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2016. január 20. 

 

1/2016. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Geotechnikai Tagozat előterjesztett Ügyrendjét 

elfogadja. 

 

2/2016. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Akusztikai Tagozat előterjesztett Ügyrendjét 

elfogadja. 

 

 

2016. február 10. 

 

3/2016. (II.10.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat előterjesztés 

szerinti módosítását jóváhagyja.  

A Szabályzat 2. számú melléklet Normatív díjak táblázatában szereplő „képesítési 

követelmény teljesítésének vizsgálata” jogcímre vonatkozó rendelkezés 2016. január 1-től 

alkalmazandó. 

 

 

2016. március 9. 

 

4/2016. (III. 09.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége jóváhagyja az MMK Anyagmozgató gépek, 

Építőgépek és Felvonók Tagozatának a tagozat tanúsítási rendszerének továbbképzési rendjét 

azzal a módosítással, hogy a továbbképzéseket a területi kamarák szervezik. 

 

5/2016. (III. 09.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Tanúsítási Szabályzatában kapott 

felhatalmazás alapján az Építési Tagozat javaslatát figyelembe véve az előterjesztés szerinti 

szakterületeket és a szakterületekhez tartozó szakirányú végzettségre és a szakmai gyakorlatra 

vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Az Építési Tagozat tanúsítási rendszere 

 

 1./ Az építéskivitelezési - építéstechnológiai szakterület1 

 

1.1./ Építéstechnológiai tervező (ÉTT) 

          

Szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása: 

- Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése 

- Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása 

- Zsaluzástechnológiai tervek készítése  

- Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése 

- Bontási munkák technológiai terveinek készítése 

- Egyéb építéstechnológiai tervek készítése 

 

                                              
1 A „daruk, emelőgépek, emelőberendezések G-D-36” elnevezésű tanúsított szakterületet nem érintve. 
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A szükséges képzettség a tanúsítás megszerzéséhez: 

Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc)  

 

Tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat: 

A szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 

 

1.2./ Építéstechnológiai szakértő (ÉTSZ) 

 

Szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása: 

- Térbeli és időbeli organizációs tervek és építéshelyi berendezések szakértése 

- Építőgépek telepítésének, a megfelelő emelőgépek kiválasztásának szakértése 

- Zsaluzástechnológiai tervek és a helyszíni kivitelezés szakértése 

- Emelési és szereléstechnológiai tervek és a megvalósítás szakértése 

- Bontási munkák technológiai tervei és a bontási munkák szakértése 

- Egyéb építéstechnológiai szakértések 

 

A szükséges képzettség a tanúsítás megszerzéséhez: 

Okleveles építőmérnök, okl. építészmérnök (MSc)  

 

Tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat: 

A szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 8 éves szakmai gyakorlat. 

 

 

2./ Betontechnológia szakterület 

 

2.1./ A gyártóbázis betontechnológiai tervezője (BTT) 

 

A szükséges képzettség a tanúsítás megszerzéséhez: 

Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc+ szakirányú továbbképzésen szerzett 

oklevél) 

Építőmérnök, építészmérnök (BSc + szakirányú továbbképzésen szerzett oklevél) 

 

Tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat: 

A szakterületen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 

 

2.2./ A helyszíni beton bedolgozás technológusa (BBT) 

 

A szükséges képzettség a tanúsítás megszerzéséhez: 

Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc) 

Építőmérnök, építészmérnök (BSc) 

 

Tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat: 

A szakterületen szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 

 

Megjegyzések: 

Részlegesen szakirányú végzettség esetén, mérlegelés alapján a szakterületre tanúsítás akkor 

adható, ha a kért területeken a kérelmező szakmai gyakorlati ideje meghaladja a tanúsítás 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt és az addigi szakmai tevékenysége 

egyértelműen bizonyítja, hogy a szakirányú végzettséghez tartozó ismereteket birtokolja. 



3 

 

Azon tervező és szakértő mérnökök számára, akik a korábbi jogszabályi rendelkezések 

alapján rendelkeztek a jelen tanúsítási rendszer szerint felsorolt szakterületeken 

jogosultságokkal, de azok az elmúlt időszakban  

 megszüntetésre kerültek és azok meghosszabbítására már nincs mód, vagy  

 lejártak,  

az országos kamara a tanúsítványok megszerzéséhez egyszerűsített elbírálási eljárást biztosít. 

 

 

2016. április 13. 

 

6/2016. (IV. 13.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK éves rendes Küldöttgyűlését 2016. május 21-

én 10 órára a Budapesti Műszaki Egyetem Dísztermébe összehívja. 

Egyben felkéri a Magyar Mérnöki Kamara Elnökét a Küldöttgyűlés napirendjének és a 

napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseknek az elkészítésére és a soron következő rendes 

MMK Elnökségi ülés elé terjesztésére. 

 

7/2016. (IV. 13.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Mérnök Vállalkozói Kollégium ügyrendjét az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Kollégium Ügyvivő 

Testülete elnökének és tagjainak az Ügyrend szerinti felkéréséről, tekintettel a 40/2015. (XII. 

16.) MMK Elnökségi határozatba foglaltakra, a 2016. évi rendes Küldöttgyűlést követő 

Elnökségi ülésen gondoskodik. 

 

8/2016. (IV. 13.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Szakmai Címek Ügyrendjének módosítását az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

9/2016. (IV. 13.) MMK Elnökségi határozat 

Az Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az alábbi személyeknek adományozza a Tiszteletbeli 

Tag címet: B. Füri Béla dr., Csőke Barnabás Prof. dr., Karl Károly dr., Lakics László, Makai 

Zoltán, Móricz István, Nagy János, Orlay Imre, Petráš, Dušan PhD., Szlávik Lajos dr., Takács 

János dr. 

 

 

2016. május 4. 

 

10/2016. (V. 4.) MMK Elnökségi határozat  
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2016. május 21-én 10 órára a Budapesti Műszaki 

Egyetem Dísztermébe összehívott MMK Küldöttgyűlésének napirendi pontjait, valamint az 

előterjesztéseket elfogadja, egyben felhatalmazza a Magyar Mérnöki Kamara elnökét a 

meghívónak és az előterjesztéseknek a kiküldésére.  

 

 

2016. május 6. 

 

11/2016. (V. 6.) MMK Elnökségi határozat 

Az MMK Elnöksége a 2016. május 4-i ülésén a 10/2016. MMK Elnökségi határozattal 

elfogadott MMK Küldöttgyűlés napi pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

„… 
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15:15  Az építőipari kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a 

dokumentáció egyes részeinek kidolgozására, tartalmára és léptékére vonatkozó szabályzat 

Tartószerkezeti tervekről és az Épület műszaki berendezéseinek rendszertervéről szóló 

rendelkezéseinek megállapítása 

 

15:30 Az MMK Alapszabályának módosítása 

 

16:45 Zárszó 

 

17:00  Szózat” 

 

 

2016. május 18. 

 

12/2016. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége – a FAP Testület véleményét és javaslatát figyelembe 

véve - jóváhagyja „a FAP ….évi pályázatán elkészült pályamű hasznosulásának vizsgálata” 

című adatlap-tervezet, amelyet – az eddigi tapasztalatokat figyelembe véve – 2017. évtől 

alkalmazni kell a hasznosulás felmérésére. 

 

13/2016. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége tekintettel arra, hogy a 2016. évre kiírt feladat-alapú 

pályázati lehetőségre a tagozatok egy része nem nyújtott be pályaművet és így a FAP keretből 

nem került felhasználásra 2,0 millió forint, a fel nem használt összegből kerüljön támogatásra  

a. a 300 nm alatti lakóépületek tervezéséhez kapcsolódó útmutató elkészítése az 

elkészítést végző három tagozat egyenként 300 000,- Ft (összesen 900 000,- Ft) 

összeggel; 

b. a 300 nm alatti lakóépületek tervezéséhez kapcsolódó kormányrendelet csomag 

szakmai kommentárjának elkészítése 300 000,- Ft összeggel; 

c. a Fogalomtár elkészítésének támogatása 400 000,- Ft összeggel; 

d. a tanúsítás és a felelősségbiztosítás összekapcsolása kidolgozásának és a biztosítási 

szektorral való leegyeztetésének támogatása 400 000,- Ft összeggel. 

 

14/2016. (V. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a FAP anyagok 

hasznosulása a tagokhoz való eljutás és az általuk való alkalmazás révén valósulhat meg.  

Ez történhet 

a. térítésmentes hozzájutás révén (honlapon való közzététellel, térítésmentes részvétellel 

szervezett konferencián, térítésmentesen kiosztható kiadványban); 

b. térítéses hozzájutás révén (honlapon térítés ellenében hozzáférhető anyagként, térítéses 

konferencián előadásként, térítés ellenében megkapható kiadványként). 

 

15/2016. (V.18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége – a FAP Testület észrevételeit és javaslatait, valamint 

az Alelnöki Tanács véleményét figyelembe véve – dönt az Ügyrend mellékelt tervezet, 

továbbá az e tárgyban hozott határozatai alapján történő módosításáról, azzal, hogy a 

módosítás tartalmazza a pályaművek honlapról történő letöltésének, mint hasznosulási 

mérőszámának a rögzítését is.  
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2016. június 22. 

 

16/2016. (VI. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadta az Anyagmozgató gépek, Építőgépek és 

Felvonók Tagozatnak a tagozat tanúsítási rendszerének szakterületeit módosító előterjesztését. 

 

17/2016. (VI. 22.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara Szakmai Címek 

Ügyrendjének 2. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a szakmai címeket 

Bíráló Testület elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki.  

 

Elnök: Dr. Dalmy Dénes, 

Állandó tag: Takács Gyula 

 

Változó tagok: 

 

Elektrotechnikai Tagozat 

Kovács László 

Kőhegyi László 

Sax Dezső 

 

Energetikai Tagozat 

Dr. Garbai László 

Gábor András 

Szigetiné László Erika 

 

Épületgépészeti Tagozat 

Bokor András 

Csanád Bálint 

Dr. Halász Györgyné  

 

Gáz- és Olajipari Tagozat 

Éliás Sándor 

Dr. Szilágyi Zsombor 

Dr. Tihanyi László 

 

Geotechnikai Tagozat 

Koch Edina 

Móczár Balázs 

Szilvágyi László 

 

Hírközlési és Informatikai Tagozat 

Csapó Attila 

Gallyas András 

Rácz József 

 

Közlekedési Tagozat 

Bokory András 

Püski Ottó 

Wettstein Anikó 
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Szilárdásvány-bányászati Tagozat 

Bariczáné Szabó Szilvia 

Németh László 

Szabados Tamás 

 

Tartószerkezeti Tagozat 

Híd szakirány 

Duma György 

Horváth Adrián  

Kisbán Sándor 

Mátyássy László 

Teiter Zoltán 

 

Magasépítési szakirány 

Dr. Almási József 

Dezső Zsigmond 

Dr. Dulácska Endre 

Dunai Árpád 

Dr. Körmöczi Ernő 

Dr. Massányi Tibor 

 

Tűzvédelmi Tagozat 

Csízi Béla 

Mészáros János 

Ritzl András 

 

Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 

Bózvári József   

Dr Kertai István   

Nagy Zoltán 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a szakmai címek bírálata magas szakmai 

színvonalának biztosítása érdekében a bíráló testületi tagság feltételeként a vezető tervezői 

szakmai cím meglétét vagy megszerzését írja elő. Azon kinevezett tagok részére, akik nem 

rendelkeznek vezető tervezői szakmai címmel, a szakmai cím megszerzésének határideje 

2016. október 14. A határidő jogvesztő, ezért azon tagok kinevezése, akik határidőre nem 

szerzik meg a vezető tervezői szakmai címet, automatikusan visszavonásra kerül. A bíráló 

testület vezető tervezői szakmai címmel nem rendelkező tagjainak vezető tervezői bírálatát a 

jelzett határidőig a Bíráló Testület elnöke, állandó tagja és azon szakmai tagozat elnöke végzi, 

amely a bíráló testületi tagot delegálta. Ha a jelzett határidőre az adott tagozat nem tudja a 

szükséges Bíráló Testületi létszámot biztosítani, a bírálat mindaddig az adott tagozat 

elnökének a bevonásával történik, amíg a szükséges létszám nem biztosított. 

 

 

2016. július 13. 

 

18/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Tervellenőrzési Szabályzatának elfogadása 

céljából kezdeményezi a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének elektronikus 

szavazással történő döntéshozatalát és egyben felkéri az MMK Elnökét a szavazás 
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lebonyolítására. A Szabályzat Küldöttgyűlés általi elfogadását követő egy év elteltével az 

MMK Elnökség a Szabályzatot felülvizsgálja. 

 

19/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK-MÉK Szabályzat módosítása céljából 

kezdeményezi a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének elektronikus szavazással 

történő döntéshozatalát és egyben felkéri az MMK Elnökét a szavazás lebonyolítására. 

 

20/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja az MMK 2016-2017. évi Cselekvési 

Programját és egyben kéri a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat, hogy a feladataik 

kialakítása során a Cselekvési Programban foglalt feladatokat vegyék figyelembe. 

 

21/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége megvizsgálta a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara 

és a Zala Megyei Mérnöki Kamara által elmulasztott hozzájárulások ügyét és megállapította, 

hogy a mulasztás jogsértő. 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége támogatja az MMK Felügyelő Bizottságot, hogy a 

2016. május 16-i MMK Küldöttgyűlésen ismertetett bizottsági jelentéssel összhangban – Dr. 

Virág Rudolf főtitkár közreműködésével – kezdeményezzen egyeztetést az érintett területi 

kamarák elnökeivel és Felügyelő Bizottság elnökeivel a kötelezettség teljesítéséről. Az 

egyeztetést követően az MMK Elnökség a témára visszatér. 

 

22/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Akusztikai Tagozat javaslata alapján a 17/2016. 

(VI. 22.) MMK Elnökségi határozattal jóváhagyott szakmai címeket Bíráló Testület tagságát a 

következő személyekkel egészíti ki: Fürjes Andor Balázs, Koscsó Gábor,  Muntag András. 

 

23/2016. (VII. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Munkabiztonsági Tagozat előterjesztett Ügyrendjét 

elfogadja. 

 

2016. október 26. 

 

24/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2016. december 3-a 10 órára rendkívüli 

Küldöttgyűlést hív össze a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermébe 

az Építészeti és Mérnöki tevékenységek építmények tervezésével kapcsolatos Tervezési és 

Szolgáltatási Rendszere és a hozzá tarozó tervezői díjszabás alapelveinek elfogadására. 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a rendkívüli Küldöttgyűlés napirendjét és 

előterjesztését elfogadja és egyben felhatalmazza az MMK Elnökét a napirend és előterjesztés 

MMK Küldöttgyűlés elé terjesztésére. 

 

25/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége elfogadja és támogatja az Alelnöki Tanácsnak a 

Történeti Munkacsoport újjászervezésével kapcsolatos előterjesztés szerinti javaslatait. 

 

26/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Tanúsítási Szabályzatában kapott 

felhatalmazás alapján a hírközlési és informatikai szakterületen a Hírközlési és Informatikai 
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Tagozat előterjesztése alapján az alábbi szakterületeket és a szakterületekhez tartozó 

szakirányú végzettségre és a szakmai gyakorlat időre vonatkozó szabályokat határozza meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Magyar Mérnöki Kamara 

Hírközlési és Informatikai Tagozat 

Tanúsítási területek 

 
 

 

Sor-

szám 
Kód Megnevezés 

A szakterületen végezhető tevékenységek 

felsorolása 

A tanúsítás megszerzéséhez szükséges 

Megjegyzések 
képzettség 

szakmai 

gyakor-

lat (3) 

[év] 

128. 

G-G-1 
Elektromechanikai alkatrész 

mérnök 

Elektromechanikai alkatrészek (csatlakozók, 

nyomtatott áramkörök, jelfogók stb.) fejlesztése, 

gyártása 

okleveles villamosmérnök, okleveles 

gépészmérnök,  

villamosmérnök, gépészmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

138. 

G-G-2 Elektronikai alkatrész mérnök 

Elektronikai alkatrészek (R, C elemek, félvezetők 

stb.) fejlesztése és gyártása 

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök 

informatikus,  

villamosmérnök, mérnök informatikus 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

139. 

G-G-3 Vákuumtechnikai mérnök 
Elektroncsövek és vákuumtechnikai berendezések 

fejlesztése és gyártása 

okleveles villamosmérnök, okleveles 

gépészmérnök,  

villamosmérnök, gépészmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

129. 

G-G-10 Mikrohullámú mérnök 

Mikrohullámú berendezések és rendszerek 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

131. 

G-G-12 Stúdiómérnök I. 
Műsor- és jeltovábbító berendezések és eszközök 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

134. 

G-G-15 Stúdiómérnök II. 
Digitális képfeldolgozó berendezések, rendszerek 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

135. 

G-G-16 Elektroakusztikus 
Elektroakusztikai berendezések, rendszerek 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

136. 

G-G-17 Jelrögzítési mérnök 
Jelrögzítő és tároló eszközök, rendszerek 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök 

informatikus,  

villamosmérnök, mérnök informatikus 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

145. 

G-G-9 Adástechnikai mérnök 
Műsorszóró és kommunikációs adóberendezések 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

133. G-G-14 Vételtechnikai mérnök Rádió, televízió és navigációs vevőkészülékek okleveles villamosmérnök, 3 (1), (2) 

http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=96
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=97
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=98
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=105
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=107
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=110
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=111
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=112
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=104
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=109


10 

 

Sor-

szám 
Kód Megnevezés 

A szakterületen végezhető tevékenységek 

felsorolása 

A tanúsítás megszerzéséhez szükséges 

Megjegyzések 
képzettség 

szakmai 

gyakor-

lat (3) 

[év] 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése villamosmérnök ill 

5 

144. 

G-G-8 Átviteltechnikai mérnök I. 
Analóg és digitális átviteltechnikai berendezések, 

rendszerek fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

130. 

G-G-11 Átviteltechnikai mérnök II. 
Optikai hírközlő berendezések, rendszerek 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

143. 

G-G-7 Kapcsolástechnikai mérnök 
Analóg és digitális kapcsoló eszközök, hálózatok 

fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

132. 

G-G-13 
Biztonságtechnikai 

rendszermérnök 

Biztonsági és térfigyelő rendszerek fejlesztése, 

gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök 

informatikus,  

villamosmérnök, mérnök informatikus 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

151. 

G-H-5 Informatikai rendszermérnök I. 

Hírközlési és mérnök informatika, berendezések 

és rendszerek (számítógép perifériák, irodai és 

ügyviteltechnikai berendezések, multimédiás 

eszközök) fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök 

informatikus,  

villamosmérnök, mérnök informatikus 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

137. 

G-G-18 Informatikai rendszermérnök II. 

Számítástechnikai és információfeldolgozó 

eszközök, rendszerek fejlesztése, gyártása és 

üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, okleveles mérnök 

informatikus,  

villamosmérnök, mérnök informatikus 

3 

ill 

5 

Beleértve: 

beágyazott 

rendszerek 

(1), (2) 

 

 Űrtechnikai, űrtávközlési mérnök 

Űrtechnikai elemek, rendszerek tervezése, 

gyártása, vizsgálata 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

208. 

G-N-14 
Katonai infokommunikációs 

mérnök I. 

Katonai kiképzési szimulációs berendezések és 

tartozékaik fejlesztése, gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

210. 

G-N-19 
Katonai infokommunikációs 

mérnök II. 

Katonai hírközlési és rádióelektronikai felderítő, 

zavaró és titkosító berendezések fejlesztése, 

gyártása és üzemeltetése 

okleveles villamosmérnök, 

villamosmérnök 

3 

ill 

5 

(1), (2) 

 

Megjegyzés:  (1)  Fejlesztés: Készülék- és berendezés fejlesztés, rendszertervezés. (Hardver, szoftver) 

(2) Gyártás: szerelés- és méréstechnológia 

(3) BSc ill. MSc 

http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=103
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=106
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=102
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=108
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=115
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=113
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=116
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=117
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27/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a szakmai címeket Bíráló Testület javaslata alapján a 

17/2016. (VI. 22.) MMK Elnökségi határozattal jóváhagyott szakmai címeket Bíráló Testület 

tagságát a következő személyekkel egészíti ki: Gonda Ferenc, Kocsis András Balázs, Pintér 

Imre, Polgár László, Volkai János. 

 

28/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat előterjesztett 

Ügyrendjét elfogadja. 

 

 

2016. november 16. 

 

29/2016. (XI. 16.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 24/2016. (X. 26.) MMK Elnökségi határozatot hatályon 

kívül helyezi és a következő határozatot hozza: 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2016. december 3-a 10 órára rendkívüli Küldöttgyűlést 

hív össze a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermébe az Építészeti, 

Mérnöki Tervezési és Szolgáltatási Rendszerének (ÉMTSZR) koncepciójának és a hozzá tarozó 

tervezői díjszabás alapelveinek és az MMK Alapszabály módosításának elfogadására, valamint a 

felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök továbbképzési rendszerének 

felülvizsgálatát célzó tárgyalásokhoz szükséges felhatalmazás megadására. 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a rendkívüli Küldöttgyűlés napirendjét és előterjesztéseit 

elfogadja és egyben felhatalmazza az MMK Elnökét a napirend és az előterjesztések MMK 

Küldöttgyűlés elé terjesztésére. 

 

 

2016. december 14. 

 

30/2016. (XII. 14.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Energetikai Tagozat kezdeményezésére 

jóváhagyja az előterjesztett Büki Gergely Díj létrehozására vonatkozó alapító okiratot.  

 


