A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.05.29 16:00:05

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

0

0

1

5

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1
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PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 9 4

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Angyal
1-3

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 0 0 1 5

.P k . 6 0 1 4 2 1 / 1 9 9 7 /3

1 8 0 8 4 5 9 9

2

4 3

Nagy Gyula

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

1 1
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

B.

Befektetett eszközök

21 738

20 860

I. Immateriális javak

14 084

13 848

II. Tárgyi eszközök

6 104

5 462

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 550

1 550

143 289

173 032

II. Követelések

50 519

46 546

III. Értékpapírok

80 000

110 000

IV. Pénzeszközök

12 770

16 486

3

2 292

165 030

196 184

Saját tőke

71 706

72 939

I. Induló tőke/jegyzett tőke

62 218

71 706

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

7 579

130

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

1 909

1 103

Forgóeszközök
I. Készletek

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

E.

Céltartalékok

41 536

44 072

F.

Kötelezettségek

22 308

71 021

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

22 308

71 021

Passzív időbeli elhatárolások

29 480

8 152

165 030

196 184

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.29 18.53.03

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

392 528

400 092

226 310

4 589

6 915

397 117

407 007

244 465

226 310

244 465

35 257

8 097

35 257

8 097

244

1 801

244

1 801

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

392 772

401 893

397 361

408 808

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

392 772

401 893

392 772

401 893

5. Anyagjellegű ráfordítások

185 668

193 780

490

186 158

193 780

6. Személyi jellegű ráfordítások

161 571

183 218

1 886

163 457

185 627

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

19 624

22 610

19 624

22 610

7. Értékcsökkenési leírás

10 996

6 352

10 996

6 352

8. Egyéb ráfordítások

26 958

18 413

92

3 294

27 050

21 707

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

385 193

401 763

2 468

5 703

387 661

407 466

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

385 193

401 763

385 193

401 763

7 579

130

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

4 589

6 915

2 409

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

7 579

130

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 121

1 212

9 700

1 342

212

109

212

109

1 909

1 103

9 488

1 233

Nyomtatva: 2018.05.29 18.53.04

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

30 000

30 000

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1-3

1 0 9 4

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Angyal
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 1 .P k . 6 0 1 4 2 1 / 1 9 9 7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/3

0 0 0 0 0 1 5

1 8 0 8 4 5 9 9

2

4 3

Nagy Gyula

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

szakmai tudományos tevékenység, oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1996.évo LVIII.törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: tervező és szakértő mérnökök, egyéb szakmagyakorlók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

30993

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
elnök
6.2 Tisztség

Előző év (1)
alelnökök

A.

4 800

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

8 550
Tárgy év (2)

9 000

6 975

19 624

22 610
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
elnökségi tagok
6.2 Tisztség

Előző év (1)
bizottsági tagok

A.

3 600

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

4 452
Tárgy év (2)

2 224

2 633

19 624

22 610

Nyomtatva: 2018.05.29 18.53.04

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

397 361

408 808

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

397 361

408 808

H. Összes ráfordítás (kiadás)

387 661

407 466

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

163 457

185 627

385 193

401 763

9 488

1 233

50

52

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Épületgépész Tervezői Konferencia és szakmai kiadvány
Támogató megnevezése:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

5 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 000 000

Felhalmozási
Összesen:

5 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Híközlési és Informatikai Szakmai Tagozat szakmai konferencia
Támogató megnevezése:

egyéb gazdálkodók
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

1 410 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 410 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 410 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 410 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 410 000

Felhalmozási
Összesen:

1 410 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.29 18.53.04

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat szakmai rendezvény
Támogató megnevezése:

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017

Támogatási összeg:

600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

600 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

600 000

Felhalmozási
Összesen:

600 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Via Carpathia Konferencia
Támogató megnevezése:

Nemzetközi Visegrádi Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.07.07-2017.06.30

Támogatási összeg:

4 229 260

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

858 340

- tárgyévben felhasznált összeg: 858 340
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

858 340
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

858 340

Felhalmozási
Összesen:

858 340
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
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Dr. Rocskai János kamarai tag könyvvizsgáló

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Magyar Mérnöki Kamara tulajdonosainak
Vélemény
Dr. Rocskai János 004148 számú kamarai tag könyvvizsgáló elvégeztem a Magyar Mérnöki Kamara (1094
Budapest Angyal u 1-3., cégjegyzék száma: 01-03-0000015) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből
– melyben az eszközök és források egyező végösszege 196.184 E Ft,
az adózott eredmény 1.233 E Ft (nyereség) -,
és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kamara
2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben (a továbbiakban: „számviteli törvény”), valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 29.) kormányrendeletben foglaltakkal
összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Független vagyok a Magyar Mérnöki Kamarától a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen
normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.
Egyéb Információk
A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy a „Közhasznúsági jelentés” a
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint a
közhasznúsági jelentés és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.
Véleményem szerint a Magyar Mérnöki Kamara 2017. évi közhasznúsági jelentése minden lényeges
vonatkozásban összhangban van a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójával és a számviteli törvény
vonatkozó előírásaival.
Mivel egyéb más jogszabály a Kamara számára nem ír elő további követelményeket a közhasznúsági jelentésre,
ezért e tekintetben nem mondok véleményt.
A közhasznúsági jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a
tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
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szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Kamarának a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó
tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Kamara pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának
a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
nem azért, hogy a Kanara belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Kamara tevékenysége
folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az
egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Kamara nem tudja a tevékenységét
folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve
a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Budapest, 2018. április 12.
Dr. Rocskai János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004148
1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A
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A Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének szakmai beszámolója
a 2017. évi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról
Szervezeti megújulás
A Magyar Mérnöki Kamara a 2017. május 6-i Küldöttgyűlésén új elnököt és kamarai
testületeket – Elnökséget, Felügyelő Bizottságot, valamint Etikai-fegyelmi Bizottságot –
választott. Ennek megfelelően az elmúlt egy év a megújulás jegyében telt.
Az új Elnökség áttekintette a kamarai testületeket. Elsőként a kamarai szabványügyi
testületet újította meg, majd sor került kamarai kitüntetéseket előkészítő testület átalakítására
és folyamatban van a FAP testület megújítása is. A kamara elnöke pedig meghatározta a
továbbképzést, a vizsgáztatást és a FAP – tevékenységet felügyelő alelnökök személyt is.
Minden eddiginél teljesebb körű részvétellel bonyolította le a kamara a 2017. őszi
Választmányi ülést, amelyen sor került a tisztújítást követő első félév eredményeinek
áttekintésére és a feladatok meghatározására. A területi kamarák elnökei a Választmányon
túlmenően a Küldöttgyűlést megelőző, 2018. tavaszán tartott – régiónként szervezett –
találkozókon is kifejtették véleményüket a kamarai tisztújítást követő esztendőben végzett
munkáról és javaslatokat tettek a következő időszak feladataira. A kamara elnökének a
megyei kamarák taggyűlésein, elnökségi ülésein, megyei konferenciákon tett látogatásai is
sok információ cseréjét teszik lehetővé.
A tisztújítást követően rendszeressé váltak a mintegy másfél-két havonta tartott tagozati
elnöki értekezletek is, amelyeken a kamara elnöke tájékoztatja a fontosabb feladatok
teljesítéséről a tagozatok elnökeit, akik véleményüket és javaslataikat beszélik meg a
találkozókon.
A kamara új Elnöksége határozottan vállalta a „Minden Mérnök Kamarája”
megvalósítását – első ízben a mérnökinformatikusok és az üzemeltető mérnökök irányában döntéseket hozott a kapcsolatok szélesítését lehetővé nyitás érdekében.
A kamara – a beszámolóban részletezett módon – megfogalmazta és a Mérnök Újságban
közzé tette azokat az alapvető feltételeket, amelyek teljesülése szükséges ahhoz, hogy a
mérnöki versenyképesség erősödjön és ez eredményesen hozzájáruljon az ország
versenyképességének erősödéséhez. Ezek a javaslatok képezhetik a következő időszak fő
törekvéseit, elsősorban ezeket a célokat kell a megújuló kormányzati és szakmapolitikai
környezetben érvényesíteni.
A szabályozási környezet alakulása
A kamara több kezdeményezést tett a mérnökök tevékenységét körülvevő jogszabályi
környezet javítására, valamint a beruházások folyamatának eredményesebbé, hatékonyabbá
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tételére, szereplőik felelősségének egyértelműsítésére. Azakmagyakorlás alapvető
szabályozása és egyes szakterületeken – például a közműegyeztetésben – előálló problémák
kiküszöbölése is a kezdeményezések célja. A kezdeményezések csak részben vezettek
eredményre. Ez a körülmény arra utal, hogy erősíteni kell a kamara érdekérvényesítő
tevékenységét, felhasználva a részletesen kidolgozott munkaanyagokat is.
Hosszú távon is hasznosuló eredményre, a beruházások jobb előkészítéséhez vezethet, hogy
a tavaly májusi Küldöttgyűlést követő héten a kamara – a kamara elnökének
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel tartott egyeztetését követően – jelezte a
kormányzatnak: a beruházások költségeinek gyakori és jelentős menet közbeni emelkedése
nagyrészben az előkészítetlenségre vezethető vissza. Az előkészítettség egyik alapvető eleme,
hogy csak kivitelezési tervek birtokában kerüljön sor a közbeszerzések kiírására, mert ez a
költségszámítást is megalapozottabbá teszi, továbbá lényegesen csökkenti a későbbi
módosításokat. Ezt követően megjelent kormányhatározat több infrastrukturális projekt
felülvizsgálatát írta elő annak érdekében, hogy ahol szükséges, készüljön el a kivitelezési terv,
továbbá Kormányzati szándékként rögzítette a szabályozás általános követelménnyé tételét.
Az Elnökség első teendőinek egyike volt a vezető tervezői cím visszaszerzésének
megkönnyítése és térítésmentessé tétele azoknak, akik már korábban rendelkeztek vele, de a
szabályozás változása miatt elveszítették.
Kiemelt figyelmet fordított az Elnökség arra, hogy az építőipar jelentősen javuló
konjunkturális körülményei közepette erősödjön a mérnöki munka megbecsülésére való
hajlandóság: az Elnökség 2017. november 15-i ülésén új mérnöknap díjszabást vezetett be. Az
új díjszabás december 1. napján lépett hatályba. Ugyanakkor további egyeztetések
szükségesek ahhoz, hogy a Magyar Építész Kamarával hosszú távra szóló egyezség keretében
rendeződjenek a díjazás közös kérdései, amelyek egy országos ajánlás alapját képezhetik.
A kamarai aktivitás növelése
A kamara vezetése súlyt helyezett arra, hogy a továbblépést igénylő kérdések feltárásába és a
szükséges intézkedések kidolgozásába minél szélesebb körbe vonja be a szakmai tagozatok
aktivitását. Ennek megvalósulása volt az Elnökség által 2017. őszén létrehozott 12
munkacsoport, amelyek a beruházási folyamatok rendszerére vonatkozó szabályozás
megalapozásától,
a
kamara
szabályzatainak
felülvizsgálatától
és
fontos
jogszabálymódosítások kidolgozásától kezdve a közbeszerzés tervező mérnökök számára
fontos kérdéseinek rendezésén át az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztéséig és a
panelfelújításokra vonatkozó kormányzati koncepció műszaki részének kidolgozásáig
végeztek igen intenzív és eredményes munkát.
A panelprogramban közreműködő munkacsoport eredményes tevékenysége jó példája a
tagozatok közötti együttműködésnek. A kormányzat szándéka a panel épületek (valamint a
lakóépületekhez kapcsolódó középületek és közösségi terek) megújítása, az általuk biztosított
életminőség javítása. A Miniszterelnökség ennek előkészítése érdekében több munkacsoportot
hozott létre (műszaki, finanszírozási, jogi szociológiai, önkormányzati). Az MMK a műszaki
munkacsoport tagjaként – a tagozatok széles körű közreműködésével – megalapozott és
minden jelentős kérdésre kiterjedő szakmai javaslattal járult hozzá a részletes koncepció
előkészítéséhez. Ennek előkészítéséhez több tagozat – különösen az épületgépészeti, a
tartószerkezeti, az elektrotechnikai, az építési és a tűzvédelmi tagozat – járult hozzá. A
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Miniszterelnökség köszönettel vette a szakmai támogatást és jelezte, hogy a koncepciót széles
társadalmi vitára kívánja bocsájtani.
A szolgáltató jelleg erősítése
A kamara vezetése nagy súlyt helyez a szolgáltató jelleg erősítésére. Ennek jegyében
folytatódott a korábban létrehozott kedvezményes szolgáltatások fenntartása, továbbá sikerült
e kör bővítése is. A bővítés része a bevezetés alatt álló kedvezményes idegennyelv tanulás
országosan kiterjedő lehetősége.
Kiemelt jelentőségű a kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás – biztosítók
versenyeztetésével történt - megteremtése, amelybe az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó
kötelező felelősségbiztosítás ugyanúgy hozzá tartozik, mint az általános szakmai
felelősségbiztosítás. A piaci viszonyokhoz képest igen kedvező és csak a kamarán keresztül
elérhető felelősségbiztosítást a tervezők, a szakértők, az energetikai auditorok és
szakreferensek, valamint a regisztrált műszaki ellenőrök és építésvezetők, valamint a
regisztrált cégek is igénybe vehetik.
Ez utóbbi mutatja, hogy az új Elnökség kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kamara által
nyilvántartott szakmagyakorlók számára is a lehető legszélesebb szolgáltatást biztosítsa.
A felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök a jogszabály módosítása folytán
visszakerültek a kötelező szakmai képzési körbe, ezzel folyamatos képzésük a kamarai tag
szakmagyakorlókhoz hasonlóan biztosított.
A kamarai tudásbázis erősítése
Erősödött és tapasztalatokban is gazdagodott a kamara tudásbázisa. A kamara
továbbképzési rendszere biztosította a kötelező jogi és szakmai képzések teljesítéséhez
szükséges feltételeket. A jogi továbbképzés távoktatás keretében elérhető anyagai tovább
bővültek és a napi hasznosításhoz is megfelelő ismereteket tartalmaznak. A tapasztalatok
alapján pedig – figyelemmel arra, hogy még ma sem minden kötelezett számára nyilvánvaló a
távoktatás eszközrendszerének használata – a Küldöttgyűlés elé terjesztett módosítás
könnyítést vezethet be.
A szakmai továbbképzés alapvető szerkezetének megtartása mellett a Kamara Továbbképző
Testületének ajánlásai tették lehetővé rugalmasabb formák alkalmazását is. Mindamellett a
Küldöttgyűlés elé terjesztett, tapasztalatokon alapuló módosítások további – a területi
kamarák és a szakmai tagozatok számára egyaránt kedvező változásokat hozhatnak. A
kötelező továbbképzés rendszere kibővült a regisztrált szakmagyakorlókkal, ami az indulás
évében mind a törzsanyagokat és oktatókat biztosító tagozatok, mind a szervező területi
kamarák számára jelentős többletfeladatot adott (különösen, mivel az előző év utolsó
napjaiban megjelent jogszabály nem adott időt a felkészülésre).
Folytatja a kamara az energetikai auditorok és szakreferensek vizsgáztatását és képzését,
amely tevékenység a felkészítő képzéstől a vizsgán át a kötelező továbbképzésig és az
ötévenkénti megújító vizsgákig tart. A tapasztalatok alapján e tevékenység állandósága
mellett számítani kell a piaci szükséglet fél évtizedes hullámzását követő ingadozásokra is. A
kamara részt vett a Nemzeti Energetikusi Hálózat tagjainak szakmai képzésében is. A
területi kormányhivatalokban működő – a lakosság, a gazdasági szereplők és az intézmények
részére szakmai tanácsadást végző kormánytisztviselők az intézmények energiafogyasztásával
kapcsolatos adatgyűjtést és ellenőrzést is végeznek.
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Lényegesen bővült a kapcsolat az ipari partnerekkel, amelyek készek a szakmai
továbbképzés körének innovatív ismeretekkel való bővítésére. Az ipari partnerek képzési
napba történő bevonása is rendszerezettebbé vált. A tapasztalatok arra mutattak, hogy
szükséges a területi kamarák közreműködésének segítése is ezen a téren. A Küldöttgyűlés elé
kerülő módosítás erre is lehetőséget adhat.
Az érintett tagozatok kezdeményezésére és közreműködésével sikeres mesteriskolákat
szervezett a kamara, amelyek végzettjei – az informatikai projekt ellenőrök (idén végzett 65
fő) a speciális tudással bíró korrózióvédelmi szakmagyakorlók - számára az új tudás piaci
alkalmazását is elősegíti a megrendelők tájékoztatásával és a végzettek elérhető
nyilvántartásával. Az érintett tagozat tanúsítási rendszerébe is beemelte az IPE – végzetteket.
Előfordult, hogy az azonnali szükséglet szintjén jelentkező információkat gyors reagálással
kellett biztosítani. Ez történt az e-közmű egyeztetés bevezetésekor, amely időszakban
rendkívül rövid idő alatt került sor több budapesti, majd több regionális workshop
megszervezésére. A reagálási kényszer e téren rendkívül széles körű: a vonatkozó
jogszabályok módosítására részletes javaslatot adtunk át a Miniszterelnökségnek, ennek
kidolgozásában külön munkabizottság nyújtott segítséget, folyamatos technikai kérdések
rendezését szolgáló – nem konfliktusmentes – egyeztetések folytak és folynak a
rendszergazda állami szervezettel és éles viták az egyes közműszolgáltatókkal.
Az MMK együttműködési megállapodással rendelkezik az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal. Ennek egyik célkitűzése közös szakmai rendezvények szervezése is. Az
utóbbi időben – a kéményseprőipar körül kialakult viták miatt is – előtérbe került a szénmonoxid (CO) mérgezések megelőzése. Az OKF-fel közös workshop szervezésére 2018.
márciusban került sor jelentős tagozati segítséggel, amelyen nagy érdeklődés mellett
tekintették át a résztvevők a szabályozást, a hatósági gyakorlatot, a kérdéshez kapcsolódó
kutatási és oktatási tapasztalatokat és innovatív piaci megoldásokat.
Kiemelkedően sikeresnek bizonyult, hogy részletes felmérés és rendszerezés alapján sikerült a
korábbi FAP tanulmányok legnagyobb részét a kamara honlapján hozzáférhetővé tenni.
A megoldás sikerességét a szinte azonnali jelentős számú megkeresésé és letöltés
bizonyította. Valójában ezzel biztosítható a legsikeresebben a FAP tanulmányok napi
gyakorlatban történő hasznosulása. Lehetséges, hogy ennek hatására 2018-ban 26 FAP
feladatalapú pályázat beadására került sor. A FAP anyagok áttekintése alapján több kiadvány
megjelenítésére született. Az ennek eredményeképpen megjelent Épületenergetika kiadvány
bővített, aktualizált kiadása nagy keresletnek örvend és rövidesen megjelenik egy
földrengésszámításokat pontosabban figyelembe vevő, a tartószerkezeti tervezést segítő
kiadvány is.
A kamara tagjai nem csak a közvetlen szakterületi ismeretek bővítését igénylik, hanem
szélesebb körben – és a kötelező képzéseknél kevésbé energiaigényes módon – is
ismeretekhez kívánnak jutni. Ezt szolgálja a 2018. tavaszán elindult Mérnökszalon,
amelynek témaválasztása azt bizonyítja, hogy a mérnöki tudás milyen széles kapcsolódással
járul hozzá nem mérnöki, világraszóló teljesítményekhez is. Az első előadókat – a hajóit maga
gyártó, világhírű magányos vitorlázót, Fa Nándortés a szintén világhírű, mérnök végzettségű
agysebészt Dr.Csókay András poresszort - széles és igen élénk érdeklődés fogadta.
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztése
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Folyamatban van a kamara ellenőrzési tevékenységének megújítása, különös tekintettel az
építésfelügyeletekkel közös ellenőrzésekre. A kamara – a MÉK-kel közösen - részt vett
építésfelügyeletek és a területi kamarák közös ellenőrzésére vonatkozó szabályozás
előkészítésében és - a MÉK egyetértésében – módszertani javaslatot terjesztettünk elő. Az
Elnökség által létrehozott egyik munkacsoport a területi kamarák által rendelkezésre bocsátott
jegyzőkönyvek alapján elemzi a tapasztalatokat, amelyek megalapozhatják egy javaslat
elkészítését az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztésére.
A fiatal mérnökök támogatása
A kamara erősítette a fiatal mérnökök segítése, ösztönző elismerése érdekében végzett
tevékenységét. Térítésmenetes feltételeket kapott a fiatal energetikusok egyesülete az éves
ülésük megrendezéséhez, amelyet a kamara elnöke nyitott meg. A Közlekedési Tagozat
közreműködésével megvalósult szponzoráció lehetővé tette, hogy 2017. végén a MITA
(Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány) több fiatal mérnök munkáját jutalmazza. A friss
szemléletű tervek a sajtó érdeklődését is felkeltették. Küldöttgyűlésünkön került sor a MITA
által odaítélt diplomadíjak átadására is.
A hatósági munka egységesítése
Több jogszabályváltozás követeli meg a hatósági munka eredményesebb összehangolását.
Ennek eszközeként rendszeresek az országos főtitkári értekezletek, módszertani anyagok
kiadására kerül sor, napi rendszerességűek az írásbeli és szóbeli konzultációk. Minderre azért
van szükség, mert a hatósági felügyeleti feladatok MMK főtitkárára telepítése szükségessé és
lehetővé teszi az összehangoltabb hatósági munkát. Ezen túlmenően olyan szabályozások
jelentek meg, amelyek – mint az általános közigazgatási rendtartás, elektronikus ügyintézés,
az adatbázisvédelem, az EU új általános adatvédelmi szabályozása (GDPR) - egységes
kamarai szabályozást, egységes informatikai eljárásokat és egységes képviseletet, továbbá
egységes felkészülést és háttérszolgáltatásokat követelnek meg. Mindezek eredményeképpen
az eltelt egy esztendő alatt közvetlenebbé, jelentősen eredményesebbé és hatékonyabbá vált a
területi kamarákkal való együttműködés.
A Főtitkárságon bekövetkezett személyi változásokkal a továbbképzési rendszer
működtetésére és fejlesztésére, valamint a tagozatok, továbbá a FAP tevékenység
támogatására fordítható munkaidő és kapacitás is megnőtt. A jogszabályi változások pedig
megkövetelik az informatikai fejlesztési feladatokra és azok teljes körű üzemeltetésére való
felkészülést is.
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Melléklet: Beszámoló a Cselekvési Program teljesítéséről
Az MMK Elnöksége által elfogadott és Választmánya által jóváhagyott Cselekvési Program
2017. II. és 2018. I. félévének fontosabb feladatait rögzíti. A Cselekvési Program a minőséget
és az innovációt támogatja annak érdekében, hogy a mérnökök a társadalmi és gazdasági
kihívásokkal sikeresen lépést tartsanak. A Cselekvési Program első része a célokat és
feladatokat tartalmazza, második része, a Munkaterv pedig a feladatok megvalósítását
szolgáló operatív feladatokat rögzíti.
A Cselekvési Programban meghatározott feladatok zöme már teljesült, illetve teljesítése
folyamatban van. A részleteket a Munkaterv teljesítésének részletes bemutatása tartalmazza:

Munkaterv
A Munkaterv feladatai a Cselekvési Programban meghatározottak megvalósítása
érdekében elvégzendő fontosabb részletfeladatokat, valamint egyéb aktuális feladatokat
tartalmazza. A számozás a Cselekvési Program szerinti számozást követi, megjelölve a
Cselekvési Programban meghatározott feladatokat is adott alcímet is.
1. Versenyképes mérnök – versenyképes gazdaság
A mérnökség alapvető törekvéseinek és elvárásainak megfogalmazása annak
érdekében, hogy a politikai és állami kormányzati szervek az azok eléréséhez a
következő választási ciklus folyamán egyeztesse a kamarával és döntéseivel támogassa
megvalósításukat.
A Munkaterv a mérnökök tevékenységét segítő intézkedések megfogalmazását
tartalmazó állásfoglalás kialakítását és közétételét irányozta elő.
A dokumentum tervezetét megtárgyalta az MMK Választmánya, többször
megtárgyalta az MMK Elnöksége. A részletes dokumentumot összefoglaló kamarai
állásfoglalás az MMK Alelnöki Tanácsának nyilatkozataként jelent meg a Mérnök
Újság 2018. március havi számában, „Versenyképes mérnök – versenyképes
gazdaság” címmel.
Az országgyűlési képviselők általános választását követően megalakuló kormányzati
szerkezetre figyelemmel a nyilatkozatot és részletes háttéranyagát a kamarai
tevékenység és a mérnöki munka szempontjából kiemelkedően fontos miniszterek és
kormányhivatalok rendelkezésére bocsátjuk azzal, hogy a gazdasági fejlődés
érdekében össztársadalmi érdekből is támogassák a nyilatkozatban foglaltak
megvalósítását
2. A „Minden Mérnök Kamarája” elv eredményesebb gyakorlati érvényesítése
A kamarához még nem kapcsolódó mérnökök szakmai és köztestületi kötődéséhez
szükséges feltételek megteremtése, az ehhez szükséges szabályozási és kamarai
szervezeti környezet kialakítása.
A Munkaterv feladatként állapította meg a Kamtv és a szakmagyakorlás szabályozása
módosításának kezdeményezését a tagság bővülésének lehetővé tétele érdekében, a
kommunikáció folytatását a kamarai eszközökkel és a kamara szervezeti kapcsolati
rendszerében annak érdekében, hogy az érintettek keressék a kapcsolódás lehetőségét,
a kapcsolódás elősegítését szabályozáson kívüli eszközökkel (önkéntes nyilvántartás
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létrehozásával, képzések szervezésével), a kamarai szabályzatok esetleg szükséges
módosításának előkészítését
A mérnöki tevékenység együtt bővül és differenciálódik a technikai fejlődéssel. Ennek
következménye, hogy újabb és újabb kezdeményezések születnek a kamarához
kapcsolódás lehetőségének bővítésére. Az MMK Elnöksége úgy határozott, hogy
támogatja a kamarán kívüli, még nem tag mérnök-informatikusok taggá válását,
továbbá a nem mérnök informatikusok szakmai, oktatási és szakmai fórumokon
keresztül történő kapcsolódását a kamarához. Az Elnökség azt is támogatja, hogy az
üzemeltető mérnökök – az érintett tagozatok döntésével – szakosztályt vagy
tagozatközi kollégiumot alapítsanak.
A kezdeményezőkkel történt egyeztetés lehetővé tette, hogy e lehetőséget szakmai
konferenciákon, megbeszéléseken is ismertethessék az előadók. Az Hírközlési és
Informatikai Tagozat kezdeményezésére indult mesteriskolák lehetőséget adnak nem
tag jelentkezők befogadására. Az IPE (informatikai projekt ellenőr) képzésen
végzettek számára a kamara önkéntes és hozzáférhető nyilvántartást biztosít
honlapján, továbbá tájékoztatja a piaci megrendelői szektor szereplőit a mesteriskolát
végzett 65.fő többlet tudásáról és annak hasznosíthatóságáról.
További feladat annak megvizsgálása, hogy milyen szabályozási változtatások
szükségesek a „Minden Mérnök Kamarája” elv még eredményesebb
megvalósításához.
3. A tervező és szakértő mérnöki tevékenység szabályozási környezetének javítása,
a bürokratikus korlátok leépítése
A tervezői és szakértői mérnök tevékenységét segítő jogszabályi és kamarai
szabályozási környezet javítása érdekében szükséges kezdeményezések a kormányzati
szerveknél, valamint a szükséges belső döntések előkészítése.
A Munkaterv által kijelölt számos – önmagában is jelentős – részfeladatok a
következők: a Beruházási Folyamatok Rendszere (BFR) és a Tervezői Szolgáltatások
Rendszere (TSZR) és a kapcsolódó díjszabás szabályozásának előkészítése,
véglegesítése, a kormányzati jogszabályelőkészítésben való közreműködés; a
szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. r., módosításának
előkészítése, valamint a kamarai szabályzatok felülvizsgálata; a tervezés és kivitelezés
együttes kiírásának kivételességét biztosító ajánlás tervezetének elkészítése; az ÉMI
műszaki irányelvek kamarai képviseletének szakmai alátámasztása a szakmai
tagozatok által; a tervfogalmak áttekintése és tartalmi rendezésükre vonatkozó
javaslat kialakítása; a főmérnöki rendszerre vonatkozó szabályozás előkészítése és
kezdeményezése; a jogi szabályozásban való kamarai közrehatást erősítő
együttműködési megállapodás végrehajtása és továbbfejlesztése az OKF-fel kötött
megállapodás terén; a szabványokhoz jutást könnyítő MMK-MSZT megállapodás
tervezetének előkészítése.
Tekintettel a részfeladatok súlyára és terjedelmére, az MMK Elnöksége 2017.
október 18-iülésén több munkacsoportot hozott létre e feladatok végrehajtására. Az
Elnökség következő, 2017. november 15-i ülésén elfogadta a munkacsoportok vezetői
által előterjesztett végrehajtási ütemterveket. A munkacsoportok az egyes feladatokat
ezeknek megfelelően hajtották végre, a munka eredményeként előterjesztést tettek az
Elnökség elé.
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A Beruházási Folyamatok Rendszere (BFR) szabályozásának véglegesítésére a
2017. nyarán került sor. A feladat elvégzése során a munkacsoport által kidolgozott
tervezet egyeztetésre került a Magyar Építész Kamara és az Építőipari Vállalkozók
Országos Szakszövetsége vezetésével. Az Elnökség általi elfogadást követően a
kamara – mint az említett szervezetek által is támogatott anyagot - megküldte a
tervezetet a Miniszterelnökségnek azzal, hogy – az előzetes egyeztetésnek
megfelelően – kerüljön előterjesztésre a Kormány elé, amely a törvényi szabályozást
előkészítő kodifikációt elvégezteti. Ezt követően további egyeztetésekre került sor a
Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium és az Igazságügyminisztérium, valamint az
Állami Számvevőszék, és a Központi Ellenőrzési Hivatal részvételével, egyes
kérdéseknek pedig a Gazdasági Versenyhivatallal való egyeztetésére is sor került. A
2017. őszén elkészült tervezetet a Miniszterelnökség terjesztheti a Kormány elé. Az
előterjesztéssel kapcsolatos egyeztetéseket a Miniszterelnökség a legutóbbi napokban
tűzte ismét napirendre. A díjszabás részleteiben egyes kérdések vitatottak a Magyar
Építész Kamarával. Mivel azonban a bérek és több építési anyagköltség jelentős
emelkedésének hatására az építési költségek is emelkedtek, az MMK Elnöksége 2018.
november 15-i ülésén a mérnöki napidíjak jelentős emeléséről döntött (a táblázat a
kamara honlapján megtalálható).
A szakmagyakorlási tevékenységről szóló általános szabályozást tartalmazó 266/2013.
(VII.11.) Korm. r., módosításának előkészítése külön munkabizottság feladata volt.
A munkabizottság – támaszkodva az évek alatt felhalmozódott tapasztalatokra,
valamint a tagozatok és területi kamarák javaslataira – tevékenységének
eredményeként, a kamara 2017. novemberében részletes módosítást terjesztett elő a
Miniszterelnökségnek, amely mind a normaszöveget, mind annak részletes
indokolását tartalmazta. A tervezet Kormány elé terjesztésére – többszöri írásbeli és
szóbeli sürgetésünk ellenére – még nem került sor.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv, valamint a végrehajtására kiadott
egyik kormányrendelet (322/2015 (X.30.) Korm. r.) előírja, hogy csak kivételesen
indokolt esetben lehet együttes ajánlatot kérni a tervezésre és a kivitelezésre. Ez a
rendelkezés (amely a csak áralapú kiválasztás kizárásával és a műszaki
egyenértékűség szabályával együtt a kamara tevékenységének eredményeként került a
szabályozásba), csak korlátozottan érvényesül a gyakorlatban. Ezért célszerű egy
útmutató (vagy jogszabály kiegészítés) tervezetének elkészítése, amely az ajánlattevők
(megrendelők) számára rögzíti a kivételek körét. A feladattal megbízott munkacsoport
az általa készített tervezetet az MMK Elnökségének 2018. május havi ülése elé
terjeszti.
A Miniszterelnökség az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 36/2016.
(XII. 29.) MvM rendeletében az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Non-profit
Kft-t (ÉMI) bízta meg műszaki irányelvek kidolgozásával és – a szabályozásnak
megfelelően – felkérte az MMK-t is a szakmai közreműködésre. A döntéshozó
testületben, az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságban az MMK-t egyik
alelnöke képviseli, az egyes szakmai munkacsoportok kamarai képviseletét pedig a
tagozatok által kijelölt mérnökök látják el. Jelenleg 31 irányelv van előkészületben.
A tervfogalmak áttekintése és tartalmi rendezésükre vonatkozó javaslat kialakítása
azért került a munkacsoportok feladatsorába, mert több alkalommal (tervtartalmi
szabályzat, tervellenőrzésre vonatkozó szabályzat előkészítése, BFR_TSZR

8 / 15

véglegezése, jogszabálytervezetek véleményezése) felmerült a tervfogalmak
sokfélesége és összefüggéseket nélkülöző, helyenként ellentmondásos szabályozás. Az
Elnökség által megbízott munkacsoport a témát érintő szabályozás körét és alapvető
elemeit mérte fel. Az időigényes feladat további teendőire ezt követően kerül sor.
A főmérnöki rendszerre vonatkozó szabályozás előkészítése már korábban
megtörtént. A szabályozás feladatát még az építésügy korszerűsítésére vonatkozó
kormányhatározatok (1032/2015. (I.30.) Korm. hat. és 1567/2015 (IX.4.) Korm. hat.)
előírták. Annak érdekében, hogy az egyes városi önkormányzatoknál már létező, de
egységes jogi szabályozás által meg nem támasztott gyakorlat általánossá és
egységesen szabályozott legyen, még 2015. december hónapban előterjesztettük a
városi főmérnökre vonatkozó kormányrendelet tervezetét. A jogszabály kormányzati
szintű egyeztetésére és kibocsátására azonban Erre eddig – többszöri írásbeli és
szóbeli sürgetésünk ellenére – még nem került sor.
Külön – az érintett szakmai tagozatra támaszkodó - munkacsoport feladata a jogi
szabályozásban való kamarai közrehatást erősítő MMK-OKF együttműködési
megállapodás végrehajtásának segítése. A munkacsoport tevékenysége a
megállapodás munkaprogramjának végrehajtására irányul. Ennek keretében került sor
például a sikeres közös CO konferencia megszervezésére 2018. márciusban.
Ugyancsak e megállapodás alapozza meg a kamarai közreműködést az
OTSZ(Országos Tűzvédelmi Szabályzat) felülvizsgálatában.
A felelős és minőségi mérnöki munka alapvető eszközei a szabványok, ezért a
szabványokhoz jutást könnyítő MMK-MSZT megállapodás tervezetének
előkészítése is fontos feladat, amelynek tervezetét az MMK Szabványügyi Testülete
készítette elő. A megállapodás kiemelt része, hogy a mérnökök jelentős – magas
felhasználói számukkal arányban álló – kedvezménnyel juthassanak hozzá. A
megállapodás egyeztetése a Magyar Szabványügyi Testülettel folyamatban van.
4. A mérnökképzés minőségének emelése és a gyakorlati követelményekhez való
erősebb kapcsolódás
A felsőfokú oktatásban a mérnökképzés színvonalának emeléséhez kapcsolódó
feltételek és a kialakításukhoz szükséges javaslatok megfogalmazása, megvalósításuk
kezdeményezése.
A Munkaterv előírja a BSc és MSc képzéssel kapcsolatos javaslatok kialakítását és a
kormányzat részére történő előterjesztését, valamint a duális képzés
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó javaslatok kialakítását és a kormányzat részére
történő előterjesztését.
A feladat előkészítése folyamatban van. A BME Építőmérnöki Karán a kamara
részvételével megalakult az oktatás fejlesztését támogató munkacsoport.
5. A kamarai szolgáltatások bővítése a mérnökök versenyképességének és szakmai
biztonságának elősegítése érdekében
A kamarai szolgáltatások bővítése versenyképességet támogató, piacorientált
képzésekkel és a piaci fellépés segítésével, valamint a tervező és szakértő
tevékenységet támogató szakmai felelősségbiztosítási feltételek elérhetővé tételével,
továbbá a mérnöki munkát támogató egyéb – a Mérnök Kártyához kapcsolódó kedvezmények kialakításával.
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A Munkaterv előírja a beszámoló vizsga kérdéseinek, válaszainak és felkészítő
anyagainak felülvizsgálatát; a tanúsítások bővítését; a tanúsításokhoz kapcsolódó
továbbképzések gyakorlatának rendezését; kedvezményes nyelvi képzés lehetőségének
megteremtését; piacorientált, szabadon választható képzések szervezését
(mesteriskola); kedvezményes szakmai felelősségbiztosítási keretrendszer kialakítását.
A beszámoló vizsga kérdéseinek, válaszainak és felkészítő anyagainak felülvizsgálata
folyamatban van, eddig a gáz- és olajipari, a hírközlési és informatikai, a közlekedési,
a tűzvédelmi, valamint a vízgazdálkodási és vízépítési szakterület felülvizsgálatára
került sor.
A tanúsítások bővítésére az érintett tagozatok javaslatai alapján kerül sor. Az elmúlt
időszakban bővült a Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat tanúsítási
rendjében meghatározott tanúsítások köre az alábbiakkal:. ; a tanúsításokhoz
kapcsolódó továbbképzések gyakorlatának rendezését szolgálta, hogy az Elnökség
megkezdte az érintett tagozatok gyakorlatának áttekintését (elsőként áttekintve az
Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat gyakorlatát) és megtette a
szükséges javaslatokat Az Elnökség jóváhagyta a az Építési Tagozat, a Hírközlési és
Informatikai Tagozat továbbképzési szabályzatát is.
Ez év tavaszán a kamara megteremtette a kedvezményes nyelvi képzés lehetőségét is.
2018. januárjában sor került az MMK és a BME Idegennyelvi Intézete közötti
megállapodás aláírására, amelynek alapján a kamarai tagok kedvezményes
ellenértékért vehetnek részt többszintű és a szakmai nyelvi képzésre is kiterjedő
képzésben a angol, német, francia, orosz, olasz és spanyol nyelveken.
A kamara folytatja piacorientált, szabadon választható képzések, mesteriskolák
szervezését. Az elmúlt egy esztendőben 40 fő részesült informatikai projekt ellenőr
képzésben, valamint 10 fő korrózióvédelmi képzésben. Jelenleg 60 fő vesz részt
ugyanezen képzésekben. Előkészítés alatt áll az informatikai biztonsági képzés és a
projektlebonyolítók képzése.
A kamara létrehozta a kedvezményes szakmai felelősségbiztosítás rendszerét.
Biztosítási szakmai segítséggel sor került a biztosítási piac szereplőinek
versenyeztetésére. Ennek eredményeképpen sikerült jelentős – általában több tíz
százalékos díjkedvezményt tartalmazó - kedvezményekkel kialakítani biztosítási
lehetőségeket mind az egyszerű bejelentések kötelező felelősségbiztosítására (amelyet
a KÖBE ajánl), mind pedig az általános szakmai felelősségbiztosításra (amelyet a
Generali ajánl) A kedvezményes lehetőségek a tervezőkre, szakértőkre és a kamara
által nyilvántartott szakmagyakorlókra egyaránt kiterjednek. A biztosítási szerződések
megkötéséhez vagy a létező szerződések átalakításához a kamara szakmai segítséget
biztosít. A részletes információk a kamara honlapján elérhetők, a területi kamarák
igényei esetén pedig előadásokkal, konzultációkkal biztosítjuk a tájékoztatást. Eddig
már több százan vették igénybe a kedvezményes lehetőséget. Természetesen minél
nagyobb számú a részvétel, annál bizonyosabb a kedvező lehetőségek hosszú távú
fenntartása.
6. A szakmai tagozatok tevékenységének megújítása
A szakmai tagozatok tevékenységének erősítése a kamara közéleti-szakmai
állásfoglalásainak kialakításában, a kötelező szakmai képzésben, a hatósági munka
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egységesebb szakmai támogatásában, valamint a tervezői és szakértői mérnöki munka
megbecsültségének növelését eredményező kommunikációban.
A szakmai tagozatok kamarai állásfoglalásának kialakításában vállalt szerepe
alapvetően annak függvénye, hogy a közélet vet-e fel olyan alkalmat, szükségességet,
amelyben indokolt a kamara megnyilvánulása, illetve a szakmai tagozatok
kialakítanak-e olyan álláspontot, amelyet a kamara támogathat vagy amelyre a maga
álláspontját támaszthatja. A gyakorlatban előforduló esetben ez maradéktalanul
érvényesült. A Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat szakmailag rendkívül
megalapozott állásfoglalást alakított ki a vízkivétellel kapcsolatos előterjesztés
ügyében. Az MMK Elnöksége megtárgyalta az állásfoglalást és egyetértett azzal. A
tagozat állásfoglalásának támogatása abban is megnyilvánult, hogy az MMK elnöke
külön levélben tájékoztatta az adott ügyben érintett kormányzati vezetőt, továbbá
csatlakozott más szakmai és társadalmi szervezetek azonos állásfoglalásához. A
fellépés eredményes volt, hiszen az állásfoglalás által kifogásolt törvénymódosítás
elfogadására nem került sor.
A kötelező szakmai képzésben növeli a tagozatok szerepét, hogy a kamara létrehozta
a tagozatok továbbképzési referenseinek munkacsoportját. E munkacsoport feladata
annak biztosítása, hogy hiánytalanul működjön a szakmai továbbképzés
törzsanyagainak előkészítését szolgáló rendszer, kellő időben rendelkezésre álljanak a
szakmai képzések számára a megfelelő oktatók, a lehető legrövidebb időn belül
megoldódjanak a szakmai oktatás napi előkészítési és szervezési problémái. A
munkacsoport létrehozása az eltelt fél évben egyértelműen javította az említett
feladatok teljesítésének színvonalát. A munkacsoporttal szoros kapcsolatot tart fenn a
továbbképzési rendszert kamarai szinten felügyelő Kamarai Továbbképzési Testület
(KTT).
A tagozatok tevékenysége segítheti a mérnöki munka szélesebb körű
megbecsülését. Kiválóan példázza ezt a Közlekedési Tagozat kezdeményezése, amely
a Mérnöki Innovációt Támogató Alapítvány (MITA) közreműködésével valósult meg.
A kezdeményezés ráadásul a fiatal mérnökök megmutatkozását és kamarai
aktivitásának erősítését, valamint a kamara országos sajtóban való megjelenésének
erősítését is szolgálta. A tagozat által szervezett szponzoráció a MITA
közreműködésével lehetővé tette, hogy fiatal mérnök pályamunkái ösztönző –
összesen 2.900.000 Ft-ot kitevő - díjazásban részesüljenek, a munkák pedig –
eredetiségüknél és friss szemléletüknél fogva – az országos sajtó érdeklődését is
felkeltették.
7. A tervező és szakértő mérnökök felkészítése az energetika jelentőségének
növekedésére
A tervezők és szakértők felkészítése az energetikai beruházások, a megújuló energia,
az energiatakarékosság és az új működési technológiával rendelkező épületek (un.
okos házak) létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos új feladatokra.
A Munkaterv előirányozza az energetikai tervező és szakértő mérnökök fórumának
megszervezését, szakmai konferenciák rendezését; az energetikai auditor és
szakreferens vizsgák felkészítő tanfolyamainak, a vizsgáknak és a kötelező szakmai
továbbképzéseknek megszervezését és lebonyolítását, valamint az energetikai
szakreferensek önkéntes nyilvántartásának létrehozását és vezetését.
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Az energetikai fórum szervezésének előkészítése folyamatban van, a szakmai
tagozat, a BME, a kamarán kívüli szakmai szervezetek megtartották a fórum
létrehozását megalapozó egyeztetésüket. A kamara Energetikai Tagozatának
szervezésében kerül megrendezésre 2018. 05.30-án a megújuló energia
hasznosításával kapcsolatos konferencia. Folyamatban van mesteriskola szervezése a
Paks 2 beruházás létesítési építményeinek megtervezéséhez szükséges nukleáris
biztonsági és kapcsolódó ismeretek oktatására.
Az energetikai szakreferensek vizsga elkészítését, vizsgáztatását a kamara végzi. Az
energetikai szakreferensek nyilvántartása azonban csak önkéntes hozzájárulásukkal
lehetséges. A kamara ezen hozzájárulások alapján nyilvántartja azokat, akik a vizsgát
teljesítették. A nyilvántartás a kamara honlapján elérhető. Ezzel a kamara segíti őket
abban, hogy az energetikai szakreferens alkalmazására köteles vállalkozások
könnyebben megtalálják őket, mint már vizsgázott mérnököket és megbízhassák őket
a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásával.
8. Egységesebb hatósági jogalkalmazás kialakítása
A szakmagyakorlással, a hatósági bizonyítványok és igazolások kiadásával, a szakmai
díjak odaítélésének előkészítésével és egyéb hatósági feladatokkal kapcsolatos
előkészítő ügyintézés egységesebbé tétele, az elektronikus ügyintézés alkalmazásának
bevezetése.
A Munkaterv által e körben kijelölt feladat az elektronikus ügyintézés jogszabály
szerinti feltételeinek kialakítása és az alkalmazásához szükséges felkészítés; az
Általános Közigazgatási Rendtartás (ÁKR) szerinti hatósági felügyeleti tevékenység
módszertanának kialakítása; az építésfelügyelettel közösen végzet ellenőrzések
egységes módszertanának kialakítása és az ellenőrzési tevékenység figyelemmel
kísérése és elemzése.
Az elektronikus ügyintézés jogszabály szerinti feltételeinek kialakítása során a
kamara Főtitkársága több egyeztetést tartott a Belügyminisztérium illetékes
főosztályával és a BM által az operatív feladatokkal megbízott NISZ Zrt képviselőivel.
A Főtitkárság a területi kamarák titkáraival egyeztetve és koordinálva elkészítette a
jogszabályban meghatározott dokumentációt és közös szabályzatot, elvégezte az előírt
bejelentéseket, elosztotta a belépési jogosultságokat és a kapcsolódó kódokat, országos
főtitkári értekezleten ismertette a módszertani ajánlásokat és folyamatos kapcsolatot
tart a területi titkárságokkal a rendszer megfelelő üzemeltetésének biztosítása
érdekében. Bár tapasztalható, hogy az elektronikus ügyintézés szabályainak
alkalmazása a legkülönbözőbb szervezeteknél akadozik, a kamara felkészült és képes
annak alkalmazására.
Hasonlóan az elektronikus ügyintézéshez, a közigazgatási eljárás új általános
szabályozása, az Általános Közigazgatási Rendtartás (ÁKR) is 2018. 01.01-én
lépett hatályba. Ennek alkalmazását is módszertani kérdések megválaszolásával, az
országos főtitkári értekezleten tartott konzultációval, a gyakorlati kérdések
megválaszolását segítő, a területi titkárságokkal tartott napi kapcsolatokkal biztosítjuk.
Az elmúlt évben előtérbe került az építésfelügyelettel közösen végzett ellenőrzések
kérdése is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2017. folyamán külön utasításban
szabályozta az építésfelügyeletek ellenőrzési tevékenységét, amely érintette a területi
kamarákkal közösen végzett ellenőrzések lebonyolítását is. A tervezett 2018. évi
utasítás előkészítésébe a Miniszterelnökség bevonta a Magyar Mérnöki Kamarát és a
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Magyar Építész Kamarát is. A véleményezés és a kamarai ellenőrzést érintő
módszertani javaslat előkészítésére az MMK Elnöksége külön munkacsoportot hozott
létre. (A véleményt átadtuk, az utasítás azonban még nem lépett hatályba.) A
munkacsoport egyúttal - támaszkodva a területi kamarák gyakorlatára – ez év végéig
javaslatot dolgoz ki az Elnökség számára az ellenőrzésekre vonatkozó szabályozás és
gyakorlat továbbfejlesztésével kapcsolatban.
9. Fiatal mérnökök szakmai támogatása, bevonása a kamarai munkába
A kamarai statisztika, a tagság korfája alapján megállapítható, hogy a fiatal
mérnökök kis létszámban vesznek részt a kamara munkájában, az új belépők sem a
fiatal korosztály képviselői. A kamara feladata a fiatal mérnökök, az egyetemi
hallgatók megszólítása.
A Munkaterv ennek megvalósítása érdekében előirányozta a fiatal mérnökök szakmai
támogatási rendjének kialakítását, ifjúsági szakosztályok létrehozását, az egyetemi
képzésbe történő bekapcsolódás lehetőségének kialakítását.
A fiatal mérnökök támogatása érdekében az eltelt egy év során több olyan
kezdeményezés történt, amely megalapozhatja hosszabb távú gyakorakialakulását.
A kamara látta vendégül az egyetemi szerveződésű Magyar Energetikai Társaság
Ifjúsági Tagozatának éves ülését, amelyet a kamara elnöke nyitott meg. A
rendezvénynek a kamara biztosított térítésmentes elhelyezést és technikai felszerelést.
A fentebbi 6. pont tartalmazza annak ismertetését, hogy Közlekedési Tagozat által
szervezett szponzoráció a MITA közreműködésével lehetővé tette, hogy fiatal
mérnök pályamunkái ösztönző díjazásban részesüljenek, a munkák pedig –
eredetiségüknél és friss szemléletüknél fogva – az országos sajtó érdeklődését is
felkeltették.
A MITA jóvoltából sor került kiemelkedő diplomamunkák díjazására is. Az
alapítvány a gyakorlatot – az alapítványi forrás rendelkezésre állásának függvényében
– állandósítani kívánja. A sorsolással kiválasztott tagozatok szakterületéről beérkező
munkákat a szakmai tagozatok szakvéleményére alapozva a MITA kuratóriuma
rangsorolta. Az ennek alapján kiosztandó díjak átadására a Küldöttgyűlés hivatalos
napirendjét megelőzően került sor.
10. Együttműködés az állami, társadalmi és szakmai szervezetekkel
A kamarai tevékenység eredményességének alapja a különböző szervezetekkel való
együttműködés, a közös munka és véleménycsere, közös célok meghatározása. Kiemelt
feladat a külföldi szakmai szervezetekkel a tapasztalatcsere és együttműködés
fejlesztése.
A Munkaterv ennek érdekében előírja a kormányzati, szakmai, külföldi szervezetekkel
kötött megállapodások bővítését, szükség szerinti megújítását, továbbá a különböző
szervezetekben a kamara képviseletét ellátók nyilvántartását és rendszeres
beszámoltatását.
A kamara több minisztériummal és kormányzati szervvel kötött együttműködési
megállapodást. A minisztériumokkal (Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium) és más
kormányzati szervekkel (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Akkreditáló Hatóság) kötött
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együttműködési megállapodást. Figyelemmel arra, hogy az országgyűlési képviselők
általános választása után új kormány alakul, a minisztériumok az új ciklus kezdetén
általában megújítják a létező megállapodásokat. A kamara szándéka ezek megújítása
és bővítése. A kamara további szándéka az említett kormányzati szervekkel létező
megállapodások fenntartása is, hiszen ezek a megállapodások munkaprogramokkal
alátámasztottak és folyamatos a feladatok végrehajtása, például a MEKH és az OKF
esetében.
Együttműködési megállapodást készítettünk elő a Magyar Szabványügyi Testülettel és
a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel is. Az előbbi aláírását még megelőzi a
kedvezményes szabványhasználattal kapcsolatos kérdésben való megállapodás, az
utóbbi aláírásának előkészítése folyamatban van.
Az együttműködések egyes területein konkrét megállapodások nélkül, a napi
együttműködési igények koordinálásával is sikerült előre lépni. Több szakmai lap
szerkesztőjével egyezett meg a kamara abban, hogy kölcsönösen előnyös
információcserét folytatnak a Mérnök Újsággal annak érdekében, hogy a jelentős
részben mérnök olvasótábor minél részletesebb tájékozottsággal rendelkezzen a
szakmai kérdésekben vagy szakmai rendezvények elérhetősége, esteleg kedvező piaci
lehetőségek feltárása tekintetében.
A kamarát különböző szervezetekben képviselők nyilvántartása elkészült. A
Magyar Mérnöki Kamara képviselteti magát az Operatív Programok monitoring
bizottságaiban (KEHOP, VEKOP, VP,. TOP, IKOP), az Útügyi Műszaki Szabályozási
Bizottságban, a felsőoktatási Duális Képzési Tanácsban és annak műszaki
bizottságaiban, a Magyar Innovációs Szövetség Választmányában, az Országos
Vízgazdálkodási Tanácsban, az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságban, a
Nemzeti Akkreditáló Testületben, a BKK Projektirányító Bizottságaiban,
tervismertetőkön, tervzsűriken, a Magyar Szabványügyi Testületben, valamint annak
egyes bizottságaiban. Az Elnökség 2018. január 17-i ülésén a kamara Szabványügyi
Testületének elnökétől már tájékoztatást kapott arról a tevékenységről, amelyet a
testület folytat a kamarában és az MSZT-ben ellátott képviselet keretében, továbbá a
két szervezet közötti megállapodás előkészítése érdekében.
11. A kamarai működés fejlesztése
A kamara hatékonyabb működése érdekében felül kell vizsgálni a jelenlegi működési
struktúrát, külső és belső erőforrások felhasználásával fejleszteni kell működését.
A Munkaterv a fentiek megvalósítása érdekében előírta a kamara középtávú
stratégiájának kialakítását, a kommunikációs rendszer fejlesztését, az Elnökségi ülések
előkészítésének, lebonyolításának szabályozását, az informatikai rendszerek
fejlesztését.
A kamarán belüli kommunikáció fejlesztése érdekében informatívabbá tettük a
kamarai honlap tartalmát, új hírlevél rendszert vezettünk be, amely gyors és rövid
információkat adva kapcsolódási lehetőséget biztosít a bővebb honlapi
információkhoz. Mind a honlapon, mind a Mérnök Újságban erősítettük a napi,
érdeklődésre számot tartó információk jelenlétét. Erősítettük a honlapi információk
keretében a képi megjelenítést is.
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Az Elnökség döntése alapján sor került a szervezeti és működési szabályzat
áttekintésére és megújítására is, amelyhez mellékletként kapcsolódik a Főtitkárság új
szervezeti és működési szabályzata. E szabályzatok a kamara teljes szervezeti
rendszerét átfogják és tartalmazzák az Alapszabály és egyéb szabályzatok gördülékeny
alkalmazásához szükséges szabályokat.
A költségvetés biztosította kereteken belül sor került informatikai eszközök
beszerzésére is, továbbá azon eszközök beszerzésére, amelyeket az adatbiztonsággal
és a közérdekű adatok biztonságos tárolásával kapcsolatos új jogi szabályozás előírt.

12. A mérnökök elismertségének javítása
A Munkaterv előirányozza a kiemelkedő mérnöki alkotások bemutatását, a média
nyilvánosságának jobb kihasználását a szakmérnöki teljesítmények elismertetésére,
szakmai díjak alapítását, innovatív alkotások elismerését.
A kiemelkedő mérnöki alkotások és életpályák elismertetése körében ki kell
emelni, hogy egy éven belül a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke Hajtó Ödön,
valamint a közelmúltban elhunyt elnöke is magas állami kitüntetésben részesült.
Barsiné Pataky Etelka 2017. augusztus 20-a alkalmából részesült a Magyar Érdemrend
Középkereszt polgári tagozat kitüntetésben, a kamara alapító elnöke, Dr. Hajtó Ödön
pedig 2018. március 15. alkalmából részesült a Magyar Érdemrend tisztikeresztje
polgári tagozat kitüntetésben. E két, rövid időn belül odaítélt magas kitüntetés a
kamara és a magyar mérnökség tevékenységének elismerését is tükrözi. 2017.
december 14-én a Parlament Felsőházi termében ünnepélyes körülmények között
vehette át a Gábor-Dénes díjat – a Magyar Mérnöki Kamara Akusztikai Tagozatának
felterjesztésére - Dr. Balogh Géza, okleveles villamosmérnök, a magyar
elektroakusztikai ipar nagy alakja.
A kamara – hagyományainak megfelelően – a jelenlegi Küldöttgyűlés hivatalos
programja előtt került sor a kamara legmagasabb elismeréseinek átadására.
A fentebb már említett – a MITA kuratóriuma által odaítélt – elismerése pedig a fiatal
alkotó mérnökök és mérnökjelöltek teljesítményének ösztönzését szolgálja.
13. Workshopok
A Kamarában az elmúlt időszakban is több, nagy érdeklődés mellett lezajlott
workshop került megrendezésre. 2017. júniusában az e-közmű szabályozás
bevezetésével kapcsolatos workshopon több, mint 800 szakmagyakorló vett részt.
Ugyancsak nagy érdeklődés kísérte a 2018-as évben megrendezésre került CO
workshopot, melyen részt vett dr. Bérczi László dandártábornok is.

15 / 15

