
MMK Elnökségi határozatok 2012-ben 
 

 

2012. február 8. 

 

1/2012. (II.8.) MMK Elnökségi határozat  
A tűzvédelmi tervezői jogosultságokra vonatkozó kérelmek elbírálása során a Tűzvédelmi 

Tagozat Minősítő Bizottságát a döntés előkészítésébe minden esetben be kell vonni. A 

jogosultsági vizsga alóli felmentések ügyében a rendelet szerint a Magyar Mérnöki Kamara 

főtitkára jár el. A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felkéri a Tűzvédelmi Tagozat 

Elnökségét, hogy a tervezői jogosultságok iránti kérelmek egységes elveken alapuló 

megállapításának érdekében javaslatait mielőbb küldje meg a területi kamarák részére. 

 

2/2012. (II.8.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Tűzvédelmi Tagozat ügyrendjét elfogadja. Az 

Ügyrend az elfogadás napján lép hatályba. 

 

3/2012 (II.8.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége megköszöni a Kamarai Továbbképzési Bizottság 

2011. évi eredményes munkáját, és elfogadja a 2011. évi szakmai beszámolót. 

 

4/2012. (II.8.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhatalmazza az Alelnöki Tanácsot, hogy az Elnökség 

tagjainak észrevételei alapján, valamint a Kamarai Továbbképzési Bizottság bevonásával az 

MMK Továbbképzési Szabályzatának szövegét véglegesítse. 

 

5/2012. (II.8.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége megköszöni Dr. Scharle Péter professzornak az MMK 

Szabványügyi Bizottsága vezetőjeként végzett példamutató és áldozatos munkáját. Az MMK 

Szabványügyi Bizottság további vezetésére felkéri Kapu Lászlót azzal, hogy a Szabványügyi 

Bizottság 2012. évi javasolt feladattervét szükség szerint kiegészítve készítse el a Bizottság 

munkaprogramját, és tegye meg személyi javaslatait. 

 

6/2012. (II.8.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az országosan egységes eljárásrend érdekében rögzíti, 

hogy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarában jogosultsággal rendelkező mérnöki kamarai 

tagok jogai és kötelezettségei minden tekintetben megegyeznek az ilyen jogosultsággal nem 

rendelkező mérnöki kamarai tagok jogaival és kötelezettségeivel, így rendes éves tagdíjuk a 

9/2011. (V. 28.) MMK Küldöttgyűlési határozat alapján megegyezik a mindenkori teljes 

kamarai tagsági díjjal. 

 

 

2012. március 29.
*
 

 

7/2012. (III. 29.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési 

Szabályzatát elfogadja. A Szabályzat a jóváhagyása napjától hatályos. 

 

                                                 
*
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2012. március 9.
*
 

 

8/2012. (III. 9.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítési 

tanfolyam mérnöki kamarai akkreditációjának, a 40/2011. (XII. 14.) MMK Elnökségi 

határozattal jóváhagyott szabályzatának módosítását elfogadja. 

 

 

2012. április 24. 

 

9/2012. (IV. 24.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2012. május 19-ére összehívja a Magyar Mérnöki 

Kamara Küldöttgyűlését. 

Az Elnökség a Küldöttgyűlés napirendi pontjait elfogadja, és felhatalmazza a Magyar 

Mérnöki Kamara elnökét a meghívónak és mellékleteinek kiküldésére. 

 

 

2012. június 13. 

 

10/2012. (VI. 13.) MMK Elnökségi határozat 

Az MMK Elnöksége megköszöni az Főtitkárságnak az MMK Ünnepi Küldöttgyűlésének 

megszervezésében és eredményes lebonyolításában kifejtett sokrétű és szakszerű munkáját. 

 

11/2012. (VI. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek 

szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 11. § (2) g) pontjában meghatározott 

feladat teljesítése céljából létrehozza a Mérnöki Díjszabás (MÉDI) Bizottságot. A MÉDI 

Bizottság határozatlan időre létrehozott állandó bizottság. A Magyar Mérnöki Kamara 

Elnöksége a MÉDI Bizottság elnökének Zsömböly Sándort bízza meg. A MÉDI Bizottság 

elnöke a MÉDI Bizottság tagjait a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének előzetes 

jóváhagyásával maga bízza meg. A MÉDI Bizottság az Elnökkel együtt összesen négy főből 

áll. A MÉDI Bizottság munkáját kettő – komplex épülettervezés, és önálló, egy szakágat 

érintő tervezés témacsoportokat lefedő – Szakértői Testület segíti. A Bizottság 2012. évre 

vonatkozó költségvetését a Kamara Cselekvési Programja 500.000 Ft-ban határozta meg. 

A MÉDI Bizottság feladatai 

1) MÉDI Bizottság kiemelt feladata a díjszámítás érvényesíthetőségének megteremtése. 

Ennek érdekében tárja fel mindazon területeket, és megoldásukra javaslatot terjesszen az 

MMK Elnöksége felé, ahol lépéseket kell tenni a díjszabás érvényesíthetősége érdekében.  

Folytasson vizsgálatokat meghatározó EU tagállamok mérnöki díjszámításának gyakorlatáról, 

tárja fel az EU-ban alkalmazott kötelező érvényű díjszámítási jogszabályokat, megoldásokat 

Folytasson vizsgálatot az Európai Fejlesztési Bank közbeszerzési gyakorlatáról, különös 

tekintettel a legalacsonyabb-legmagasabb ajánlatok kezeléséről. 

Folytasson elemzéseket a tervezési díj összetevőiről, és hasonlítsa azt össze fejlett EU 

tagállamok azonos tételeivel. 

2) A 20/2011. (VI: 8.) MMK Elnökségi határozatnak megfelelően az érintett szakmai 

tagozatok az egyes sajátos építményfajtákra folyamatosan frissítsék meglévő, illetve készítsék 

el hiányzó díjszabásukat. 

                                                 
*
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3) Komplex épülettervezés esetében az érintett tagozatok folyamatosan frissítsék, és tartsák 

karban Magyar Építész Kamarával (MÉK) közösen a MÉDI algoritmusát. 

4) A 19/2011. (VI. 8.) MMK Elnökségi határozatnak megfelelően készítse el MÉK-MMK, az 

épületekre vonatkozó közös díjszabásának preambulumát, MÉK-kel egyeztetett módon. 

 

 

2012. július 11. 

 

13/2012. (VII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja a Magyar Mérnöki Kamara módosított 

Továbbképzési Szabályzatát, egyúttal felkéri a megyei mérnöki kamarákat, valamint a 

szakmai tagozatokat, hogy a kamarai továbbképzési rendszerre vonatkozó javaslataikat, 

véleményeiket küldjék meg a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkársága részére legkésőbb 2012. 

szeptember 30-ig. 

 

14/2012. (VII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a T/7675 számú, a településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és építésüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslattal kapcsolatos elnöki tájékoztatást elfogadja, egyúttal felkéri az Alelnöki 

Tanácsot, hogy MMK Elnökségének 2012. július 11-i ülésén megfogalmazott kamarai 

álláspontot a szükséges további egyeztetések és tárgyalások során képviselje. 

 

15/2012. (VII. 11.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az írásos tájékoztató és a 2011. július 11-i ülésen 

elhangzott szóbeli kiegészítés alapján felhatalmazza az Alelnöki Tanácsot, hogy a tervezett 

Mérnöki Kamarai Integrált Informatikai Rendszerre vonatkozó ajánlat pontosításához 

szükséges intézkedéséket megtegye. Az Elnökség felkéri az Alelnöki Tanácsot, hogy a 

titkárokkal való folyamatos konzultáció fenntartása mellett vegye fel a kapcsolatot a megyei 

mérnöki kamarák elnökeivel is, az Elnökség soron következő ülésén pedig tegyen jelentést az 

elért eredményekről. 

 

16/2012. (VII. 11.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Tartószerkezeti Tagozat javaslatára, az 

építésfelügyeleti eljárások során a tartószerkezetek egyenértékűségének ügyében előterjesztett 

állásfoglalást elfogadja. Az állásfoglalás közzétételéről a Magyar Mérnöki Kamara 

Főtitkársága gondoskodik. 

 

 

2012. szeptember 12. 

 

17/2012. (IX. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége fontosnak tartja a mérnöki kamara által az Országos 

Építésügyi és Településrendezési Tanácsban (OÉTT) delegált szakértők munkáját. A Magyar 

Mérnöki Kamara Elnöksége a szakértői feladatok hatékony és szervezett ellátása érdekében 

megalkotott Belső eljárásrenddel egyetért, és kéri a munkában részt vevő szakértőket az 

eljárásrendben foglalt szabályok betartására. 

 

 

 

 



2012. október 10. 

 

18/2012. (X. 10.) MMK Elnökségi határozat 

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 

LVIII. törvény Országgyűlés által elfogadott módosításai érintik a Magyar Mérnöki Kamara 

Alapszabályát és 2013. évi költségvetését. A törvényi kötelezettségből fakadó változások 

átvezetésére és az Alapszabály egyes érintett pontjaiba való beépítésére a Magyar Mérnöki 

Kamara Elnöksége 2012. december 8-ára összehívja a Magyar Mérnöki Kamara 

Küldöttgyűlését. 

 

19/2012. (X. 10.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Szabványügyi Bizottságának Működési 

Szabályzatát elfogadja. 

 

 

2012. november 7. 

 

20/2012. (XI. 7.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2012. november 7-i ülésén rögzített javaslatokkal 

kiegészítve elfogadja a Magyar Mérnöki Kamara Alapszabályának a tervező- és szakértő 

mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítása 

következtében szükségessé vált, előterjesztett módosításait, és azokat az MMK Választmánya 

elé terjeszti véleményezésre és javaslattételre. 

 

21/2012. (XI. 7.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2012. november 7-i ülésén megtárgyalt előterjesztés 

alapján a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. 

évi LVIII. törvény módosítása következtében szükségessé vált költségvetési módosítások 

kapcsán javasolja a nyilvántartási díjból eredő többletbevételeknek a módosított Andor-képlet 

szerinti megosztását. A 2013. évi költségvetés előterjesztett módosításával az Elnökség 

egyetért, és azt az MMK Választmánya elé terjeszti véleményezésre és javaslattételre. 

 

22/2012. (XI. 7.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2013. évi küldöttgyűlésen esedékes tisztújítási 

eljárás lebonyolítása érdekében az MMK Alapszabályának 4.3.3. pontja alapján választási 

bizottságot mint testületet hoz létre. Elnökének Dr. Kukai Tibort, tagjának Bózvári Józsefet, 

Horváth Attilát, Rung Attilát és Schulek Jánost, póttagjának Gyurkovics Zoltánt bízza meg. 

A választási bizottság mint testület megbízatása a tisztújító küldöttgyűlés bezárásáig tart. 

 

 

2012. november 22.
*
 

 

23/2012. (XI. 22.) MMK Elnökségi határozat 
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 18/2012. (X. 10.) MMK Elnökségi határozat szerint 

2012. december 8-ára összehívott Küldöttgyűlés napirendi pontjait és előterjesztéseit 

elfogadja, és a Küldöttgyűlés részére elfogadásra javasolja. Egyúttal felhatalmazza a Magyar 

Mérnöki Kamara elnökét a meghívónak és az előterjesztéseknek a kiküldésére. 

 

                                                 
*
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