendkívül színvonalas előadás jól mutatta a Baden-Württenberg-i mérnökség 

felkészültségét, új technológiák és új tervezési módszerek iránti fogékonyságát. Az előadók 

bemutatták az előregyártás és a robotika, valamint a vegyes anyagok felhasználhatóságát a 

tervezésben és a kivitelezésben, egyúttal nem tartották elég gyorsnak a digitalizáció ütemét. 

A konferencia külön, aktuális témája volt az Európai Bíróság HOAI-t érintő döntése. 

 

V4 találkozó Lengyelországban 

2019. október 4-5 között került sor a lengyelországi Łódź városában a V4 országok 

mérnökkamaráinak és szakmai szervezeteinek találkozójára, ahol ünnepélyes keretek között 

került aláírása a tagországok közötti széles körű együttműködési megállapodás.  Az 

eseményről a visegrádi csoport építőmérnökei találkoztak Łódźban címmel számolt be a 

lengyel város helyi televíziós csatornája. 

A tárgyalt témák kiterjedtek arra, hogy miként lehet folyamatosan javítani a szakemberek 

szakképzettségén és az elvégzett munka minőségén; mely építőipari vállalkozások teljesítenek 

jobban a piacon – a kicsi vagy a nagyvállalkozások eredményesebbek-e; és milyen 

szabályozásokra lenne szükség a piacon? Az 1994-ben létrejött együttműködés rendszeres és 

hasznos tapasztalatcserére ad lehetőséget a térség szakmai kamarái és mérnökszervezeti 

számára. 

 

V4 szótár 

A V4 országok mérnöki kamarái összeállítottak egy egységes, közel 4 ezer szavas, több mérnöki 

szakterületre kiterjedő műszaki szótárt, amely 2019-ben kiegészült a magyar nyelvű 

oszloppal. A szótár így öt nyelven és különböző változatban érhető el a V4-ek számára. 

Bővítése és aktualizálása jelenleg is folyik, ezt követően a kamarai kiadványok között mindenki 

számára elérhető lesz. 
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Az MMK részvétele az ECEC munkájában 

A mérnöki szakmagyakorlás szabályozásának, jogalkotási folyamatának figyelemmel 

kísérésében, valamint a mérnöki kamarák közötti rendszeres információcserében nagyon 

fontos támogatást jelent az ECEC (Mérnöki Kamarák Európai Tanácsa) tagság.  

A V4 országok tapasztalatai és az ECEC által kidolgozott munkaanyagok az elmúlt években 

hasznos segítséget jelentettek a különböző tematikájú kamarai workshopok és konferenciák 

szakmai anyagainak kidolgozásánál, illetve segítséget nyújtottak a Beruházási Kódex 

előkészítésénél.  
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Együttműködések 

Együttműködési megállapodások minisztériumokkal 

2019. július 22-án a kamara együttműködési megállapodást kötött az Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal.  Az együttműködésben – a kamarán és a szaktárcán kívül – a 

Magyar Mérnökakadémia és a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete is részt vesz. 

Az együttműködés területei kiterjednek a jogszabályalkotásban való részvételre, valamint a 

minisztérium által módosítani kívánt jogszabályok előterjesztéseinek véleményezésére is. 

A kamara ugyancsak együttműködési megállapodást kötött az Agrárminisztériummal. Az 

együttműködés kiterjed a jogszabályegyeztetési kötelezettség mellett az érintett 

szakterületeken szakmai együttműködésének lehetőségére is. 

 

Szakmai együttműködések  

A kormányzati szervezetek mellett – a korábbi évekhez hasonlóan – a kamara szakmai 

szervezetekkel is együttműködött. A Magyar Építész Kamara, az Építési Vállalkozók Országos 

Szakszövetsége, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség, valamint a Magyar Tanácsadó 

Mérnökök és Építészek Szövetsége közösen hívta életre a Beruházáslebonyolítói 

Mesteriskolát, valamint tett lépéseket a Beruházási Folyamatok Rendszerével kapcsolatban is. 

 

Szakmai együttműködés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 

A kamara és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága között megkötött 

együttműködési megállapodás 2020. évi I. félévére vonatkozó cselekvési programja 

tartalmazza a szervezetek közötti együttműködés területeit. A megállapodás kiterjed – többek 

között – a tűzvédelmi irányelvek kidolgozásában való együttműködésre, a tűzvédelmi 

jogszabályokkal kapcsolatos munkaműhely létrehozására, valamint arra, hogy a kamara által 

jelzett jogalkalmazási problémákat megvizsgálva a BM OKF indokolt esetben 

jogszabálymódosítást kezdeményez. 

 

A megállapodás alapján a BM OKF figyelembe veszi a kamara nemzetgazdasági szempontból 
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kiemelt beruházások során lefolytatott hatósági tevékenységgel kapcsolatban összegyűjtött 

tapasztalatait, valamint a szervezetek szükség esetén részt vesznek a közreműködő másik fél 

által szervezett képzéseken, konferenciákon. A megállapodás kiterjed még a vízjogi 

engedélyezési tervek teljeskörűségének növelése érdekében szükséges intézkedések 

megtételére és a kiürítésre szolgáló nyílászárók uniós szabványok figyelembevételével történő 

kialakítására is. 

 

Együttműködés a Miniszterelnökséggel a Nemzeti Mintaterv Katalógus 

összeállításában  

A kamara az elmúlt évben képviseltette magát a Nemzeti Mintaterv Katalógus összeállítása 

során. A kamarát a bírálóbizottságban Nagy Gyula MMK-elnök képviselte. 

 

Szakmai kamarák együttműködése 

A Magyar Mérnöki Kamara aktívan részt vett a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének 

munkájában. Az orvosi, az egészégügyi szakdolgozói, a gyógyszerész, a mérnöki, az építész, a 

könyvvizsgáló, az állatorvosi, az ügyvédi, a vagyonvédelmi kamarák elnökei időnként 

áttekintik, értékelik működésük tapasztalatait. 

 

2019 szeptemberében Gárdonyban üléseztek az egyes kamarák elnökei. A fórum kifejezett 

szándéka, hogy a szakmai érdekképviseletek, amit lehet, egymástól – és ne saját kárukon – 

tanuljanak. A tapasztalatok alapján erre van is lehetőség. 

 

A kamarák fókuszában a továbbképzési rendszer áll. A kamaráknál működő rendszerek sok 

hasonlóságot, de jelentős eltéréseket is mutatnak. Általánosnak tekinthető a távoktatás és a 

kontaktórás képzés együttes alkalmazása, eltérők azonban a részletszabályok. A fórumon 

a kamarák finanszírozásának általános jellemzőiről is szó esett, amelynek részeként 

áttekintették az igazgatási díjak szakterületenként eltérő szabályozását. A közös információk 

alapján megállapították, hogy igen változatos a kamarák székházzal való ellátottsága is. A 

szakmai kamarák 2019 novemberben kormányzati képviselők részvételével közös 

konferenciát is tartottak. 
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Területi együttműködés támogatása: területrendezési 

tervek véleményezése 

A megyék fejlődésének alapdokumentuma a területrendezési terv, amely meghatározza a 

műszaki létesítmények rendszerszerű elhelyezését a megye területén. Ezért érthető és 

szükségszerű, hogy a tervek legfontosabb véleményezője a területi mérnöki kamara. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara még a nyár folyamán megkereste a megyei önkormányzatok 

elnökeit, hogy már a tervek kidolgozásának megkezdésekor vonják be a területi kamarákat. 

Több megyei önkormányzat érdeklődött a bővebb együttműködés lehetősége iránt is. Ehhez 

az MMK együttműködési megállapodásmintát is rendelkezésre bocsátott. 

 

Az MMK – a területi kamarák tapasztalatai és a kormány évekkel korábban deklarált szándéka 

alapján – szorgalmazta a városi főmérnök státuszának általánossá tételét. A Mérnök Újságban 

erről megjelent cikkek is figyelmet keltettek az érintett települések és a kamarai tagok között. 

A véleményt adó olvasók valamennyien egytértettek a kamarának a főmérnöki tevékenységre 

vonatkozó, részletes ajánlásával. 
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Képviseletek 

A Magyar Mérnöki Kamara az alábbi szervezetekben, bizottságokban rendelkezik 

képviselettel:  

 

o Monitoring Bizottságok: 

o KEHOP Monitoring Bizottság 

o VEKOP Monitoring Bizottság 

o GINOP Monitoring Bizottság 

o VP Monitoring Bizottság 

o IKOP Monitoring Bizottság 

o TOP Monitoring Bizottság 

o Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 

o Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 

o Országos Vízgazdálkodási Tanács 

o Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, OKF Szén-monoxid koncentráció 

megnövekedésének megelőzése munkabizottság, Országos Tűzmegelőzési Bizottság 

Lakástüzek megelőzése munkacsoportja, OTSZ egységes jogalkalmazása érdekében a 

nyílásszárók kialakítása, alkalmazása érdekében létrehozott munkaműhelye 

o Felsőoktatási Duális Képzési Tanács, 

o Duális Műszaki Bizottság 

o Magyar Szabványügyi Testület, nemzeti szabványosító műszaki bizottságok 

o Magyar Innovációs Szövetség 

o Nemzeti Akkreditáló Testület 

o Országos Közbeszerzési Tanács 

o Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – Szerzői jogi szakértői testület 

o REHVA Federation 

o Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 

o Budapesti Területi Innovációs Platform (NKFIH) 
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o Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdasági és Iparszabályozási 

Főosztályának felkérésére: Nyomástartó Berendezés Szakági Műszaki Szakbizottság, 

Tárolótartály Szakági Műszaki Szakbizottság 

o Továbbra is folyamatos a tervzsűriken, tervpályázatok bírálóbizottságában való 

részvétel (Közlekedési Tagozat) 

 

A kamara a fentieken túlmenően az elmúlt időszakban is részt vett kormányzati 

jogszabály/döntéselőkészítő munkacsoportokban, amelyek a feladat teljesítésével 

megszűnnek. Ezek közé tartozott például az 1031/2018. (II. 8.) Korm. hat. módosításával 

összefüggő és a 1398/2019. (VII. 4.) Korm. hat. 1.3. feladatainak teljesítése érdekében a 

Miniszterelnökség által létrehozott munkacsoportban való közreműködés, miniszterelnöki 

megbízotti munkacsoport, Nemzeti Mintatanterv Katalógus Bizottsága vagy a fentebb 

ismertetett Energiahatékonysági Munkacsoport. 

 

Újonnan delegált tagokat a kamara a szakképzés terén működő ágazati készségtanácsokba:  

o Bányászati és Kohászati Készségtanács 

o Egészégügyi Technikai Készségtanács 

o Elektronikai és Elektrotechnikai Készségtanács 

o Élelmiszeripari Készségtanács  

o Épületgépészeti Készségtanács  

o Fa-és Bútoripari Készségtanács  

o Környezetvédelem és Vízügy Készségtanács  

o Közlekedési és Szállítmányozási Készségtanács 

o Specializált Gép-és Járműgyártás Készségtanács 
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Elhelyezés 

A 2019. áprilisi kényszerű székhelyváltást követően (hasonlóan az MMK-val együtt költöző 

BPMK-hoz) közel egy esztendő múlva jegyezte be a bíróság az új székhelyet. Ezzel azonban 

nem oldódott meg a Magyar Mérnöki Kamara alapítása óta fennálló – körülményeire 

tekintettel joggal történelminek nevezhető – probléma. 

 

A kamara tagsága által ismert tény, hogy az országos kamara 1939-ben a mérnökök 

adományából épített székházat (Budapest, V. Szalay u. 4.), amelytől a nyilas kormány 1944-

ben megfosztotta. A székházat – mint állami tulajdont – 1996-ban, néhány hónappal a kamara 

megalakulása előtt privatizálták. A kamara megalakulása óta bérli irodáját, kiszolgáltatva a 

bérbeadó gazdasági érdekeinek. A kamara tehát nem rendelkezik a magyar mérnökség 

hagyományaihoz, nemzetgazdasági és kulturális súlyához méltó székházzal.  

 

Az országos kamara jogi értelemben nem jogosult kárpótlásra, de mind országon belüli súlyát, 

mind a V4 kamaráinak, valamint az európai kamaráknak, továbbá a hazai területi kamaráknak 

az elhelyezését figyelembe véve indokolt a mérnökség jelentőségét és súlyát tükröző 

székházban történő elhelyezése. Ez azonban csak kormányzati segítséggel oldható meg. A 

kamara folyamatosan keresi a megoldást a végleges elhelyezés megoldására. 
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Melléklet I.: Kamarai kitüntetések 

Aranygyűrű Díj: az év mérnöki alkotása, az év mérnöke életmű kitüntetés 

2020. március 9-én, a Duna Palota színháztermében megrendezett kitüntetésátadó 

ünnepségen került átadásra az Aranygyűrű Díj, ami az év mérnöki alkotásáért, valamint az év 

mérnöke életműért került odaítélésre. 

 

Kun Gábor, villamosmérnök 

- Az előző év kiemelkedő mérnöki teljesítményéért az elismerést Kun Gábor villamosmérnök, 

a Hungaroprojekt Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, a Kamara Elektrotechnikai tagozatának 

elnöke kapta a Puskás Ferenc stadion elektromos ellátásának, erős- és gyengeáramú 

rendszereinek, világításának, közvetítéstechnikájának, informatikájának teljeskörű, 

világszínvonalú tervezéséért, amely megfelel a rendkívül magas „UEFA2020” elvárásoknak. 

 

Dr. Ijjas István, professzor emeritus 

- Az életműdíjat dr. Ijjas István professor emeritus vehette át a mérnökgenerációk 

nevelésében végzett fél évszázados tevékenységéért, szakmai-tudományos publikációiért, 

oktatásszervezői tevékenységéért, a magyar mérnökség hírét, megbecsültségét gazdagító 

kiemelkedő nemzetközi tevékenységéért, példaadó szakmai-közéleti tevékenységéért, és a 

Magyar Mérnöki Kamarában végzett önzetlen tevékenységéért. 

 

Zielinski Szilárd-díj 

Az 1924-ben alapított Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének tiszteletére és emlékezetére 

elnevezett Zielinski Szilárd-díjat a következő személyeknek ítélte oda az MMK Alelnöki 

Tanácsa: 

  

Dr. Bánó Imre gépészmérnök, mérnök-matematikus, repülőgép-szakmérnök 

részére, aki a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagjaként, a Budapesti és Pest megyei Mérnöki 

Kamara több cikluson át elnökségi tagjaként és a Gépészeti Tagozat elnökségi tagjaként a 

magyarországi polgári repülés hagyományainak őrzőjeként egyedülálló repülőgép-tervezői 
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munkát végzett. Tudományos tevékenysége is elsősorban a repülőgéptervezés köré 

csoportosul, miközben számos magas színvonalú írást publikált a Repüléstudományi 

Közleményekben. Oktatási, továbbképzési tevékenységével sok éve támogatja a Magyar 

Mérnöki Kamara munkáját. 

 

Dely Kornél villamosmérnök, műszaki tanár 

részére, aki a Magyar Mérnöki Kamara tagja, és aki kiemelkedő szakmai tervezői munkát 

végzett elsősorban a távközlés, intézményi erősáramú tervezés és a villámvédelem területén. 

Tudományos és publikációs tevékenységét nemcsak a szakmai kiadványokban, hanem a széles 

nyilvánosság előtt is jelentős figyelem követi. 

 

Tuczai Attila gépészmérnök, klímatechnikai-szakmérnök 

részére, aki a Veszprém megyei Mérnöki Kamara tagjaként munkáját felelősségteljesen 

végezve vezeti az épületgépész szakcsoportot. Számos kórház és egészségügyi intézmény 

gépészeti tervezése mellett – a teljesség igénye nélkül – olyan emblematikus épületek 

kötődnek nevéhez, mint a Herendi porcelánmanufaktúra, a Veszprém Aréna vagy a Hangvilla. 

 

Wéber László építészmérnök, gazdasági mérnök, címzetes egyetemi docens 

részére, aki olyan jelentős hazai közintézmények megvalósítása során szerzett érdemeket, 

mint például a Bazilika felújítása, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér és a RAM Colosseum 

építése vagy a Keleti- és a Nyugati pályaudvar homlokzati rekonstrukciója. Egyik 

kezdeményezője a Magyar Mérnöki Kamara által indított Beruházáslebonyolító 

Mesteriskolának. 

 

Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag 

Badonszki Csaba tűzoltó alezredes, 

 az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi főosztályvezető-

helyettese részére a tűzvédelem és tűzmegelőzés területén tett sikeres jogszabály-

előkészítési, szabványkidolgozási, oktatási és ismeretterjesztési munkájáért, különösen a 

villamos témájú Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozásáért és karbantartásáért. 
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Dr. Gingl Zoltán egyetemi tanár,  

a Szegedi Tudományegyetem Műszaki Informatika Tanszék vezetője részére a műszaki 

informatika oktatása érdekében folytatott elkötelezett munkájáért és a tudományág 

széleskörű megismertetése terén tett sikeres erőfeszítéséért. 

 

Hájos László vegyészmérnök 

részére az egyetlen magyarországi cukorgyár fennmaradása érdekében tett erőfeszítéseiért, 

valamint a biogáz energetikai és közlekedési hasznosításának terjesztéséért. 

 

Koji László 

az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke részére az építőipar fejlesztése, a 

mérnökök érdekvédelme érdekében, a Magyar Mérnöki Kamarával folytatott hosszú távú 

sikeres együttműködéséért, valamint a közbeszerzések szabályozása terén az egységes közös 

álláspont kialakítása terén tett sikeres erőfeszítéseiért. 

 

Kókai Tibor PhD, P. Eng. szerkezetépítő mérnök 

a kanadai mérnökakadémia tagja részére a magasépületek dinamikai vizsgálatáért, 

földrengésre történő méretezésével kapcsolatos munkájáért, és e munka eredményeinek 

terjesztéséért, oktatásáért. 

 

Miklóssy, Ferenc a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, a Hajdú-Bihar 

megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke  

részére a sikeres építőipari, magasépítési tevékenységéért. Persányi István aranydiplomás 

építőmérnök részére a magyar építőipari termékek, szabadalmak, know-how sikeres 

nemzetközi értékesítéséért, különösen a belga cégekkel történt együttműködésért. 

 

Vinkler Károly okleveles hűtőipari mérnök  

részére egy nemzetközi együttműködésben kifejlesztett új, hidraulikai méretező program 

adaptálásáért és nemzetközi használatóságának megteremtésért, elterjesztéséért. 
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Melléklet II.: MMK Küldöttgyűlési határozatok 

1/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara 2019. május 17-i küldöttgyűlése határozatképes. A szavazati joggal 

rendelkező 284 küldött közül megjelent 183 fő, azaz a küldöttek 64,4%-a. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

2/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, amely a küldöttgyűlés hangos jegyzőkönyve. 

A küldöttgyűlés megválasztja 

o a kivonatos jegyzőkönyv vezetésére dr. Kiss Pétert, 

o a kivonatos jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Szabolcsot, Rácz Józsefet, 

o a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Rung Attilát, 

o a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Dobó Istvánt, Gonda Zoltánt, Hajdú Györgyöt, 

Harkai Balázst, Tóthné Temesi Kingát és Zanatyné Uitz Zsuzsannát. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

3/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a napirend módosítását 164 igen, 7 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

4/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a napirendet 187 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

5/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelőbizottságának 2018. évi beszámolóját 
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174 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

6/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének 2018. évi beszámolóját 175 igen, 0 

nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

7/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara 2018. évi gazdálkodási beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését 216 893 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 44 273 ezer Ft céltartalék képzés 

mellett, 17 517 ezer Ft közhasznú és -4 111 ezer Ft vállalkozási tárgyévi eredménnyel, az 

előterjesztett mérlegbeszámoló szerint 172 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 

elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

8/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara a 2019. évi költségvetési terv módosítását 444 273 

ezer Ft összes bevétel és 442 900 ezer Ft összes kiadási előirányzattal 171 igen, 2 nem 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

9/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a 2020. évre vonatkozó kamarai díjakat 173 igen, 3 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint állapította meg:  

Tagdíjak  Éves díj 
(Ft) 

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja  40 000 

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja  15 000 
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jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező 30 év alatti tag tagdíja, 
valamint a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tervező 
gyakornok tagdíja  

5 000 

Kedvezmények:  

o A tiszteletbeli, az örökös, a gyermekgondozási támogatásban részesülő, továbbá a 70 

év feletti tagok a fizetendő tagdíjukból 15.000 Ft kedvezményben részesülnek.  

o A Kamtv. 25. § (7) bekezdése értelmében a kettős mérnöki, illetve építész kamarai 

tagok a kedvezményes tagdíjat fizetnek, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a.  

o A 30 év alatti tagok a tagfelvétel évében, továbbá az azt követő két naptári évben 

mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. A kedvezmény a tagokat legfeljebb a 

30. életévük betöltéséig, vagy az első jogosultság vagy tanúsítvány megszerzéséig illeti 

meg.   

  

Nyilvántartási díjak  Éves díj 
(Ft) 

kamarai tagsággal nem rendelkező nyilvántartottak, valamint a tervező-
szakértő technikusok nyilvántartási díja  25 000 

vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja  0 

  

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak  Díj 
(Ft) 

tanúsítvány kérelem díja  15 000 

meglévő vezető tervező szakmai cím  0 

új vezető tervező szakmai cím  50 000 

tervező gyakornok szakmai cím  0 

tervező műszaki ellenőr szakmai cím  20 000 

tervező műszaki ellenőr szakmai cím további címenként  10 000 

beruházási tanácsadó szakmai cím  20 000 

különösen gyakorlott szakmai cím  50 000 

különösen gyakorlott szakmai cím további címenként  30 000 

műemlék területén különösen gyakorlott szakmai cím  30 000 
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etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése  30 000 

etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja  30 000 

 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

10/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés elfogadta, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 2020. évi költségeihez a területi 

kamarák a tagdíjbevételükből és az éves nyilvántartási díjbevételükből az ún. Andor Béla 

képlet {J(%)=1,15*[33+A*12–3/(A*19)], ahol „A” a területi kamara létszámaránya az országos 

összlétszámhoz viszonyítva} szerinti megosztás szerinti összeggel, valamint az országos 

nyilvántartás működtetéséhez a szolgáltatási díjbevételük 15%-ának megfelelő összeggel 

járulnak hozzá.  

A küldöttgyűlés a határozatot 151 igen, 22 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

11/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara 2020. évi előzetes költségvetési tervét 435 000 

ezer Ft bevételi és 434 900 ezer Ft kiadási előirányzattal 158 igen, 8 nem szavazattal, 7 

tartózkodás mellett elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

12/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának 2018. évi 

beszámolóját 170 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.   

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

13/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabályának módosítását 171 igen, 0 nem 
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szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

14/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzatának módosítását 106 

igen, 25 nem szavazattal, 27 tartózkodás mellett elfogadta.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

15/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A küldöttgyűlés felszólítja az MMK Elnökségét, hogy a feladat végrehajtására, a hatályos 

Alapszabály 4.1.1. pont második bekezdés b) alapján 9 fős Alapszabály Előkészítő Bizottságot 

(AEB) állítson fel. A bizottságban a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat 4-4 fő képviseli. 

Az AEB tagok személyéről a területi kamarák (területi delegáltak) és a tagozatok (tagozati 

delegáltak) egy-egy szavazatával döntenek. A bizottságban a területi delegáltakon és tagozati 

delegáltakon felül részt vesz az MMK elnöke is. 

A bizottság működési költségeit az országos kamara fedezi. A bizottság az Alapszabály szerint 

jogosult szakértő bevonására. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

Az új Alapszabály tervezetét, a hatályos Alapszabálynak megfelelő eljárásrend után, a 2020. 

évi rendes küldöttgyűlésre kell döntéshozatalra beterjeszteni. 

A küldöttgyűlés a határozatot 156 igen, 5 nem szavazattal, 6 tartózkodás elfogadta. 

végrehajtás állapota: A Bizottság felállításra került, működését megkezdte. 

 

16/2019. (V. 17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

Az MMK Főtitkársága legkésőbb 2019. október 30-ig készítsen az Alapszabály Előkészítő 

Bizottsággal egyeztetett tartalmú és részletezésű elemzést, adatszolgáltatást a MMK 

gazdálkodásáról. Az elkészült elemzést minden területi kamarának és szakmai tagozatnak is 

rendelkezésére kell bocsátani. 

A küldöttgyűlés a határozatot 153 igen, 9 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

végrehajtás állapota: Az elemzés elkészült, az MMK őszi választmányi ülésen részletesen 

ismertetésre került.  
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Melléklet III.: MMK Elnökségi határozatok 2019-

2020 

2019. június 19. 

 20/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 15/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat 

szerinti feladat végrehajtása érdekében felkéri a főtitkárt, hogy az előterjesztésben foglalt 

jelölés és választás lebonyolításáról (III. pont) a lebonyolítás ütemezése (IV. pont) szerint 

gondoskodjon. 

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta. 

végrehajtás állapota: Az Alapszabály Előkészítő Bizottság létrejött, munkáját megkezdte. 

 

21/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Szabványügyi Tanácsadó Testület 2018. évi 

beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

22/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Környezetvédelmi Tagozatának a klímavédelmi 

szakértői tanúsítási rendszerére kidolgozott javaslatát egyhangú szavazással elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

23/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az „A már megvalósult épületekhez kötődő építészeti 

alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásának ajánlott 

díjszámítására vonatkozó Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös 

szabályzata” című tervezetet az MMK Alapszabályának 4.1.6. pontja alapján, egyhangú 

szavazással a küldöttgyűlés elé terjeszti azzal, hogy a küldöttgyűlés ülés tartása nélküli 
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szavazással fogadja el a szabályzatot. 

végrehajtás állapota: A küldöttgyűlés a szabályzatot elfogadta. 

 

24/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Oklevél Szakirányúságát és a Szakirányú 

Szakképzettség Egyenértékűségét Megállapító Szakértői Testület több mint 5 éves 

működésének tapasztalatai alapján, továbbá az MMK Szakmagyakorlási Szabályzat  

mellékletének megújítására tekintettel, valamint a jövőben várható nagyobb számú 

egyenértékűség vizsgálatát kezdeményező kérelem gyors és szakszerű elbírálása érdekében 

szükségesnek tartja az Oklevél Szakirányúságát és a Szakirányú Szakképzettség 

Egyenértékűségét Megállapító Szakértői Testület személyi összetételének a szakmai 

tagozatok közreműködésével történő felülvizsgálatát. A feladat végrehajtására az elnökség 

felkéri a főtitkárt azzal, hogy a szakmai tagozatok bevonásával készítsen előterjesztést a 2019. 

októberi MMK elnökségi ülésre. A felülvizsgálat során a tagozatok ne jelöljenek olyan testületi 

tagot, aki az elmúlt öt évben tevékenységet nem végzett.  

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta.  

végrehajtás állapota: A főtitkár felkérte a szakmai tagozatokat a felülvizsgálatra és jelölésre. 

A felhívásra határidőre csupán néhány tagozat válaszolt.  

 

25/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Gépészeti Tagozat előterjesztett ügyrendjét 

egyhangúlag elfogadja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

2019. augusztus 28. 

25/2019. (VIII. 28.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Alapszabály 4.9.1. fejezet b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján megalapítja az Alapszabály Előkészítő Bizottságot. A bizottság tagjainak 

a 15/2019. (V. 17) MMK Küldöttgyűlési határozat és a 20/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi 
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határozat szerinti jelölési és szavazási eljárás eredménye alapján az elnökség felkéri dr. Almási 

Józsefet, dr. Barna Lajost, Kun Gábort, Lakits Györgyöt, Nádor Istvánt, Nagy Gyulát, Németh 

Gábort, Szőllőssy Gábort és Wagner Ernőt. Az elnökség felkéri Nagy Gyula elnököt, hogy az 

Alapszabály Előkészítő Bizottság alakuló ülését legkésőbb 2019. szeptember 13-ig kitűzött 

időpontra hívja össze. A bizottság tagjai a testület első ülésén megválasztják a bizottság 

vezetőjét. 

A bizottság feladata, hogy – a 15/2019. (V. 17) MMK Küldöttgyűlési határozattal összhangban 

– előkészítse a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya módosításának tervezetét úgy, hogy a 

tervezet a hatályos Alapszabálynak megfelelő eljárásrend után a 2020. évi rendes 

küldöttgyűlésen megtárgyalható legyen. Ennek érdekében az MMK Elnöksége felkéri az 

Alapszabály Előkészítő Bizottságot, hogy a tervezetet legkésőbb az elnökség 2020. márciusi 

ülésére készítse el, hogy az elnökség azt megtárgyalva az MMK Választmánya elé tudja 

terjeszteni. Az elnökség felkéri továbbá a bizottságot, hogy a feladatának teljesítésére 

vonatkozó programját legkésőbb az elnökség 2019. októberi ülésére terjessze elő. A 

programot úgy kell összeállítani, hogy a területi kamarák és szakmai tagozatok számára legyen 

lehetőség a javaslatok testületi véleményezésére. 

A bizottság tagjai a munkájukért külön tiszteletdíjban nem részesülnek, ugyanakkor a 

feladatuk ellátása körében felmerülő utazási költségeiket részükre a Magyar Mérnöki Kamara 

megtéríti. A bizottság a munkájába az Alapszabály szerint jogosult szakértő bevonására. A 

szakértő költségeit a Magyar Mérnöki Kamara viseli. A bizottság munkáját az Alapszabály 

4.9.3. fejezet c) pontja értelmében az országos titkárság segíti. 

végrehajtás állapota: Az Alapszabály Előkészítő Bizottság létrejött, munkáját megkezdte. 

 

26/2019. (VIII. 28.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2019. augusztus 28-ai ülésén megtárgyalta a „Magyar 

Mérnöki Kamara javaslata a kivitelezési dokumentáció tartalmának és szabályozási 

környezetének felülvizsgálatához” címen előterjesztett tanulmányt, és egyetért a beérkezett 

észrevételekről hozott döntéseit magába foglaló egységes szerkezetű dokumentumnak a 

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkárának történő benyújtásával. 

végrehajtás állapota: A dokumentum a Miniszterelnökség illetékes helyettes államtitkárának 

benyújtásra került. További intézkedést nem igényel. 
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2019. szeptember 11. 

28/2019. (IX. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a MMK Szabványügyi Tanácsadó Testületének 2019. évi 

munkatervét egyhangúlag elfogadja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

29/2019. (IX. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri a Heves Megyei Mérnöki Kamara, a Nógrád 

Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnökét, hogy a 2019. évi 

szolidaritási alapból történő támogatás érdekében – figyelembe véve a rendelkezésre álló 

keretösszeget és az alapból támogatásban részesítendő területi kamarák számát – 2019. 

október 31-ig nyújtson be pályázatot. A beérkezett pályázatokról az Alelnöki Tanács javaslata 

alapján az MMK Elnöksége a 2019. november 13-i ülésén dönt. 

végrehajtás állapota: A beérkezett pályázatokat az elnökség elbírálta, a támogatások 

kifizetésre kerültek. 

 

30/2019. (IX. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri a területi mérnöki kamarákat és a szakmai 

tagozatokat, hogy a 2020. évi kamarai kitüntetésekre való jelölésüket legkésőbb 2020. január 

15-ig tegyék meg. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy a jelölésekhez szükséges adatlapokat és 

további dokumentumokat küldje meg a jelölésre jogosultak részére, továbbá a Zielinski 

Szilárd-díj esetében gondoskodjon a jelölési felhívásnak a kamara honlapján való 

közzétételéről. 

végrehajtás állapota: A jelölési felhívás kiküldésre került. 

 

2019. október 9. 

31/2019. (X. 9.) MMK Elnökségi határozat 

Az MMK Elnöksége felhívja az MMK szakmai tagozatait, hogy 2019. november 5-ig nyújtsák be 
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a 2019. évben már elvégzett, de egyéb módon még nem díjazott feladatok honorálásával, 

valamint a 2019-ben még megrendezendő szakmai programjaikkal, rendezvényeikkel, 

működési költségeikkel kapcsolatos igényeiket az MMK Főtitkárságára a kiss.peter@mmk.hu, 

valamint a szente.oliver@mmk.hu címre.  

Az MMK Elnöksége felkéri a szakmai tagozatokat, hogy az igényelt összeg általuk történő 

kifizetését követő 8 napon belül – a fentebb megjelölt címekre – küldjenek részletes 

tájékoztatást az elnökségnek a támogatás felhasználásáról. 

Az MMK Elnöksége felkéri a főtitkárságot, hogy a szakmai tagozatok igényléseivel kapcsolatos 

adminisztratív és pénzügyi feladatokat lássa el. 

végrehajtás állapota: A díjazásra vonatkozó szakmai tagozati igényeket az MMK Elnöksége 

megtárgyalta és döntött azok kifizetéséről. A támogatások felhasználásának áttekintése az 

MMK Elnöksége 2020. januári elnökségi ülésének napirendjén van. 

 

32/2019. (X. 9.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 19/2014. (IV. 9.) MMK Elnökségi határozattal 

létrehozott Beszámoló Vizsga Szakértői Testület tagjává kinevezi Györke Gábort (energetikai 

szakterület), dr. Tihanyi Lászlót (kamarai szám: 05-0048, gáz- és olajipari szakterület). A tagok 

megbízatása visszavonásig érvényes. 

Az MMK Elnöksége felkéri dr. Virág Rudolf főtitkárt, hogy gondoskodjon az új tagok 

megbízatásukkal kapcsolatos részletes tájékoztatásáról. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

33/2019. (X. 9.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 20/2014 (IV. 9.) MMK Elnökségi határozattal 

létrehozott Épületenergetikai tanúsítói Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület tagjává kinevezi 

Nagy Pétert (kamarai szám: 01-13110, 01-50454). Megbízatása visszavonásig érvényes. 

Az MMK Elnöksége felkéri dr. Virág Rudolf főtitkárt, hogy gondoskodjon az új tag 

megbízatásával kapcsolatos részletes tájékoztatásáról. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 
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34/2019. (X. 9.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Akusztikai Tagozat Ügyrendjének módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

2019. november 13. 

35/2019. (XI. 13.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége az MMK Választmánya 2019. november 22-23-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint állapította meg: 

1. Az MMK 2020. évi MMK Küldöttgyűléséig terjedő időszakának munkaterve 

2. Tájékoztató az MMK kommunikációs rendszerének megújításáról 

3. Az MMK Alapszabály Előkészítő Bizottság beszámolója 

4. A kamara gazdasági helyzetéről szóló beszámoló 

5. A szakmai tagozatok finanszírozásának helyzete 

végrehajtás állapota: A választmányi ülés megrendezésre került. További intézkedést nem 

igényel. 

 

36/2019. (XI. 13.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége a szakmai tagozatok pályázatán alapuló támogatás elosztását úgy 

határozta meg, hogy a támogatásban csak a pályázó tagozatok részesüljenek, a részesedés 

normatív alapú legyen, ennek megfelelően a rendelkezésre álló 8 millió forint forrás a pályázó 

tagozatoknak létszámuk arányában kerüljön felosztásra. 

végrehajtás állapota: A támogatások kifizetése megtörtént. További intézkedést nem igényel. 

 

37/2019. (XI. 13.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége a katódos védelemmel foglalkozók képzettségi szintjeinek igazolási 

ügyrendjére vonatkozó módosítást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

M
EL

LÉ
K

LE
T 

II
I.

: 
M

M
K

 E
LN

Ö
K

SÉ
G

I 
H

A
TÁ

R
O

ZA
TO

K
 2

01
9-

20
20

 



 

 

 
96   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

38//2019. (XI. 13.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége az MMK Környezetvédelmi Szakmai Tagozata Tanúsítási Ügyrendjének 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

39/2019. (XI. 13.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége az MMK Tűzvédelmi Szakmai Tagozata Ügyrendjének módosítását az 

előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

2019. december 11. 

40/2019. (XII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a kis létszámú területi kamarák támogatására 

létrehozott szolidaritási alap 2019. évi keretéből a beékezett pályázatokat a következő 

táblázatban összegfoglalt támogatási összeggel támogatja: 

  Megítélt támogatási összeg (Ft)  

Heves Megye 900 000 Ft  

Nógrád Megye 400 000 Ft  

Tolna Megye 500 000 Ft  

Összesen 1 800 000 Ft  

 

végrehajtás állapota: A támogatások kifizetésre kerültek. 

 

41/2019. (XII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 19/2014 (IV. 9.) MMK Elnökségi határozattal 

létrehozott Beszámoló Vizsga Szakértői Testület tagjává és egyben elnökhelyettesévé kinevezi 

Nagy Pétert (kamarai szám: 01-13110, 01-50454), továbbá a testület tagjává Mihály Istvánt 
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(kamarai szám: 01-15335, 01-67569, tűzvédelmi szakterület). A tagok megbízatása 

visszavonásig érvényes. Az MMK Elnöksége felkéri dr. Virág Rudolf főtitkárt, hogy 

gondoskodjon az új tagok megbízatásukkal kapcsolatos részletes tájékoztatásáról. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

42/2019. (XII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 24/2019. (VI. 19.) MMK Elnökségi határozatban 

foglaltak megfelelően az Oklevél Szakirányúságát Megállapító Szakértői Testület új tagjává 

kinevezi: 

o Akusztikai Tagozat: dr. Koscsó Gábor tagozati képviselő, felősoktatási képviselő 

o Elektrotechnikai Tagozat: Mészáros Lajos tagozati képviselő 

o Energetikai Tagozat: dr. Lezsovits Ferenc tagozati képviselő, dr. Varjú György 

felsőoktatási képviselő 

o Épületgépészeti Tagozat: Oltvai Tamás tagozati képviselő, dr. Kajtár László 

felsőoktatási képviselő 

o Gáz- és Olajipari Tagozat: dr. Szilágyi Zsombor tagozati képviselő, dr. Szunyog István 

felsőoktatási képviselő 

o Geotechnikai Tagozat: Szilvágyi László tagozati képviselő, dr. Móczár Balázs, 

felsőoktatási képviselő 

o Tűzvédelmi Tagozat: Végh Ferenc tagozati képviselő, felsőoktatási képviselő 

o Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat: Raum László felősoktatási képviselő 

Az Építési Tagozat, valamint a Szilárdásvány-bányászati Tagozat részéről a felülvizsgálat 

szintén megtörtént, személyi változást nem javasoltak. Az Elektrotechnikai Tagozat részéről a 

felsőoktatási képviselő személye, a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat részéről a tagozati 

képviselő személye nem változik. 

Az új tagok, valamint a meglévő tagok megbízatása visszavonásig érvényes. Az MMK Elnöksége 

felkéri dr. Virág Rudolf főtitkárt, hogy gondoskodjon az új és a meglévő tagok megbízatásukkal 

kapcsolatos részletes tájékoztatásáról. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 
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43/2019. (XII. 11.) MMK Elnökség határozat 

Az MMK Elnöksége az MMK Szilárdásvány-bányászati Szakmai Tagozata Ügyrendjének 

módosítását az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

2020. január 22. 

1/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Alapszabály Előkészítő Bizottság előterjesztését 7 

igen és 6 nem szavazattal elfogadja és kezdeményezi az előterjesztésben foglaltak 

végrehajtását. Ennek megfelelően ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében szavazásra 

bocsájtja a 15/2019 (V.17.) KGY határozatban meghatározott határidő 2020 november végére 

történő módosítását. A szavazást a főtitkárság a következő hét közepéig elindítja. 

végrehajtás állapota: A küldöttgyűlés lebonyolításra került. 

 

2/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az MMK Építési Tagozat 

javaslatára az Építési Tagozat Tanúsítási Ügyrendjét az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki. 

Aki a beruházáslebonyolítói jogosultságot megszüntető 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 

hatályba lépéséig rendelkezett beruházáslebonyolítói jogosultsággal, az kérheti a 

beruházáslebonyolítói tanúsítást. A kérelem benyújtása térítésmentes. A kérelem a határozat 

elfogadásától számított 60. napig nyújtható be. 

A tanúsításra vonatkozó kérelemhez a határozat mellékletét kell megfelelően kitöltve csatolni.  

A kérelem mellékletében meg kell jelölni a jogosultság megszerzésének időpontját, a 

folyamatos beruházáslebonyolítói szakmagyakorlás kezdő időpontját és időtartamát, valamint 

a kérelmező kérelem benyújtásáig terjedő időben folytatott tevékenységével összefüggő 5 

legfontosabb referencia melléklet szerinti ismertetését. 

A benyújtott referenciákat az Építési Tagozat Elnöksége által felkért 3 tagú testület vizsgálja 

meg és ennek alapján javaslatot tesz a tanúsítás kiadására. Amennyiben a testület 

szükségesnek tartja, a kérelem vagy melléklete kiegészítését kérheti vagy dönthet úgy is, hogy 

M
EL

LÉ
K

LE
T 

II
I.

: 
M

M
K

 E
LN

Ö
K

SÉ
G

I 
H

A
TÁ

R
O

ZA
TO

K
 2

01
9-

20
20

 



 

 

 
99   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

a tanúsítás kiadására nem tesz javaslatot. 

Az MMK Elnöksége felkéri az Építési Tagozat Elnökségét, hogy a 3 tagú testületet 2020. február 

29-ig jelölje ki és erről az MMK Elnökségét tájékoztassa. 

A tanúsítás kiadására egyebekben az MMK Tanúsítási Szabályaiban foglaltakat kell alkalmazni. 

végrehajtás állapota: A határozat szerinti feladatok végrehajtása megtörtént.  

 

3/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 11/2019 (V. 17.) 

Küldöttgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetési tervben foglalt 10,5 millió 

forinton felül további 29 millió forint forrást biztosít a szakmai tagozatok 2020. évi 

tevékenységéhez az MMK 2019. évi gazdálkodási eredményének, az MMK Elnökségének 2020. 

évi feladat alapú keretének, valamint szükség esetén a tőketartalék terhére. Az Elnökség 

felkéri az MMK Elnökét, hogy a 2020. évi költségvetés ezirányú módosításának tervezetét 

készítse elő úgy, hogy az a 2020 májusában esedékes MMK Küldöttgyűlés elé terjeszthető 

legyen. 

Az egyes tagozatokat megillető keretösszeg meghatározása a tagozatonkénti 500.000 Ft 

működési kereten felül létszámarányosan, a szakmai tagozatok 2020. január 1-jén érvényes 

létszámadatai alapján, az alábbiak szerint történik: 

Tagozat 
Tagozat tagjai 
2020.01.01-

én 
Átalány 

Létszám 
alapján járó 
kiegészítés 

2020. évi 
tervezett 

keret 

Akusztikai Tagozat 64 500 000 Ft 56 994 Ft 556 994 Ft 

Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Tagozat 1019 500 000 Ft 907 447 Ft 1 407 447 Ft 

Egészségügyi-műszaki Tagozat 121 500 000 Ft 107 754 Ft 607 754 Ft 

Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat 2651 500 000 Ft 2 360 786 Ft 2 860 786 Ft 

Energetikai Tagozat 2832 500 000 Ft 2 521 971 Ft 3 021 971 Ft 

Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozat 249 500 000 Ft 221 741 Ft 721 741 Ft 

Építési Tagozat 3673 500 000 Ft 3 270 904 Ft 3 770 904 Ft 

Épületgépészeti Tagozat 3384 500 000 Ft 3 013 542 Ft 3 513 542 Ft 

Gáz- és Olajipari Tagozat 1300 500 000 Ft 1 157 685 Ft 1 657 685 Ft 
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Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat 1097 500 000 Ft 976 908 Ft 1 476 908 Ft 

Geotechnikai Tagozat 830 500 000 Ft 739 137 Ft 1 239 137 Ft 

Gépészeti Tagozat 1769 500 000 Ft 1 575 342 Ft 2 075 342 Ft 

Hírközlési és Informatikai Tagozat 1152 500 000 Ft 1 025 887 Ft 1 525 887 Ft 

Környezetvédelmi Tagozat 2121 500 000 Ft 1 888 807 Ft 2 388 807 Ft 

Közlekedési Tagozat 2896 500 000 Ft 2 578 965 Ft 3 078 965 Ft 

Munkabiztonsági Tagozat 548 500 000 Ft 488 009 Ft 988 009 Ft 

Szilárdásvány-bányászati Tagozat 297 500 000 Ft 264 486 Ft 764 486 Ft 

Tartószerkezeti Tagozat 2896 500 000 Ft 2 578 965 Ft 3 078 965 Ft 

Tűzvédelmi Tagozat 612 500 000 Ft 545 002 Ft 1 045 002 Ft 

Vegyészmérnöki Tagozat 245 500 000 Ft 218 179 Ft 718 179 Ft 

Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozat 2809 500 000 Ft 2 501 489 Ft 3 001 489 Ft 

Összesen 32565 10 500 000 Ft 29 000 000 Ft 39 500 000 Ft 

 

Az elnökség felkéri a szakmai tagozatok elnökeit, hogy 2020. február 28-ig készítsenek 

munkatervet a tagozatok 2020. évi tevékenységére vonatkozóan. A munkatervnek kötelező 

melléklete a 2020. évre megállapított keretösszeg felhasználásáról szóló költségterv. A 

költségterv teljesüléséről a tagozatok éves beszámolójában kell számot adni, amely az MMK 

Elnökségének küldöttgyűlés elé terjesztendő beszámolójának mellékletét képezi. A beszámoló 

elkészítésének határideje 2021. március 31. 

A szakmai tagozatok 2020. évi gazdálkodása során az MMK Pénzügyi Gazdálkodási 

Szabályzatának 10. §-a azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a költségvetésből biztosított 

hozzájárulás a közvetlen működési költségeken felül a tagozatok szakmai tevékenységéhez 

kapcsolódó, különösen az MMK Alapszabályában felsorolt tagozati feladatok finanszírozására 

használható fel. 

A 2020. évre megállapított működési keretet túllépő kötelezettségvállalás csak a tagozat 

tartalékának terhére tehető. A 2020. évi működési keret tárgyévben esetlegesen fel nem 

használt része 2021. december 31-ig használható fel, ezt követően a fennmaradó összeg 

visszakerül az MMK központi költségvetésébe. 
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101   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

Az MMK Elnöksége felkéri a főtitkárt és a főkönyvelőt, hogy a szakmai tagozatok elnökei 

részére 2020. február 1-ig készítsenek útmutatót és mintát a munka- és költségterv 

kidolgozásához. 

végrehajtás állapota: A határozat szerinti feladatok végrehajtása megtörtént.  

 

4/2020. (I.22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Szabályzata 1. mellékletében szereplő táblázatot az alábbiak szerint módosítja: 

Megnevezés  

beszámoló vizsga, jogosultsági 
vizsga 
 

általános és szakterületi 
rész – elnök, tagok 

2 500 
maximum 
30 000 

Ft/fő 
Ft/fő/vizsganap 

szakmai gyakorlat 
szakirányúságának vizsgálata 
(engedélyezési eljárás, tanúsítási 
eljárás) 

a szakértő vagy 
szakértői testület 
részére jóváírt 
szétosztható összeg 

5 000 Ft/db 

képesítési követelmény 
teljesítésének vizsgálata/oklevél 
szakirányúságának vizsgálata 

a szakértő vagy 
szakértői testület 
részére jóváírt 
szétosztható összeg 

8 000 Ft/db 

 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

5/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a szakmai tagozatok 

ügyrendjében szereplő székhelyet 2019. december 18-i hatállyal az alábbira módosítja: 1117 

Budapest, Szerémi út. 4.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

6/2020. (I. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a Gépészeti Tagozat 

előterjesztett ügyrendjét jóváhagyja.  

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 
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102   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

2020. február 12. 

7/2020. (II. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangúlag támogatja a Magyar Mérnöki Kamara 

Hírközlési és Informatikai Tagozatának kezdeményezését az informatikai tervezők és 

informatikai projektellenőrök tagsági viszonyára és tanúsítására vonatkozóan és egyben 

felkéri a főtitkárságot a jogi feltételek kidolgozására. 

végrehajtás állapota: A jogi feltételek kidolgozása folyamatban van. 

 

8/2020. (II. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a FAP Testület Ügyrendjének módosítását az 

előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 

 

9/2020. (II. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége Tiszteletbeli Tag címet adományoz Badonszki Csaba, dr. 

Csabai Attila, dr. Gingl Zoltán, Hájos László, Koji László, dr. Kókai Tibor, Miklóssy Ferenc, 

Persányi István, Vinkler Károly részére. 

végrehajtás állapota: A kitüntetések 2020. március 9-én a BM Duna Palotában ünnepélyes 

keretek között átadásra kerültek. 

 

2020. március 11. 

10/2020. (III. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Erdőmérnöki, Faipari és Agrármérnöki Szakmai 

Tagozat Ügyrendjének módosítását az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta. 

végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 
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103   Az MMK Elnökségének beszámolója a 2019. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról 

11/2020. (III. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Szilárdásvány Bányászati Szakmai Tagozat Tanúsítási 

Ügyrendjét az előterjesztés szerint egyhangúlag elfogadta. 

 végrehajtás állapota: További intézkedést nem igényel. 
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I.

1.

·

·

·

2.
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
· A mérlegkészítés időpontja: 2020. március 31.

3. A beszámoló készítése, aláírása: 
· A beszámoló nyelve: Magyar
· Aláíró: Elnök

4.

5.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a 
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban 
bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek 
bemutatásra.

 A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási 
tevékenységere vonatkoztatva külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt 
lehetséges.

A beszámolási forma:

Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendelet 4-es és 5 sz mellékletének!

A Civil szervezet  a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló 
kormányrendeletben  meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő 
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást 
és az ezt biztosító alapelveket.

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, 
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó 
számviteli politikánkat.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 4 sz. melléklete szerinti.

A
Magyar Mérnöki Kamara

A számviteli politika főbb vonásai

2019.évi beszámolójához



6.

7.

8.

II.

1.

a)
·

·
·
·
·
·

b)
·
·
·

c)
·

·

d)
·

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy 
időszakban a könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült 
fel.

Könyvvizsgálati kötelezettség

A bekerülési érték:

Az eszközök értékelése:

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a 
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; 
az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-
haszon összevetésének elve.

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával. 

kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték 
összegéig.

A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;

a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
Az értékcsökkenés leírás módszerei:

aktiválás napjától egyedileg, félévente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;

a Társaság a kisértékű (100.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét 
használatbavételkor egy összegben.

Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és 
jelentősen   (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, 
mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint

Összehasonlíthatóság biztosítása

térítés nélküli átvételkor a piaci érték;

nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
saját előállításkor a közvetlen költségek;

speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;



·

·

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak

2.

3.

III.

1.

2.

3.

4.

20% 57 638 eFt

-

Egyéb  követelések 80 317 eFt
ebből: vevőkkel szembeni követelés 3 945 eFt
           Megyei kamarák kötelezettsége 65 509 eFt
           Fizetett előleg 2 303 eFt
           Kaució 8 560 eFt

Pénzeszközök 192 012 eFt
ebből: Pénztár, csekk 80 eFt
          Bankbetétek 37 308 eFt
          Kamatozó betétészámla 154 624 eFt

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Piaci értékelés

a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján 
történik;
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, 
értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett 
középárfolyamon történik; 

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása

A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal 
terhelt lenne.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
az adott évben nem fordultak elő!

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

Valós értékelésen történő értékelés
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti 
formája okán.

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.



Rövid lejáratú kötelezettségek 90 291 eFt
ebből: adófizetési kötelezettség 25 528 eFt
          kapott előleg 52 275 eFt
          kötelezettség megyei kamarák felé 1 750 eFt
          kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 10 525 eFt
          egyéb kötelezettségek 213 eFt

-

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 171 093 eFt
ebből : jogosultsági vizsga 48 209 eFt
          oktatás 63 439 eFt
          auditor képzés 7 169 eFt
          kiemelt projektek 26 650 eFt
          Mérnök Újság hirdetés 19 616 eFt
          Szponzori támogatások 6 010 eFt

Egyéb bevételek 341 165 eFt
ebből: alapítóktól kapott befizetések 308 174 eFt
          kapott támogatás 24 550 eFt
          egyéb bevételek 8 441 eFt

Anyagjellegű ráfordítások 228 286 eFt
Anyagköltségek 5 333 eFt
Igénybe vett szolgáltatások 216 430 eFt
Egyéb szolgáltatások 6 523 eFt

Személyi jellegű ráfordítások 231 224 eFt
Bérköltség 186 800 eFt
     tartalma: munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj, kitüntetés

Egyéb személyi jellegű kifizetések 13 834 eFt
Bérjárulékok 30 590 eFt

IV.

1.
Az statisztikai állományi létszám: 18 fő

2.
-

-

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett 

Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Tájékoztató adatok

A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt. 
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs. 

A vezető tisztségviselők nevében vállalt garancia a tárgy évben nem volt.

A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett 
járandósága a bérköltségekből a tiszteletdíj tartalmazza, mert a felügyelő bizottság a feladatát választott 
tisztségviselő  jogviszonyban látja el.



3. Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

4.

5.

6.

2020. március 31.

Képviseletre jogosult személy 
aláírása

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont 
a  beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. 

A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem 
osztja fel!

A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és 
nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.
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