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Magyar Mérnöki Kamara 

 

Küldöttgyűlési határozatok 

 

2020 
 

 

 

2020. február 12. 

 

1/2020. (II. 12.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 15/2019 (V.17.) Küldöttgyűlési határozatban 

meghatározott határidőt 2020. november végére módosítja. A leadott szavazatok megoszlása: 

193 igen (88,53%), 20 nem (9,17%), 4 tartózkodás (1,83%), testületi ülés tartását kérte 1 fő 

(0,46%). 

 

 

 

2020. szeptember 11. 

 

2/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara 2020. szeptember 11-i Küldöttgyűlése határozatképes. A szavazati 

joggal rendelkező 285 küldött közül megjelent 145 fő, azaz a küldöttek 50,087 %-a.  

 

3/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül, amely a Küldöttgyűlés hangos jegyzőkönyve.  

A Küldöttgyűlés 149 igen szavazattal egyhangúlag megválasztotta  

a kivonatos jegyzőkönyv vezetésére Dr. Kiss Pétert,  

a kivonatos jegyzőkönyv hitelesítésére Rácz Józsefet, Wéber Lászlót,  

a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Rung Attilát,  

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Grosz Krisztinát, Gonda Zoltánt, Hajdú Györgyöt, 

Melegh Csongort, Németh Balázst és Korsós Andrást.  

 

4/2020. (IX.11.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlés az előre meghirdetett napirendhez benyújtott módosító indítványt 117 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Az új napirendi pontot a 

Küldöttgyűlés a 10. napirendi pontban tárgyalja. 

 

5/2020. (IX.11.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlés a módosító indítvánnyal kiegészített napirendet 140 igen, ellenszavazat nélkül 

és 5 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

6/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának 2019. évi beszámolóját 

141 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

 

7/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   
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A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének 2019. évi beszámolóját 144 igen, 1 

nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

 

8/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara 2019. évi gazdálkodási beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését 288 192 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 42 323 ezer Ft 

céltartalékkal, 16 498 ezer Ft közhasznú és 13 290 ezer Ft vállalkozási tárgyévi eredménnyel az 

előterjesztett mérlegbeszámoló szerint 142 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett elfogadta.  

 

9/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának 2019. évi 

beszámolóját 143 igen, 3 tartózkodás mellett elfogadta.  

 

10/2020. (IX.11.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlés a 2021. évre vonatkozó kamarai díjak megállapításához benyújtott módosító 

indítványt 24 igen, 104 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett elutasította. 

 

11/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a 2021. évre vonatkozó kamarai díjakat 123 igen, 6 nem szavazattal 11 

tartózkodás mellett az alábbiak szerint állapította meg:  

 

Tagdíjak 
Éves díj 

(Ft) 

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja 45 000,– 

jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja 17 500,– 

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 jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tiszteletbeli, örökös vagy 

gyermekgondozási támogatásban részesülő tagok, továbbá a 70 év feletti tagok mentesülnek 

a tagdíjfizetés alól. 

o A jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tiszteletbeli, örökös, vagy 

gyermekgondozási támogatásban részesülő tag, továbbá a 70 év feletti tagok a fizetendő 

tagdíjukból 7.500 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 

37 500,– 

vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja 0,– 

 

Szolgáltatási és adminisztrációs díjak 
Díj 

(Ft) 

tanúsítvány kérelem díja 15 000,– 
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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,– 

etikai-fegyelmi eljárás kezdeményezése 30 000,– 

etikai-fegyelmi eljárás fellebbezési díja 30 000,– 

 

12/2020. (IX.11.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlés a 2021. évre vonatkozó tag- és nyilvántartási díj megosztási szabályokhoz 

benyújtott 1. számú módosító indítványt 32 igen, 96 nem szavazat és 13 tartózkodás mellett 

elutasította. 

 

13/2020. (IX.11.) MMK Küldöttgyűlési határozat  

A Küldöttgyűlés a 2021. évre vonatkozó tag- és nyilvántartási díj megosztási szabályokhoz 

benyújtott 2. számú módosító indítványt 78 igen, 64 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett 

elfogadta. 

 

14/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés 87 igen, 39 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Magyar 

Mérnöki Kamara 2021. évi költségeihez a területi kamarák a tagdíjbevételükből az alábbi képlet 

szerint összeggel járulnak hozzá, ahol „A” a területi kamara létszámaránya az országos 

összlétszámhoz viszonyítva és „J” a területi kamara által a tagdíjbevételből fizetendő összeg 

megállapításához szükséges százalékos érték:  

 

 
 

A szakmai tagozati finanszírozást szolgáló fenti területi kamarai célbefizetések működési 

rendjét az MMK Alapszabályában kell rögzíteni. 

 

A Küldöttgyűlés elfogadta, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi költségeihez a területi 

kamarák az éves nyilvántartási díjbevételükből az alábbi képlet szerint összeggel járulnak 

hozzá, ahol „A” a területi kamara létszámaránya az országos összlétszámhoz viszonyítva és „J” 

a területi kamara által a nyilvántartási díjbevételből fizetendő összeg megállapításához 

szükséges százalékos érték:  

 

 
 

15/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi költségvetési terv elfogadásának 

elhalasztására vonatkozóan benyújtott módosító indítványt 67 igen, 53 nem szavazattal, 13 

tartózkodás mellett elfogadta. A Küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 

2021. évi költségvetési tervének a 11/2020. és 14/2020. sz. határozatokban foglaltak kötelező 
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részét képezik. Az Elnökségnek a 2021. évi költségvetést határozathozatalra a következő 

Küldöttgyűlés elé kell terjesztenie. 

 

16/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés 118 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a mérnöki 

napidíjak felülvizsgálatát, valamint felkéri az Elnökséget ennek kidolgozására.  

17/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a Magyar Mérnöki Kamara rendkívüli tisztújítása keretében az 1 fő Felügyelő 

Bizottsági tagot és az 1 fő Etikai-fegyelmi Bizottsági tagot a 15/2017. (V.6.) MMK 

Küldöttgyűlési határozattal megválasztott tisztségviselők mandátumának hátralévő 

időtartamára választja meg. A Küldöttgyűlés az előterjesztést 119 igen, 0 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

18/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat   

A Küldöttgyűlés a 12/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat szerinti időszakra a 

Magyar Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának tagjává Patak Norbertet 75 igen szavazattal 

megválasztotta.  

 

19/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat 

A Küldöttgyűlés a 12/2020. (IX. 11.) MMK Küldöttgyűlési határozat szerinti időszakra a 

Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságának tagjává Bálintné Tapolcsányi Katalint 

70 igen szavazattal megválasztotta.  

 

 


