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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. 

 

2/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, amely a Küldöttgyűlés hangos jegyzőkönyve. 

A Küldöttgyűlés megválasztja 

a kivonatos jegyzőkönyv vezetésére dr. Kiss Pétert, 

a kivonatos jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Szabolcsot, Rácz Józsefet, 

a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Rung Attilát, 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Dobó Istvánt, Gonda Zoltánt, Hajdú Györgyöt, Harkai 

Balázst, Tóthné Temesi Kingát és Zanatyné Uitz Zsuzsannát. 

 

3/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a napirend módosítását 164 igen, 7 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

 

4/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a napirendet 187 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

5/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolóját 

174 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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,–  

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,–  

 

 

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. 

 

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.  

 

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.   

 

13/2019. (V.17.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabályának módosítását 171 igen, 0 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 


