
Ez történt a Kamarában: 2021. március  
 

A Magyar Mérnöki Kamara 2021. márciusi eseményösszefoglalója. Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei 
- a teljesség igénye nélkül 

 

2021.03.01 

Az MMK elindította a lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadást 
Megkezdődött a kamara új szolgáltatása, a lakosságot és a vállalkozásokat segítő energetikai 
tanácsadás. Az érdeklődők online kapcsolatba léphetnek az energetikai szakértőkkel. A tanácsadás 
célja, hogy segítse eligazodni az építkezni, felújítani, vagy lakást vásárolni, illetve a vállalkozásaik 
energetikai rendszereit fejleszteni szándékozókat az energiahatékony megoldások, valamint a 
pályázati és finanszírozási lehetőségek között. A szakértők számítanak a felújítási támogatást igénybe 
vevők jelentős érdeklődésére is.  

https://mmk.hu/tanacsadas 

 

  

2021.03.01 

Egyeztetés az ITM, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság és a mérnöki 
kamara között  

A Magyar Mérnöki Kamara képviselői egyeztettek a jogszabály előkészítésben résztvevő szervezetekkel 
az Energetikai Felülvizsgálati Rendszer informatikaihátterének kialakításáról, különös tekintettel a kamarai 
nyilvántartási rendszerrel való kapcsolat lehetőségéről. 

 

2021.03.02 

Folytatódik az online vizsgáztatás fejlesztése 
Elkészült a vizsgaterem informatikai rendszerének felújítása, amelynek keretében új számítógépek 

állnak a vizsgázók rendelkezésére. Folytatódik az online vizsgarendszer tesztelése, a próbák után várhatóan 
májustól lesz lehetőség a vizsgáztatás megkezdésére. 

 

2021.03.03 

Ülést tartott az Alelnöki Tanács 
Az Alelnöki Tanács főbb témái: 

- Új munkacsoportok létrehozása előkészítése 
- Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti kamarai feladatokról 
- Tájékoztató az energetikai tanácsadásról 
- Oklevél Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület - új tagok kinevezése 
  

2021.03.04 



Az e-közmű munkabizottság létrehozását előkészítő egyeztetés 
Több szakmai tagozat jelöltjeinek részvételével megtartotta első, előzetes egyeztetését az e-Közmű 

munkacsoport. A munkacsoport létrehozását az indokolja, hogy a Lechner Tudásközpont megkereste a kamarát 
azzal, hogy tervezik az e-közmű rendszer további fejlesztését, javítását és ennek során számítanak a kamara 
véleményére. 

 

2021.03.08 

Sajtóközlemény: ingyenesenergetikai tanácsadás 
Az MMK sajtóközleményt adott ki arról, hogy a Kamara energetikai tanácsadással segíti az építkezőket, 

lakásfelújítókat, valamint a vállalkozásokat. A közlemény alapján a hír megjelent a Magyar Nemzetben, a 
Magyar Hírlapban, csaknem valamennyi megyei lapban, több tévében és országos rádióban és valamennyi 
fontos internetes portál idézte a hírt. A szakmai lapok nagy többsége is bemutatta az induló szolgáltatást. A 
megjelenések az aktív linkekre kattintva érhetők el. 

Nyomtatott sajtó Televíziók Rádiók Online publikációk 

Világgazdaság Reggeli Start 
plusz - ATV  

Kossuth Rádió: 
Napközben  

Budakeszi 
Hírmondó 

Magyar Építéstechnika 

Magyar Hírlap Kölcsey TV  Info Rádió - 
Energiavilág 

Budakörnyéki 
Önkormányzati 
Társulás  

magyarnemzet.hu  

Megyei napilapok  
(Fejér megyei Hírlap, 
Délmagyarország, stb.)  

6-os csatorna - 
Lakásvásár 

Spirt FM  Budapesti 
Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Millásreggeli  

Magyar Nemzet   Karc FM  Business online okosipar.hu 

Szabad Föld   Jazzy FM - 
Millásreggeli  

csalad.hu origo.hu  

Családi Lap     eco.hu  Prim hírek  

      Épülettár.hu profitline.hu  

      Eseménymenedzs
er  

szeretlekmagyarorszag.
hu  

      greenfo.hu  telex.hu  

      Hajdú-Bihar 
Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara 

Telki község honlapja 

      Haszon Tőzsdefórum  

      hirlapszemle.hu  tudás.hu 

      hirvilag.hu  vg.hu 
      infostart.hu villanylap.hu 

      kamaraonline.hu  Webrádió  

 

2021.03.08 

A robbanásveszélyes térben történő tervezéssel foglalkozó 
munkacsoport előkészítő egyeztetése 

Több szakmai tagozat képviselőinek részvételével megtartotta első, előzetes egyeztetését a 
robbanásveszélyes térben történő tervezéssel foglalkozó munkacsoport. Ezt a speciális mérnöki-tervezői 
feladatot korábban nehezítette az összehangolatlan jogi környezet és vitatott szabályok nem egyértelmű 
értelmezése. Miután az ITM több pontban módosította a szabályozást, a munkacsoport célja az is, hogy segítse 
a szabályozás harmonizációját és egységes értelmezését, javaslatot tegyen a szakmagyakorlók felkészültségét 
segítő képzések megszervezésére.  



 

2021.03.09 

Megjelent a Mérnök Újság márciusi száma 
A tartalomból: 

- Az új Bauhaus - Beszélgetés Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével 
- Interjú az aranygyűrűs Schulek Jánossal 
- 20 éve volt a beregi árvízkatasztrófa 
- Az energiafordulat és az e-mobilitás árnyoldalai 
http://mernokvagyok.hu/digitalis-mernok-ujsag/ 

 

2021.03.10 

Ülést tartott a Kamarai Továbbképzési Testület 
Főbb témák:  

 Építési Tagozat törzsanyagai, területi kamarák képzései építési szakterületen 
 Egyéni teljesítési kérelem a jogi képzés területén – KTT Állásfoglalás 
 Területi kamarák szakmai továbbképzési kérelmeinek elbírálása. 
 Tagozati továbbképzési igények/kérelmek elbírálása. 

 

2021.03.10 

Ülésezett az MMK elnöksége 
Az MMK elnöksége beszámolót hallgatott meg a kamara új szolgáltatása, az energetikai tanácsadás 

sikeres elindításáról, a tisztújító küldöttgyűlés előkészítésről, továbbá arról, hogy intenzív egyeztetéseket 
folytatunk a Miniszterelnökséggel és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal a kamarát és tagságát 
érintő kérdésekről. Az elnökség létrehozott két új szakmai testületet: az e-közmű munkacsoportot és a 
robbanásveszélyes környezetet ellátó rendszerek tervezési kérdéseivel foglalkozó munkacsoportot.  

 

2021.03.11 

Országos Tűzmegelőzési Bizottság ülése 
Nagy Gyula elnök részt vett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a 2020. évet értékelő és 2021. év 

céljait meghatározó ülésén, amelyen több olyan feladatot határozták meg, amely szorosan kapcsolódik a 
tűzmegelőzés mérnöki feladataihoz. 

 

2021.03.11 

A Miniszterelnökség vezető munkatársai is előadnak a kamara 
mesteriskoláján 

Dr. Schneller Domonkos, a MEH helyettes államtitkára „A projektek megalapozása, a beruházási és a 
tervezési program” címmel, míg Tarnai Gergely, a Miniszterelnökség kormánytisztviselője „Az építészeti 
minőség biztosítása közcélú beruházásoknál” címmel tartott március 11-én előadást a 3. Beruházáslebonyolító 
Mesteriskolán. Az előadásokat követően Nagy Gyula MMK elnök az aktuális fejlesztési kérdésekről egyeztetett 
a helyettes államtitkárral. 

 



2021.03.17 

Energetikai inspekciós egyeztetés 
Folytatódtak az egyeztetések a Nemzeti Klímavédelmi Hatósággal a 2022. január 1-jén hatályba lépő 

fűtő és légkondicionáló rendszerek kötelező felülvizsgálatával foglalkozó jogszabályok (666/2020. (XII.28.) 
Korm. rendelet, 19/2021. (IV.14.) ITM rendelet) alapján a kamarában jelentkező feladatokról. 

 

2021.03.17 

A Kamarai Továbbképzési Testület rendkívüli ülése 
A KTT rendkívüli ülést tartott, amelyen az Építési Tagozat szakmai továbbképzési rendszerével 

kapcsolatban felmerült tapasztalatok kerültek megtárgyalásra. A felmerült kérdések rendezésére a Testület 
határozatot hozott.   

 

2021.03.19 

Egyeztetés a szabályozott szakmák deregulációjával kapcsolatban 
Az ITM helyettes államtitkára, dr. György László kezdeményezésére az MMK elnöke, Nagy Gyula részt 

vett a szabályozott szakmák deregulációjáról szóló egyeztetésen. Az MMK néhány változtatást javasolt, 
amelyek érintik a robbanásveszélyes térre történő tervezést is. Azóta a minisztérium a követelményeket 
részben módosította. 

 

2021.03.19 

Készül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) 
katalógus számítási módszertanának tervezete 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felkérésére a Magyar Mérnöki Kamara 
közreműködik az EKR katalógus lapjainak, és standardizálható módszertannak a kidolgozásában. A MEKH 
javaslatot tett a katalóguslapok átalakítására, amelyeket az MMK április elején benyújtott a MEKH-nek.  

 

 

2021.03.24 

Ülést tartott az MMK Felügyelő Bizottsága 
A Felügyelő Bizottság havi rendes ülésén áttekintette az egyes ellenőrzési területek legfontosabb 

kérdéseit. 

 

2021.03.25 

Magyar-német kamarák együttműködése 
A Magyar Mérnöki Kamara nevében Nagy Gyula elnök vett részt a Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara "Párbeszédben a DUIHK" elnevezésű, most induló, havi rendszerességgel jelentkező 
eseményén. A rendezvény vendége Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos 
gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára volt. 

  



2021.03.25 

Megtartotta első ülését az e-közmű munkacsoport 
Megtartotta első hivatalos ülését az e-Közmű munkacsoport. Az itt elfogadott munkatervet 

jóváhagyásra bemutatják a kamara elnökségének.  

 

2021.03.26 

Kérdőív: hogy értékelik a mérnökök a vírusév és a kamarai ciklus 
tapasztalatait? 

A kamara elnöke kéréssel fordult a tagsághoz, hogy egy kérdőív kitöltésével adjanak tájékoztatást az 
egy éve tartó járványhelyzet tapasztalatairól, a munkakörülményeiket, vállalkozási feltételeiket befolyásoló 
tényezőkről, valamint küldjék el véleményüket a kamara tevékenységéről. 

 

2021.03.29 

Ülésezett a FAP testület 
A február 4-én meghirdetett 2021. évi FAP pályázat határideje március 22-én lejárt. A FAP Testület 

március 29-én áttekintette a beérkezett 17 pályázatot és javaslatot tett az Alelnöki Tanács április 7-i ülése 
számára 14 pályázat befogadására, 2 pályázat elutasítására, illetve egy pályamű esetében további információk 
bekérésre.   

2021.03.30 

Ülésezett a Vállalkozásfejlesztési Tanács 
Nagy Gyula az MMK elnöke részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vállalkozásfejlesztési 

Tanácsának ülésén. György László államtitkár a legfontosabb témák között beszélt a Gazdaságvédelmi Akcióterv 
eredményes teljesüléséről, a gazdaság újraindítása érdekében tett kormányzati intézkedésekről, bemutatta az 
iparfejlesztési stratégia és a vállalkozásokat segítő új kormányzati portált a VALI-t. 

https://www.facebook.com/gylaszloitm  

 

2021.03.31 

Szórakoztatási célú eszközök biztonságáról kiadott ITM rendelet 
véleményezése 

A Magyar Mérnöki Kamarát megkeresték, hogy adjon ki állásfoglalást a szórakoztatási célú 
berendezések, létesítmények tervezésére, illetve szakértésére igénybe vehető jogosultságokról. 
Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakoztatási célú 
sporteszközök biztonságáról szóló 24/2020 (VII.3.) ITM rendelet előírja ugyan, hogy mindezek tervezéséhez és 
szakértéséhez az MMK által adott jogosultság szükséges, azonban konkrétan nem jelöli meg ezeket a 
jogosultságokat.  


