A kamarai tagok jobb, pontosabb, naprakészebb
tájékoztatása érdekében a Magyar Mérnöki
Kamara elnöke, Nagy Gyula úgy döntött, hogy
mostantól kezdve minden hónap elején elküld
minden tagnak egy összefoglalót, amely
tartalmazza az elmúlt hónap legfontosabb
eseményeit: „Mi történt a Kamarában?".

Ez történt a Kamarában: 2020. június
A Magyar Mérnöki Kamra eseményösszefoglalója – a legfontosabb események a teljesség igénye nélkül

A tájékoztató a teljesség igénye nélkül készül, és nincsenek benne a napi működéshez
szükséges találkozók, munkaértekezletek. Amennyiben a hírhez részletes háttérinformáció is
tartozik, azt a címre kattintva olvashatja el. Az összefoglalóval kapcsolatban szívesen várjuk
megjegyzéseiket, javaslataikat a kommunikacio@mmk.hu címre.

2020.05.01
Az MMK támogatja az SZNT európai polgári kezdeményezését
Az MMK elnöke levélben kérte a mérnökök támogatását a Székely Nemzeti Tanács
aláírásgyűjtéséhez, mivel a Magyar Mérnöki Kamara mindig is fontosnak tartotta a határokon
átívelő, nemzeti alapon is szerveződő magyar-magyar mérnökszakmai és kollegiális
együttműködést.
2020.05.04
MMK vélemény az épületek hosszú távú felújításának EU stratégiájához
Az ITM kérésére az MMK írásban véleményezte a Hosszú Távú Felújítási Stratégia (Long
Term Renovation Strategy / LTRS) 2021-2030 előkészítését, amely a magán és
köztulajdonban lévő lakó- és nem lakáscélú épületek nemzeti állományának felújítását
támogatja. A Stratégia XIII. fejezete az MMK által támogatott nemzeti energetikusi hálózatot
mutatja be.
2020.05.06
Elnökségi ülés: Elindultak az online képzések - elkészült a 2019-es beszámoló
AZ MMK májusban esedékes Küldöttgyűlése a veszélyhelyzet miatt a küldöttek személyes
részvételével a tervezett időpontban nem tartható meg, ezért az előző év tevékenységének
beszámolójáról és gazdálkodásáról szóló beszámolót a május 27-ére tervezett rendkívüli
Elnökségi ülés fogadja el.
•

Az Elnökség a tapasztalatok alapján úgy látja, hogy az elektronikus tanácskozás
lehetőségét a veszélyhelyzetet követő időszakban is célszerű lehet bizonyos fórumok
esetében fenntartani.
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Az MMK Felügyelő Bizottsága szerint az MMK 2019-ben megfontoltan és
takarékosan gazdálkodott, ezért az FB elismerését fejezte ki.
Informatikai Tervező (IT) és Informatikai Projektellenőr (IN-PE) tanúsítási rendszer
indulhat, miután a hiánypótló tanúsítási eljárási rendszer alkalmazását az Elnökség
egyhangúlag elfogadta.
Tagozati kezdeményezés a mérnöki napidíjak felülvizsgálatára: az Elnökség a
tagozatok véleményét kikéri, és legkésőbb a júniusi elnökségi ülésen megtárgyalja az
új javaslatot.
Idén is sikeres a FAP: 17 pályázat érkezett be 15 tagozattól. 13 pályázat összesen több,
mint 11 millió forintnyi támogatása már zöld utat kapott.
Indulhatnak az online kamarai képzések: A Kamarai Továbbképzési Testület
ajánlásokat fogalmazott meg a területi kamarák és szakmai tagozatok távoktatással
kapcsolatos gyakorlati teendőire.
Felgyorsult az Alapszabály előkészítő bizottság munkája

https://mmk.hu/informaciok/hirek/elnoksegi-20200507
2020.05.06
A kis létszámú mérnökirodák is pályázhassanak a technológiai megújulást támogató
pályázatokon!
Nagy Gyula elnök levélben javasolta a pályázatért felelős Pénzügyminisztériumnak, hogy a
gazdaságélénkítő pályázatok feltételei között ne legyen alsó létszámhatár, mert így a tipikus
mérnökvállakozások nem tudnak pályázni. Az MMK elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdaság
mielőbbi teljes beindítása, eredményességének és versenyképességének megőrzése az
építőipar és a mérnöktársadalom támogatását igényli.
https://mmk.hu/informaciok/hirek/ginop-allasfoglalas-20200521
2020.05.08
Az MMK 19. heti helyzetjelentése az ITM számára
Az MMK hetente megküldi javaslatait a járvány iparági negatív hatásainak enyhítése
érdekében: e héten a legfontosabb javaslatok között szerepelt, hogy a kislétszámú
mérnökvállalkozások ne legyenek kizárva az eszközbeszerzési pályázatokból; hogy az
építőipari közbeszerzések folytatódjanak; és hogy az építőiparban az egyéni védekezéssel
lehessen biztosítani a munka folyamatosságát.
2020.05.08
Megjelent a Mérnök Újság májusi száma
A tartalomból:
- Cégvezetők a válságüzemmódról
- Orvostechnológia: az egészségügy láthatatlan harcosai
- Az Eiffel csarnok bemutatkozik
http://mernokvagyok.hu/digitalis-mernok-ujsag/
2020.05.13
Magyar Nemzet: Jobban megbecsülik a munkát
Az Építési Szakmai Tagozatának elnökségi tagja, Harkai Balázs nyilatkozott a Magyar
Nemzetnek a veszélyhelyzet idején, az építőiparban tapasztalt változásokról
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-dolgozok-legtobbje-elkezdte-megbecsulni-hogy-vanmunkaja-8111642/

2020.05.13
Index: A koronavírus miatt a legionáriusbetegség is berobbanhat
A vezető magyar hírportál a címoldalán közölt egy, a légiós betegségről (legionella-fertőzés)
szóló cikket, amelyben Szilágyi Sándor nyilatkozik a probléma okáról, hátteréről
https://index.hu/techtud/2020/05/13/kinai_koronavirus_legionella_bakterium_fertozes_magya
r_mernoki_kamara/#
https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavirus_egy_bakt
erium_lehet_a_jarvany_nyertese/20200514135839
2020.05.15
Az MMK 20. heti helyzetjelentése az ITM számára
Az MMK hetente megküldi javaslatait a járvány iparági negatív hatásainak enyhítése
érdekében: a levél a korábbi javaslatok mellett felvetette, hogy lakóházépítések és energetikai
felújítások támogatásával is lehetne segíteni a gazdaság újraindítását.
2020.05.15
Jogsegélyszolgálat a veszélyhelyzetben
A veszélyhelyzet ideje alatt változatlanul elérhető volt a kamarai tagok számára az évek óta
sikeresen működtetett jogsegélyszolgálat. A – szükség esetén email útján kiegészített telefonos tanácsadásra a korábban megszokottakhoz hasonlóan igen nagy számban
jelentkeztek tagjaink. A jelentkezők számára segítséget nyújtottunk többek között fizetési
késedelemmel, korábbi tartozás el nem ismerésével, szerződéses kapcsolatok
megszüntetésével összefüggő jogviták feloldásával kapcsolatban.
A jogsegélyszolgálatra az érintettek az alábbi linken található űrlap segítségével
jelentkezhetnek:
https://mmk.hu/tagjainknak/jogsegelyszolgalat
2020.05.20
ITM egyeztetés: kamarai javaslatcsomag készül a válság oldására
Az MMK elnöke személyes egyeztetésen ismertette az Innovációs és Technológiai
Minisztérium államtitkárával az MMK javaslatait a járvány okozta válság magyarországi
építőiparra gyakorolt negatív hatásainak enyhítése és kezelése érdekében készítendő építőipari
javaslatcsomaghoz.
2020.05.20
Online küldöttgyűlést szervezett a Fejér Megyei Mérnöki Kamara
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara a szokásos évi küldöttgyűlését online tartotta. Az
eseményen részt vett a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Nagy Gyula, aki történelmi
eseménynek nevezte az immár 25. alkalommal megrendezett gyűlést, hiszen a kamarák
körében e-konferenciára eddig még nem volt példa. https://www.feol.hu/kozelet/helyikozelet/rendhagyo-kuldottgyulest-szervezett-a-napokban-a-fejer-megyei-mernoki-kamara4015188/
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/megyei-ekuldottgyules-20200520
2020.05.22
Az MMK 21. heti helyzetjelentése az ITM számára
A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) több javaslatot készített a kormányzatnak,
kezdeményezve, hogy újabb pályázatokkal támogassák a járványhelyzetből való kilábalásban
a hazai gazdaság húzóágazatát, az építésgazdaságot. Az MMK javaslata szerint a támogatások

egyik részére az innovatív tervezési technológiák használatának elterjesztése érdekében
mikrovállalkozó mérnökök is pályázhatnának.
2020.05.26
Az MMK véleménye bekerült az alagúttervezést is szabályozó kormányrendeletbe
https://mmk.hu/informaciok/hirek/kozlekedes-kozlony-20200528
2020.05.27
Az elnökség rendkívüli, e-ülésen tárgyalta és hagyta jóvá a beszámolókat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége – a veszélyhelyzetben érvényes jogszabályok alapján a
küldöttgyűlés jogkörében eljárva – 2020. május 27-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta a kamara
2019-es tevékenységéről szóló beszámolókat. A küldöttgyűlés várhatóan az ősz elején, a
költségvetés tervezetével együtt tárgyalja meg a dokumentumokat.
https://mmk.hu/informaciok/hirek/elnoksegi-ules-20200531
2020.05.27
Csaknem 15 millió forint FAP támogatással készülnek idén az új szakmai segédletek
Az MMK 2020. évi Feladat Alapú Pályázatára 17 pályázat érkezett be 15 tagozattól. A
hiánypótlások után a pályázatoknak csaknem 15 millió Ft támogatást ítélt oda a FAP testület
javaslatára az Alelnöki Tanács. A jóváhagyott pályázatokról tagozatok megkapták az
értesítést, így a munka – pályázati határidő kényszerű csúszása ellenére – hamar megindulhat.
2020.05.29
Az MMK 22. heti helyzetjelentése az ITM számára
Az MMK hetente megküldi javaslatait a járvány iparági negatív hatásainak enyhítése
érdekében. E héten a korábbi javaslatokat fenntartva – az MMK megerősítette, hogy a
kivitelezéssel foglalkozó szervezetek – különösen az Építési Vállalkozók Országos
Szakszövetsége – által benyújtott javaslatokat is messzemenően támogatja.

