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MMK Elnökségi határozatok 

 

2017 

 

 

2017. január 18. 

 

1/2017. (I. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, az MMK Küldöttgyűlés 26/2016. (XII. 3.) MMK 

Küldöttgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás alapján, az Építészeti, Mérnöki Tervezési 

és Szolgáltatási Rendszerhez (ÉMTSZR) kapcsolódó ajánlott tervezői díjszámítás részleteinek 

kidolgozására munkacsoportot hoz létre és tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki: Bárány 

Péter, Eisert László, Nagy Gyula, Németh Balázs, Kocsis Attila, Kovács István, Makovszky 

Máriusz, Szántó László. A tagok maguk közül az első ülésükön vezetőt választanak. A 

munkacsoport titkári feladatait Zubor András látja el. 

A munkacsoport feladatát úgy köteles ellátni, hogy az ajánlott mérnöki díjszabás elfogadásra 

a 2017. májusi MMK Küldöttgyűlés elé terjeszthető legyen. 

 

 

2/2017. (I.18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok 

megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a Tervdokumentációk Tartalmi és Formai 

Követelményeire vonatkozó új szabályzatának az MMK Küldöttgyűlése általi elfogadását 

követő hatályba lépéséig a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2016. december 31-ig hatályos 

1. számú mellékletében meghatározottak, valamint az MMK Tervdokumentációk Tartalmi és 

Formai Követelményeire vonatkozó jelenlegi szabályozás figyelembe vételével készítsék a 

kiviteli tervek dokumentációját.  

 

 

3/2017. (I.18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Tanúsítási Szabályzatában kapott 

felhatalmazás alapján az energetikai szakterületen az Energetikai Tagozat előterjesztése 

alapján az alábbi szakterületeket és a szakterületekhez tartozó szakirányú végzettségre és a 

szakmai gyakorlat időre vonatkozó szabályokat határozza meg. 

 

Energetikai Tagozat tanúsítási szakterületei 

 

Sorszám Jelzet Megnevezés 

1.  G-B-1 Turbógenerátor 

2.  G-B-3 Nagy- és kisfeszültségű hálózatok 

3.  G-B-6 Villamosenergia-rendszer védelme és automatikája 

4.  G-B-7 Villamosenergia-rendszer irányítása 

5.  
G-B-8 Villamos energia minősége és EMC (elektromágneses 

összeférhetőség) 

6.  G-B-9 Hőerőgépek és rendszerek 

http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=371
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=739
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=373
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=374
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=375
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=376
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7.  G-B-11 Kazánok, kazántelepek 

8.  G-B-13 Ipari energiaellátás 

9.  G-B-14 Hőtechnikai berendezések 

10.  G-B-15 Hűtéstechnika 

11.  G-B-16 Megújuló energia hasznosítása 

12.  G-B-17 Energiaipari vízkezelés, korrózió 

13.  G-B-18 Energiagazdálkodás 

14.  G-B-19 Energetikai biztonságtechnika 

15.  G-B-20 Energetikai minőségbiztosítás 

16.  G-B-21 Energetikai mérés- és irányítástechnika 

17.  G-B-22 Energetikai környezetvédelem 

 

Szakirányú végzettség 

 

Az Energetikai Tagozat véleményezési körébe tartozó tanúsítások esetében szakirányú 

végzettségnek minősül a mesterképzésben vagy egyetemi szintű alapképzésben adott 

gépészmérnöki, a villamosmérnöki és az energetikai mérnöki oklevél, valamint az ezekre 

honosított külföldön szerzett oklevelek. 

Más alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben (BSc, főiskola) és a mesterképzésben, 

vagy egyetemi szintű képzésben (MSc, egyetem) szerzett mérnöki oklevél akkor minősül 

szakirányúnak, ha a képzés célja és tartalma (tantárgyai, szakiránya) a kért szakértői 

tevékenységi körnek megfelel. A besorolásra nem alkalmas szakképzettségek tekintetében a 

szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatára kerül sor. Ezt az MSZT az 

oklevél és a leckekönyv alapján állapítja meg.  

Az MSc és BSc, valamint más egyetemi és főiskolai végzettséget követő legalább 2 éves 

szakirányú továbbképzési (pl. szakmérnöki) oklevél megszerzésével szakirányúvá válik a 

végzettség, ha a továbbképzés szakterülete megfelel a kérelmezett szakértői terület 

ismeretanyagának. 

Részlegesen szakirányú végzettség esetén egyéni mérlegelés alapján akkor adható a 

szakterületre tanúsítás, ha a kért területeken a szakmai gyakorlati ideje meghaladja az előírt 

időt és az addigi szakmai tevékenysége egyértelműen bizonyítja, hogy a szakirányú 

végzettséghez tartozó ismereteket birtokolja. 

 

Szakmai gyakorlat 

 

Szakmai gyakorlatnak minősül az oklevél megszerzése után végzett tervezési, fejlesztési, 

kutatási, gyártási, üzemeltetési, szaktanácsadói, műszaki beruházási és a felsőfokú képzésben 

végzett oktatói tevékenység valamint a nemzetközi vagy hazai szakmai szervezetben / 

munkabizottságokban végzett tevékenység, ha annak a szakterülete megfelel a kérelmezett 

szakértői terület ismeretanyagának. A szakmai tevékenységnek alá kell támasztania az adott 

tevékenységre való felkészültséget. 

Az előírt szakmai gyakorlati idők: 

 

http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=689
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=377
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=378
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=379
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=380
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=381
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=382
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=383
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=384
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=385
http://88.209.136.19/index.php?pid=3&tabid=12&mid=45&modid=70&op=View&param=386
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Szakterület 

Egyetemi oklevél, ill. 

mesterképzési szintű 

(MSc) oklevél esetén 

Főiskolai oklevél ill. 

alapképzésű (BSc) szintű 

oklevél esetén 

Valamennyi a I. 

mellékletben megadott 

szakterületen 

5 év 7 év 

 

 

2017. február 8. 

 

4/2017. (II.8.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Feladat Alapú Pályázatok előterjesztés szerint 

módosított Ügyrendjét elfogadta. 

 

 

2017. március 8. 

 

5/2017. (III. 8.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK tisztújító Küldöttgyűlését 2017. május 6-án 

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. 

 

 

2017. március 24. 

 

6/2017. (III. 24.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Továbbképzési Szabályzatának módosítása 

céljából kezdeményezi a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének elektronikus 

szavazással történő döntéshozatalát és egyben felkéri az MMK Elnökét a szavazás 

lebonyolítására. 

 

 

2017. április 19. 

 

7/2017. (IV. 19.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2017. május 6-án 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. 

 

8/ 2017. (IV. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Tiszteletbeli Tag címet adományoz Dr. Láng Péter, 

Prof. Dr. Márkus Béla, Nagy Sándor, Varga József, valamint Varga László részére. 

 

9/2017. (IV. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara, mint köztestület 

megalakulásának 20. évfordulója alkalmából a mérnöki munka társadalmi elismertetésének és 
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megbecsülésének emelése érdekében végzett kimagasló tevékenység nagyrabecsülésére „A  

Mérnöki Tevékenység Elismertetéséért Díj” elnevezésű kitüntető kamarai díjat alapít. 

 

A díj átadásának eljárási szabályai 

 

1. Jelölt személyére az Alelnöki Tanács tesz javaslatot. 

 

2. Az Alelnöki Tanács a díj odaítélésére a kamara olyan tagját javasolhatja, aki 

kiemelkedő tevékenységet végzett a mérnöki tevékenység elismertetéséért szélesebb, a 

szakma körét jelentősen meghaladó körben és ezzel nyilvánvalóan hozzájárult a 

mérnöki tevékenység széles körű ismertetéséhez és megbecsültségének növeléséhez. 

3.  Az Alelnöki Tanács által azon kamarai tag javasolható, aki  

a. általánosabb, szélesebb körben ismert kommunikációs tevékenységével; 

b. valamely kiemelkedő, hazai és nemzetközi szinten is példaértékű mérnöki 

tevékenység vagy alkotás bemutatásának megszervezésével; 

c. a szakma körén kívül, más társadalmi rétegekben is ismert és elismert publikációs 

tevékenységével; 

d. a mérnöki munka eredményeit, erényeit, valamely kiemelkedő jelentőségű 

mérnöki alkotás széles társadalmi körben történő megismertetésével; 

e. egyéb, a mérnöki tevékenység széles körben történő megismertetését és 

elismertetését eredményező tevékenységével  

járult hozzá a mérnöki tevékenység iránti társadalmi érdeklődés felkeltéséhez, 

szélesítéséhez, a mérnöki munka és teljesítmény elismertetéséhez. 

 

4. A díj odaítéléséről az MMK Elnöksége dönt azzal, hogy a döntésben az alelnökök nem 

vehetnek részt.  

 

5. A jelölés határideje minden év április 30. napja, amely napig az Alelnöki Tanács dönt 

a díjazott személyre vonatkozó javaslatáról. Egy évben csak egy személy javasolható a 

díjra. Ez évben a javaslat kialakításának határideje 2017. április 30-a. 

 

6. Az Alelnöki Tanács a díjazott személyére vonatkozó javaslatát az Alelnöki Tanács 

javaslatról hozott döntését követő első Elnökségi ülés elé terjesti. Az Alelnöki Tanács 

javaslatáról ez évben az MMK Elnöksége 2017. május 3-án dönt. 

 

A Díj átadására a Küldöttgyűlés éves rendes ülésén kerül sor. A díj átadására első alkalommal 

a 2017. május 6-i MMK Küldöttgyűlésen kerül sor. 

 

10/ 2017. (IV. 19.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Hírközlési és Informatikai Tagozat javaslata alapján 

a tagozat elfogadott tanúsítási szakterületeit az „Informatikai projekt felügyelő” szakterülettel 

kiegészíti. 

 

 

2017. május 24. 

 

12/2017. (V. 24.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Szabványügyi Testülete elnökének Kovács 

Oszkárt nevezi ki és egyúttal megbízza a Magyar Mérnöki Kamara Nemzeti Szabványügyi 

Testületben és a Szabványügyi Tanácsban való képviseletével. 
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A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Szabványügyi Testülete tagjának nevezi ki: 

Dr. Csoknyai Tamást, Madaras Botondot, Makovsky Máriuszt, Rajnoha Lászlót, Szepesházi 

Róbertet és Tüdős Tibort. 

 

 

2017. június 14. 

 

13/2017. (VI. 14.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, tekintettel a vezető tervezői címnek a megváltozott 

piaci körülmények következtében történő felértékelődösére, úgy döntött, hogy az MMK 

Szakmai Címek Ügyrend 4. § (2) bekezdésében foglalt szabály alkalmazásával a 

településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői 

jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

alapján megszerzett vezető tervezői címmel rendelkezők számára lehetőséget biztosít a vezető 

tervezői szakmai cím könnyített eljárás keretében történő visszaállítására. A könnyített 

eljárásban a korábbi jogszabályok alapján megszerzett vezető tervezői cím a fizetendő díj 

vonatkozásában a meglévő vezető címmel azonos megítélés alá esik, ezért a visszaállítás 

kamarai szolgáltatási és adminisztrációs díja az MMK Küldöttgyűlés 8/2016. (V. 21.) és 

11/2017. (V. 6.) számú határozatai alapján 0.- Ft. 

Az MMK Elnöksége felkéri az MMK Főtitkárát, hogy az MMK Elnökség elfogadott elvei 

figyelembe vételével a könnyített eljárás részletszabályait 2017. június 21-ig dolgozza ki és 

ülés tartása nélküli döntéshozatal keretében terjessze az MMK Elnökség elé. 

 

14/2017. (VI. 14.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége változatlan összetételben megerősíti a Kamarai 

Továbbképzési Testületet, az Épületenergetikai Tanúsítói Jogosultsági Vizsga Szakértői 

Testületet, Oklevél Szakirányúságát és a Szakirányú Szakképzettség Egyenértékűségét 

Megállapító Testületet, valamint a Villámvédelmi Vizsgabizottságot és felkéri e testületek 

elnökét és tagjait feladataik további ellátására. 

Az Elnökség megköszöni Dr. Szepesházy Róbertnek a Beszámoló Vizsga Szakértő Testület 

elnökeként végzett munkáját, egyúttal Holló Csabát kéri fel, hogy 2017. június 15. napjától 

lássa el a testület elnöki feladatait, továbbá felkéri Halász Györgynét, hogy ugyanezen naptól 

lássa el a testület elnökhelyettesi feladatait. 

Az Elnökség továbbá felkéri a Beszámoló Vizsga Szakértő Testületet, az Épületenergetikai 

Tanúsítói Jogosultsági Vizsga Szakértői Testületet, valamint a Villámvédelmi 

Vizsgabizottságot, hogy – az MMK Főtitkárság közreműködésével – 2017. szeptember 1-ig 

gondoskodjon a vizsgakérdések és válaszok felülvizsgálatáról és az időszerűség 

biztosításához szükséges módosítások elvégzéséről. 

 

15/2017. (VI. 14.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Hírközlési és Informatikai Tagozat javaslata alapján 

az „Informatikai projekt felügyelő” szakterület megszerzéséhez szükséges végzettségre és 

szakmai gyakorlati időre vonatkozó módosítási javaslatát az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 

2017. június 28. 

 

16/2017. (VI. 28.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Elnöksége az MMK Szakmai Címek Ügyrend előterjesztett módosításait 

elfogadja. A módosított rendelkezések 2017. július 15-től alkalmazandók. 
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2017. július 12. 

 

17/2017. (VII. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Építési Tagozat javaslatát a tanúsított 

szakterületeire vonatkozó továbbképzési rendjére vonatkozóan elfogadja, ami szerint a 

tanúsított szakterületeken a továbbképzés rendje megegyezik az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

alapján szervezett szakmai továbbképzési renddel. 

 

18/2017. (VII. 12.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tagozat előterjesztett 

Ügyrendjét elfogadja. 

 

 

2017. szeptember 13. 

 

19/2017. (IX. 13.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat javaslatát 

a tanúsított szakterületeire vonatkozó továbbképzési rendjére vonatkozóan elfogadja, ami 

szerint a tanúsított szakterületeken a továbbképzés rendje megegyezik az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet alapján szervezett szakmai továbbképzési renddel. 

 

20/2017. (IX. 13.) MMK Elnökségi határozat 

Az MMK Elnöksége a felelősségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatást elfogadja és egyben 

felkéri a Főtitkárt, hogy a soron következő MMK Elnökségi ülésen a megkötendő 

keretmegállapodás főbb tartalmi elemeit ismertesse. A keretmegállapodást az MMK Elnöke 

az MMK Elnökség jóváhagyását követően írja alá.  

 

21/2017. (IX.13.) MMK Elnökségi határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a 2017. július 1-től bevezetésre került e-közmű 

rendszerrel kapcsolatos kamarai állásfoglalások, javaslatok és észrevételek összefogása, 

koordinálása és a Lechner Tudásközpont számára történő javaslatok összeállítása céljából E-

közmű munkacsoportot hoz létre. A Munkacsoport vezetésére Németh Gábort, a 

munkacsoporotban való részvételre Berkes Gábort, Buzás Zoltánt, Holéczy Ernőt kéri fel. A 

Munkacsoport ügyrendjét saját maga alakítja ki, tevékenységéről az MMK Elnökségnek 

rendszeresen beszámol. 

 

 

2017. október 18. 

 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az MMK Alapszabály 4.4.2. f) pontjában szereplő 

felhatalmazás alapján feladatai ellátásának segítésére a 23/2017. (X. 18.) - 34/2017. (X. 18.) 

MMK Elnökségi határozatok szerinti munkacsoportokat hozza létre. A munkacsoportok a 

soron következő rendes elnökségi ülésre, az előterjesztések határidejére vonatkozó 

szabályokra tekintettel 2017. november 9-ig előterjesztik a feladatuk ütemezett teljesítéséhez 

szükséges munkatervüket, ami többek között tartalmazza a feladat teljesítéséhez szükséges 

teendőket, azok határidejét, valamint – amennyiben azt a létesítő MMK Elnökségi határozat 

nem tartalmazza – a munkacsoportban résztvevők neveit. A munkacsoportok 
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tevékenységükről az MMK Elnökségnek rendszeresen beszámolnak. Az MMK Elnökség a 

benyújtott munkatervek és az MMK 2017. évi költségvetése alapján a soron következő rendes 

ülésén dönt a munkacsoportok díjazásáról. 

 

23/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a Tervezői Szolgáltatási 

Rendszer és a hozzá kapcsolódó díjszámítás MMK Küldöttgyűlés által elfogadott koncepciója 

alapján, valamint a Miniszterelnökséggel folytatott egyeztetések figyelembe vételével történő 

szakanyagának előkészítésére, tovább a beruházási törvény kodifikációjának alapjául szolgáló 

kamarai koncepció előkészítésére és az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken történő kamarai 

képviselet ellátására. A munkacsoport vezetője Szántó László, tagjai Bárány Péter, 

Cservenyák Gábor, Kun Gábor, Madaras Botond, Zalavári István. Az MMK Főtitkársága 

részéről a munkacsoport tagja Zubor András. A munkacsoport tevékenységére vonatkozó 

szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

tartalmazza. 

 

24/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a jogrendszerben található 

tervfogalmak összegyűjtésére és a tartalmi rendezésükre és szabályozásukra vonatkozó 

javaslat kidolgozására. A munkacsoport vezetője Horváth Adrián, tagjai az érintett tagozatok 

által delegáltak. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Zubor András. A 

munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

25/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a panel épületek felújítási 

programjának a Miniszterelnökség koordinációjában történő előkészítésében való 

közreműködésre. A munkacsoport feladata az MMK szakmai anyagának az érintett szakmai 

tagozatok bevonásával történő kidolgozása, valamint az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken az 

MMK képviseletének ellátása. A munkacsoport vezetője Gyurkovics Zoltán, tagjai Csanád 

Bálint, Cservenyák Gábor, Denk András, Dezső Zsigmond, Dési Albert, Holló Csaba, Kiss 

Jenő, Kovács István, Madaras Botond, Szilágyi Sándor. Az MMK Főtitkársága részéről a 

munkacsoport tagja Zubor András. A munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az 

MMK Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

26/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a mérnökség legfontosabb 

elvárásainak a politikai és állami döntéshozók számára történő megfogalmazására. A 

munkacsoport vezetője Nagy Gyula, a munkacsoportot az MMK Elnökség tagjai alkotják. Az 

MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Dr. Kiss Péter. A munkacsoport 

tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) 

MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

27/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a Beszámoló Vizsga 

Szakértői Testület tagjainak részvételével a beszámoló vizsga vizsgakérdéseinek, válaszainak, 

valamint a felkészítő tananyagoknak a felülvizsgálatára és szükség szerinti aktualizálására. A 

munkacsoport vezetője Holló Csaba, tagjai a Beszámoló Vizsga Szakértői Testület szakmai 

tagozatok által jóváhagyott tagjai. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja 
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Kocsisné Fűtő Krisztina. A munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK 

Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

28/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rendelet módosítására vonatkozó kamarai javaslat előkészítésére. A munkacsoport 

javaslatát a szakmai tagozatok és a területi mérnöki kamarák közreműködésével készíti el. A 

munkacsoport vezetője Dr. Metzing Ferenc, tagjai az érintett szakmai tagozatok által delegált 

személyek. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Dr. Kiss Péter. A 

munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

29/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a kötelező szakmai 

továbbképzési anyagok előkészítésének és felülvizsgálatának koordinálására, valamint a 

Továbbképzési Szabályzat módosításának előkészítésére. A munkacsoport vezetője Dr. 

Csenke Zoltánné, tagjai a Kamarai Továbbképzési Testület tagjai, továbbá Feilné Győry 

Zsuzsanna és Csohány Kálmán. A továbbképzési anyagokkal kapcsolatos feladatok 

tekintetében a munkacsoport kiegészül az érintett szakmai tagozatok által delegált 

személyekkel. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Csarnai Csaba. A 

munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

30/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre az építésfelügyeleti hatóság 

2018. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről szóló 

miniszterelnökséget vezető miniszter utasítás tervezetének véleményezése és a megvalósítás 

mérnök kamara módszertanának előkészítésére. A munkacsoport vezetője Dr. Kiss Jenő, 

tagjai a felkért területi kamarai titkárok. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja 

Dr. Szente Olivér. A munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK 

Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

31/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a Magyar Mérnöki Kamara 

és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között létrejött együttműködési 

megállapodás éves cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtására. A 

munkacsoport vezetője Lengyelfi László, tagjai az érintett szakmai tagozatok által delegált 

személyek. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Dr. Szente Olivér. A 

munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

32/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre az új közigazgatási 

rendtartás szerinti hatósági együttműködés és felügyeleti rendszer, valamint az ezzel 

kapcsolatos egységes kamarai gyakorlat kialakítására. A munkacsoport feladata továbbá a 

szakmagyakorlási jogosítási rendszer egységes minősítési rendszerének kidolgozása. A 

munkacsoport vezetője Dr. Virág Rudolf, tagjai a felkért területi kamarai titkárok. Az MMK 

Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Dr. Putnoki Zsuzsanna. A munkacsoport 
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tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) 

MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

33/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre a tervezés és kivitelezés 

együttes közbeszerzési kiírásának (Design and Build) kivételességére vonatkozó esetkör és 

útmutató tervezet kidolgozására. A munkacsoport vezetője Wéber László, tagjai Márkus Pál, 

Zsigmondi András, valamint az érintett tagozatok által delegáltak. Az MMK Főtitkársága 

részéről a munkacsoport tagja Dr. Virág Rudolf. A munkacsoport tevékenységére vonatkozó 

szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

tartalmazza. 

 

34/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége munkacsoportot hoz létre az MMK hatályos 

szabályzatainak felülvizsgálatára és szükség esetén módosítási javaslatok kidolgozására. A 

felülvizsgálat és a felülvizsgálat sorrendiségének megállapítása során figyelembe veendők az 

azok jóváhagyására és törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok, az alkalmazásuk 

során szerzett pozitív és negatív tapasztalatok, az elérni kíván célok, valamint a 

szükségszerűség és időszerűség kívánalmait. A munkacsoporton belül az Etikai-fegyelmi 

Szabályzat felülvizsgálatával, annak sajátos szerepére tekintettel külön csoport foglalkozik. E 

Szabályzat felülvizsgálata vonatkozásában is figyelembe veendők a fentebb felsorolt 

követelmények. A munkacsoport vezetője Lengyel Tamás, tagjai az érintett tagozatok által 

delegáltak. Az MMK Főtitkársága részéről a munkacsoport tagja Dr. Kiss Péter. A 

munkacsoport tevékenységére vonatkozó szabályokat az MMK Alapszabálya, valamint a 

22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat tartalmazza. 

 

35/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a kis létszámú területi kamarák támogatására 

létrehozott szolidaritási alap 2017. évi keretéből a beékezett pályázatokat az MMK Alelnöki 

Tanács javaslata alapján a következő táblázatban összegfoglalt támogatási összeggel 

támogatja: 

 

  Pályázott támogatási összeg [Ft] Megítélt támogatási összeg [Ft]  

 
Heves Megye 600 000.- 600 000.- 

 
Nógrád Megye 1 000 000.- 700 000.- 

 
Tolna Megye 600 000 - 700 000.-  700 000.- 

 
Összesen 2 200 000.- - 2 300 000.- 2 000 000.- 

 
 

36/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Épületgépészeti Tagozat előterjesztett Ügyrendjét 

elfogadja. 

 

 

2017. november 15. 

 

37/2017. (XI. 15.) MMK Elnökségi határozat 

Az MMK Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara előterjesztett 2017. II. – 2018. I. évi 

Cselekvési Programját elfogadja. 
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38/2017. (XI. 15.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a figyelemmel a 22/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi 

határozatban foglaltakra a 

 23/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Nádor Andrást (Tűzvédelmi Tagozat), Szilágyi Andrást (Közlekedési Tagozat) kéri 

fel, 

 24/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Bölsei Tamást (Hírközlési és Informatikai Tagozat), Csemniczky Lászlót (Geodéziai 

és Geoinformatikai Tagozat), Decsi Györgyöt (Tűzvédelmi Tagozat), Gorzó Csabát 

(Egészségügyi-műszaki Tagozat), Cservenyák Gábort (Épületgépészeti Tagozat), 

Ivanics Zoltánt (Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat), Józsa Gusztávot 

(Akusztikai Tagozat), Péterfalvi Józsefet (Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki 

Tagozat), Polányi Pétert (Közlekedési Tagozat), Szimandel Dezsőt (Vízgazdálkodási 

és Vízépítési Tagozat), Zsigmondi Andrást (Építési Tagozat) kéri fel és egyben a 

munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 25/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport előterjesztett 

munkatervét elfogadja, 

 27/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává Barna 

Lajost (Épületgépészeti Tagozat), Bálint Pétert (Építési Tagozat), Csohány Kálmánt, 

Csoknyai Tamást, Herceg Levente Ágostont, Kajtár Lászlót (Épületgépészeti 

Tagozat), Mészáros Jánost (Tűzvédelmi Tagozat), Molnár Dénest (Építési Tagozat), 

Rébay Lajost (Épületgépészeti Tagozat) kéri fel és egyben a munkacsoport 

előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 28/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Bálint Pétert (Építési tagozat), Borsiné Arató Évát (Akusztikai Tagozat), Gyapjas 

Jánost (Tűzvédelmi Tagozat), Halász Györgynét (Épületgépészeti Tagozat), Jancsó 

Bélát (Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat), Pankasz Lászlót (Elektrotechnikai és 

Épületvillamossági Tagozat), Rácz Józsefet (Hírközlési és Informatikai Tagozat), 

Szilágyi Zsombort (Gáz- és Olajipari Tagozat), Varjú Györgyöt (Energetikai Tagozat), 

Virág Zoltánt (Épületgépészeti Tagozat), Wettstein Anikót (Közlekedési Tagozat) kéri 

fel és egyben a munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 29/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Kovács Évát (Közlekedési Tagozat), Mészáros Jánost (Tűzvédelmi Tagozat) kéri fel 

és egyben a munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 30/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Andor Krisztiánt (Építési Tagozat), Barna Lajost (Épületgépészeti Tagozat), Harkai 

Balázst (Építési Tagozat), Helfrich Salamont (Építési Tagozat), Kelemen Csabát 

(Tűzvédelmi Tagozat), Takács Gyulát (Épületgépészeti Tagozat), Takács Zsuzsannát 

(Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara titkára) kéri fel és egyben a 

munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 31/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává Decsi 

Györgyöt, Király Lajost, Parádi Ervint, Veress Árpádot, Virág Zoltánt kéri fel, a 

munkacsoport munkatervét az MMK-BM OKF együttműködési megállapodás 

tartalmazza, 

 32/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Lescsinszky Katalint (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara titára), Takács 

Zsuzsannát (Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara titkára), Kiss Pétert, 

Molnár Tamást és Zubor Andrást (MMK Főtitkársága) kéri fel és egyben a 

munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 
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 33/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Bárányosné Ábrahám Ritát (Tűzvédelmi Tagozat), Horváth Adriánt (Tartószerkezeti 

Tagozat), Lakits Györgyöt (Közlekedési Tagozat), Temesvári Lászlót (Épületgépészeti 

Tagozat) kéri fel és egyben a munkacsoport előterjesztett munkatervét elfogadja, 

 34/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozattal létrehozott munkacsoport tagjává 

Bálint Ákost (Közlekedési Tagozat), Borsiné Arató Évát (Akusztikai Tagozat), Csanád 

Bálintot (Épületgépészeti Tagozat), Gógl Pétert (Egészségügyi-műszaki Tagozat), 

Karsa Álmost (Építési Tagozat), Kelemen Csabát (Tűzvédelmi Tagozat), Király Bélát 

(Erdőmérnöki, Faipari mérnöki és Agrárműszaki Tagozat), Lantos Andrást 

(Épületgépészeti Tagozat), Makovsky Máriuszt (Anyagmozgató gépek, Építőgépek és 

Felvonók Tagozat), Molnár Szabolcsot (Energetikai Tagozat), Oldal Istvánt 

(Gépészeti Tagozat), Pankasz Lászlót (Elektrotechnikai és Épületvillamossági 

Tagozat), Rácz Józsefet (Hírközlési és Informatikai Tagozat), Rung Attilát 

(Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat), Szilágyi Zsombort (Gáz- és Olajipari 

Tagozat) és Zarándy Pált (Energetikai Tagozat) kéri fel és egyben a munkacsoport, 

valamint az Etikai-fegyelmi Szabályzat felülvizsgálatát végző csoport előterjesztett 

munkatervét elfogadja. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége nyomatékosan felkéri azon munkacsoportok vezetőit, 

akik még nem készítették el munkatervüket, hogy a soron következő rendes MMK Elnökségi 

ülésig készítsék el azokat. Ennek hiányában az MMK Elnöksége a munkatervet saját 

hatáskörében állapítja meg.  

A 23/2017. (X.18.) - 34/2017. (X.18.) MMK Elnökségi határozatokkal létrehozott 

munkacsoportok feladatuk ellátásához rendelkezésre álló keretösszeg alapján a 

munkacsoportok díjazásáról az MMK Elnöksége a feladatok elvégzését követően dönt. 

 

39/2017. (XI. 15.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának 

előterjesztett módosítását elfogadja. A módosítások 2017. december 1-jén lépnek hatályba. A 

változásoknak a Mérnök Újságban és a kamarai honlapon való közzétételéről az MMK 

Főtitkára gondoskodik. 

 

MÉRNÖKI DÍJSZABÁS 

(érvényes 2017. december 1-től) 

Mérnöknap díja a szerződött idő függvényében ezer forintban 

(a táblázatban szereplő értéket nettó díjak, az áfát nem tartalmazzák) 

idő 

(nap) 

Kiemelt 

Mérnök 

Irányító 

Mérnök 

Önálló 

Mérnök 

Beosztott 

Mérnök 

Kezdő 

Mérnök 

Segéd 

tervező 

szerkesztő 

1-10 250 180 130 100 70 50 

11-30 235 170 120 95 65 47 

31-50 220 160 115 90 62 45 

51-100 210 150 110 85 58 42 

100 felett 200 140 100 80 55 40 
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40/ 2017. (XI. 15.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat 

javaslata alapján a tagozat elfogadott tanúsítási szakterületeit az előterjesztés szerinti 

szakterületekkel kiegészíti. 

 

 

2017. december 13. 

 

41/2017. (XII.13.) MMK Elnökség határozat   

1. Az MMK Elnöksége a 2017. szeptember 13-án és a 2017. október 18-án létrehozott 

munkacsoportok tevékenységének díjazására szolgáló keretet az Előterjesztésben foglalt 

táblázat szerint állapítja meg és egyben az érintett munkacsoportok tevékenységét 

megköszöni.   

2. Az Elnökség elrendeli, hogy a Főtitkárság tegye meg a táblázatban dőlt betűvel jelölt 

munkacsoportok vezetői és tagjai számára a tevékenységükért járó díj kifizetéséhez szükséges 

intézkedéseket, oly módon, hogy    

a. az egy tagra jutó díj a munkacsoport keretének egyenlő arányú felosztásával képződik, 

kivéve a vizsgakérdések felülvizsgálatát végző munkacsoportot, amelyben a keretet a 

szakterületek és az általános kérdések területe között kell egyenlő arányban 

felosztani;   

b. azt a tagot, aki a munkacsoport munkájában nem vett részt, díjazás nem illeti meg;   

c. a munkacsoport vezetőjét az egy tagra jutó díj kétszerese illeti meg;   

d. a vizsgakérdések felülvizsgálatának munkacsoportjában az eddig teljesített 

felülvizsgálatokért járó díjak kifizetésére kerüljön sor oly módon, hogy a teljes körű 

felülvizsgálatért szakterületenként 150 000,- Ft, a részleges felülvizsgálatért 100 000,- 

Ft díjazás jár.   

 

42/2017. (XII.13.) MMK Elnökség határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége az Elektrotechnikai Tagozat előterjesztett Ügyrendjét 

elfogadja.   

 

43/2017. (XII.13.) MMK Elnökség határozat  

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége javasolja, hogy a Komáromnál épülő új közúti Duna 

hidat Feketeházy János hídépítő mérnökről nevezzék el.  

Egyúttal megbízza az MMK elnökét, hogy a Szlovákiai Építőmérnökök Kamarája elnökével 

közösen aláírt levélben forduljon a híd elnevezése tárgyában mindkét ország miniszterelnöke 

felé.  

 

 


