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Javaslat az MMK Továbbképzési Szabályzatának módosítására
Általános indokolás
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2017. októberi ülésén munkacsoportot hozott létre az
MMK hatályos szabályzatainak felülvizsgálatára és szükség esetén módosítási javaslatok
kidolgozására. A Továbbképzési Szabályzat ugyanakkor saját maga feladatként jelöli meg a
Kamarai Továbbképzési Testület részére a továbbképzés rendszerének folyamatos értékelését
és ennek alapján az MMK Elnökség részére történő fejlesztési, módosítási javaslatok
kidolgozását. Erre tekintettel a Továbbképzési Szabályzat felülvizsgálatát az MMK Elnöksége
külön munkacsoportra bízta a 29/2017. (X. 18.) MMK Elnökségi határozatban. A
munkacsoport vezetője Dr. Csenke Zoltánné, tagjai a Kamarai Továbbképzési Testület tagjai,
továbbá Feilné Győry Zsuzsanna és Csohány Kálmán voltak.
A munkacsoport a módosítási javaslatának kidolgozása során figyelembe vette az elmúlt évek
gyakorlata során, a Továbbképzési Szabályzatban nem rendezett egyes részletkérdésekre
vonatkozó MMK Elnökségi határozatok, KTT határozatok és KTT ajánlások tartalmát,
továbbá a Feilné Győry Zsuzsanna és Csohány Kálmán által az előző elnökség számára
összeállított jelentését a területi mérnöki kamarákkal folytatott konzultációkról, valamint az
elmúlt évben felkért tagozati továbbképzési referensektől érkezett észrevételeket, javaslatokat.
A munkacsoport elsődleges célja az volt, hogy a 2014-ben elfogadott továbbképzési rendszer
alapvető szabályainak megtartása mellett beépítse a szabályzatba azokat a gyakorlatban
elfogadott és bevált részletszabályokat, melyek az elmúlt években éppen a fent említett MMK
Elnökségi határozatok, KTT határozatok és KTT ajánlások formájában már léteztek. Így a
módosított új szabályzatban mind a szakmagyakorlók, mind a képzések szervezésében
közreműködő területi mérnöki kamarák és szakmai tagozatok egységes rendszerben, egy
helyen találják meg a kamarai továbbképzésekre vonatkozó szabályokat. Ezen kívül a
munkacsoport néhány kérdésben pontosította a szabályzat hatályos szövegét, így például a
javaslat szerint módosulnak a részvétel igazolásának, a törzsanyaghozzájárulási díjnak, vagy
éppen a tanúsított szakterületek továbbképzésének egyes szabályai. Végül szintén az
egységesítési törekvést szolgálja, hogy a korábban mellékletben megjelenő egyes témák
szintén átkerülnek a szabályzat törzsszövegébe, ezzel is könnyítve a szabályzat
olvashatóságát, megértését.
Többszöri egyeztetést követően 2018. február 19-re készült el az első, szövegszerű módosítási
javaslat, melyet ezt követően a munkacsoport elektronikusan, illetve két megtartott ülésén is
kiegészített. A szabályzat módosításának állásáról tájékoztatást adott az Alelnöki Tanács
2018. március 7-én tartott ülésén, majd ezt követően az MMK Elnökség 2018. március 14-én
tartott ülésén is. Az ezeken elhangzott észrevételeket és kiegészítő javaslatokat a
munkacsoport szintén megtárgyalta és a szabályzat módosítására tett javaslatába beépítette.
A Továbbképzési Szabályzat módosítására tett végleges javaslatot az MMK Elnöksége a
Választmány ülésén elhangzott kiegészítéseket is beépítve elfogadta, és azt az MMK
Küldöttgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra. A szabályzat módosításának részletes, témák
szerint csoportosított indokolását az alábbiakban mutatjuk be.
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Részletes indokolás
1. Felhatalmazó rendelkezések pontosítása
A szabályzat 2. §-a kiegészítésre került az MMK Tanúsítási Szabályzatára való utalással
(új (3) bekezdés), ugyanis az szintén a Továbbképzési Szabályzat hatáskörébe utalja a
tanúsítvánnyal rendelkező kamarai tagok számára előírt továbbképzések
részletszabályainak megállapítását. A felhatalmazó rendelkezések eddig csak a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletre történő utalást tartalmazták, ezért szükséges a kiegészítés. A
tanúsított szakterületek továbbképzésének szabályaival kapcsolatos változásokat külön
pontban mutatjuk be.
2. A szakmai továbbképzési témák kijelölésének és a törzsanyagok kidolgozásának
eljárásrendje
A szabályzat 9. §-ban pontosításra került a szakmai továbbképzés témái kijelölésének és a
törzsanyagok kidolgozásának menetrendje. Ezeket a részletszabályokat eddig a témában
2014-ben és 2015-ben elfogadott MMK Elnökségi határozatok tartalmazták. Az egyes
eljárási lépéseket és a kapcsolódó határidőket az elmúlt évek gyakorlata alapján
állapítottuk meg. A cél, hogy minden továbbképzési év tekintetében az oktatási témák
listája lehetőség szerint előző év novemberre, a kapcsolódó törzsanyagok pedig tárgyév
januárra rendelkezésre álljanak.
Új szabályként kerül be a javaslat értelmében a témák számára, illetve a megfelelő
megújítására vonatkozó követelmény, azzal, hogy a Kamarai Továbbképzési Testülettel
való egyeztetéssel megfelelően rugalmas eljárásrend áll rendelkezésre ahhoz, hogy
minden szakmai tagozatnak a saját igényei szerinti legjobb megoldást meg tudjuk találni.
Szintén a rugalmasságot segítendő új szabály, hogy az új rendelkezésként beillesztett (6)
bekezdés, amely az év közben történő témalista kiegészítésének szabályzati hátterét
teremti meg. Bár a gyakorlatban eddig sem volt ennek jogi akadálya, de nem volt
rendezett az ehhez szükséges eljárásrend. A javaslat értelmében ilyen esetben a KTT és a
tagozat közösen megállapítja, hogy milyen határidővel kell elkészülnie az újként javasolt
témához tartozó törzsanyagnak, mely ezt követően bekerül a területi mérnöki kamarák
által választható oktatási témák közé.
További egyszerűsítést jelent a (10) bekezdésbe kerülő új szabály, mely szerint nagy
érdeklődésre számot tartó, több tagozatot is értintő általános témák esetében (ilyen volt az
elmúlt években az e-napló, e-közmű stb.) a KTT maga is jogosult a téma kidolgoztatására
a Tudásközpont segítségével. Ezzel feloldható az a probléma, hogy a tagozatoknak kelljen
kidolgoztatni ilyen témák esetében is az anyagokat, ami gyorsabb reagálást biztosít a
kamara számára, és egyben lehetővé teszi, hogy ezek a témák rövid határidővel be
tudjanak kerülni a kamara képzési rendszerébe.
Ugyanebbe a fejezetbe került be új (7) bekezdésként egy témaleadással és a törzsanyagok
kidolgozásával kapcsolatos feladatok elmulasztása esetén alkalmazandó szabály, melynek
a lényege, hogy a témalista a megfelelő határidőkre minden esetben biztosított legyen. Ez
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a fenti, rugalmasságot segítő újítások mellett a területi mérnöki kamarák számára jelent
garanciát arra, hogy a képzés minden szakterületen el tudjon indulni az év elején.
3. Felmentés, egyéni teljesítés szabályozása
A hatályos szabályzat a szakmai továbbképzés alóli felmentéshez figyelembe vehető
egyéni teljesítések módjainak meghatározását a KTT hatáskörébe utalta. Tekintettel arra,
hogy a KTT ezzel kapcsolatos, először még 2014-ben meghozott határozata az elmúlt
évek gyakorlata során bevált, ahhoz javaslat, további kiegészítés nem érkezett, így
javasoljuk ennek a szabályzatba való beépítését, azzal, hogy a KTT továbbra is kapjon
lehetőséget arra, hogy szükség esetén kiegészíthesse az egyéni teljesítésként elfogadható
tevékenységek körét. A módosítási javaslatban a fentiekre tekintettel a felmentésre
vonatkozó szabályok egy új 15. §-ként jelennek meg.
4. Konferenciák, szakmai napok elismerésének lehetősége
A 10. § kiegészítését javasoljuk egy új (6)-(9) bekezdéssel, amely a szabályzat
rendelkezéseinek megfelelő képzéseken túl egy meghatározott eljárásrend szerint lehetővé
teszi a szakmai tagozatok általában rendszeresen, évente megrendezésre kerülő szakmai
napjainak, továbbá – korlátozott számban – a tagozat által elfogadott konferenciáknak a
továbbképzésként történő elismerését. Ennek a szabályait eddig egy KTT határozat
tartalmazta, ez kerül most át a javaslat szerint a szabályzatba.
Fontos követelmény, hogy ebben az esetben is biztosítani a kamarai továbbképzésként
elfogadott konferencia (vagy többnapos rendezvény esetén nap) megfelelő
adminisztrációját, melynek érdekében szükséges a területi mérnöki kamara bevonása is a
lebonyolításba. Az erről való megállapodás feltétele a KTT általi elfogadásnak. Fontos
továbbá, hogy ebben az esetben is meg kell feleljen a részvételi díj a 14. § (1) bekezdés
szerint megállapított díjnak.
5. Továbbképzés teljesítése igazolásának szabályai
A továbbképzésen való részvétel igazolásával és nyilvántartásával kapcsolatban
szövegpontosításra, és a 9. § (8) bekezdésének, valamint a 13. § (4) bekezdésének
összehangolt módosítására volt szükség. A két szabályzati hely eddig párhuzamosan
tartalmazott szabályokat, melyek ráadásul az elmúlt évek gyakorlatának sem teljesen
felelnek meg. A módosítással egyértelművé válik, hogy a részvétel nyilvántartására fő
szabály szerint elektronikusan, az Integrált Informatikai Rendszerben kerül sor.
6. Szakmai továbbképzés lebonyolításának egyes részletszabályai
A továbbképzések lebonyolítása tekintetében a módosítás egyszerűsít a képzésre való
jelentkezés szabályain a 13. § (2) bekezdésének pontosításával. Ezen kívül egy új (3)
bekezdésként bekerül a szabályzatba az eddig KTT határozatként létező követelménylista
a szakmai továbbképzés hirdetésének és meghívójának minimálisan szükséges
információtartalmát illetően.
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7. Törzsanyag-hozzájárulási díj szabályai
A javaslat szerint módosulnak a törzsanyag-hozzájárulási díj szabályai. Ennek
megfelelően a díjat nem kell megfizetni abban az esetben, ha az adott szakmai
továbbképzés során ipari partneri előadásra is sor kerül. A két bevétel célja mindkét
esetben a következő évi törzsanyagok finanszírozásának biztosítása, így az ipari partneri
megjelenés esetén az adott képzésre vonatkozóan már biztosított ez a hozzájárulás. Az új
szabályozás ezen felül az MMK Elnökség 7/2018. (III. 14.) sz. határozatával összhangban
megteremti az ipari partneri bevételeknek a területi mérnöki kamarákkal történő
megosztását. A záró rendelkezések között (21. § új (3) bekezdése) továbbá javasoljuk,
hogy ez a megoldás visszamenőleg a teljes 2018. továbbképzési évre alkalmazható
legyen. Ez könnyebbé teszi az elszámolást a területi kamarák és az országos kamara
között, hiszen így a teljes 2018-as elszámolása azonos szabályok mentén történhet.
8. Tanúsított szakterületek továbbképzési rendje
A módosítási javaslat a tanúsított szakterületek továbbképzésével kapcsolatos alapvető
rendelkezéseket megtartja, vagyis továbbra is az érintett szakmai tagozat feladata, hogy az
MMK Elnökség jóváhagyása mellett meghatározzák a tanúsított szakterületek
továbbképzési rendjét. Az erre vonatkozó szabályok ugyanakkor kikerülnek az átmeneti
rendelkezések közül és új fejezetben jelennek meg. Ezen kívül az elmúlt évek gyakorlati
tapasztalatai, illetve a tagságtól érkezett közvetlen visszajelzések alapján fontosnak tartjuk
a szabályzatban rögzíteni, hogy melyek azok a minimumfeltételek, melyektől a szakmai
tagozatok az ügyrendjükben nem térhetnek el. Ezek tételesen a 20. § (2) bekezdésében
jelennek meg.
9. Egyéb új vagy változó fejezetek
A szabályzat 11. § (3) bekezdésének a törlését javasoljuk, mely a továbbképzési nap több
napra történő, részekre bontásának lehetőségét tartalmazta. Ilyen típusú szervezésre
legutóbb még a képzési rendszer induló évében, 2014-ben volt kísérlet, azonban a
szervezésben és az adminisztrációban okozott nehézségek miatt azóta a területi kamarák
kifejezetten elutasították ezt a lehetőséget.
A szabályzat 12. §-ban pontosítottuk az oktató elfogadásának részletszabályait, ennek
értelmében a bekerül a szabályzatba, hogy a szakmai tagozat és a területi kamara közötti
vita esetén a KTT-hez lehet fordulni a rendezés érdekében.
A szabályzat új 13. § (5) bekezdése tartalmazza a képzési alkalmak ellenőrzésének
lehetőségét és feladatát. Erre az elmúlt években a KTT már kialakított egy gyakorlatot,
azonban a szabályzat eddig ezt a kérdést külön nem rendezte. A módosítás lényege, hogy
a szakmai ellenőrzésre a tagozatok jogosultak, a részleteket a KTT hatáskörébe utalja a
szabályzat.
A 17. §-ban és a 18. §-ban módosulnak a KTT-re és Tudásközpontra vonatkozó
rendelkezések. Előbbi esetben a módosítás a miniszteri delegált miatt szükséges,
tekintettel arra, hogy jelenleg nincs kijelölt ilyen tagja a KTT-nek. Megjegyezzük, hogy a
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kamara kezdeményezte az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés törlését a 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendeletből, tekintettel arra, hogy a rendelet 2014-es hatályba lépése óta
a gyakorlatban épp a minisztérium mulasztása miatt nem valósul meg ez az előírás. A
Tudásközpont esetében a működésének részleteit szabályozó ügyrendre való utalást
javasoljuk törölni tekintettel arra, hogy a Főtitkárság új szervezeti és működési
szabályzata magával a Továbbképzési Szabályzattal együtt kellő részletességgel
tartalmazza az egyes feladatköröket.
A műszaki ellenőrök és műszaki vezetők vonatkozásában – a tervezők esetében korábban
alkalmazott – átmeneti szabályokat léptetnénk érvénybe, vagyis az átmeneti időszakban,
amíg nem teljes ötéves továbbképzési ciklusokat teljesítenek a szakmagyakorlók, addig a
8. § (3) bekezdésében foglalt szabályt nem kell alkalmazni, vagyis nem követelmény,
hogy több tagozathoz tartozó engedély esetében a csonka továbbképzési ciklus alatt is
teljesíteni kelljen minden tagozathoz tartozóan a továbbképzést. Ebben az esetben a
szakmagyakorló választhat, hogy mely továbbképzésen vesz részt, de a választott
képzésnek valamely meglévő engedélyéhez kell igazodnia.
10. Technikai átvezetések
A korábban mellékletben rendezett egyes témakörök – a szakmai továbbképzési nap
időbeosztásának lehetséges eseteit leszámítva – bekerülnek a szabályzat törzsszövegébe.
Ennek megfelelően a kiegészítő fogalmi magyarázatok a 4. §-ba, a szakmai továbbképzés
témáinak kiválasztási szempontjai pedig a 9. § (4) bekezdésbe kerülnek át. A szakmai
továbbképzési nap időbeosztásának mellékletben felsorolt, lehetséges eseteit, tekintettel
arra, hogy a 11. § (4) bekezdése a kérdést egyértelműen rendezi, törölni javasoljuk a
mellékletből. Ezzel párhuzamosan a 11. § (4) bekezdésnek a mellékletre utaló utolsó
mondata is törlésre kerül.
A záró rendelkezések közül javasoljuk törölni a már nem aktuális átmeneti szabályokat.
Ezen kívül 21. § (1) bekezdése kiegészül a 2017-es módosítás határozatszámával, továbbá
az aktuális módosítás leendő határozatszámával.
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