MMK Elnökségi határozatok 2010-ben
2010. január 20.
1/2010. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat
A beruházás lebonyolítói jogosultsággal kapcsolatos tájékoztatást az Elnökség tudomásul
veszi azzal, hogy a Magyar Építész Kamara kérésének megfelelően az egységes elvek
alapján történő vizsgáztatás meghirdetése a 2010. január 22-i egyeztetést követően azonnal
megtörténjék, és a megfelelő felkészülési idő figyelembe vételével az első vizsgaidőpontra
2010. február 20-ig sor kerüljön.
2/2010. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége a MÉDI-nek megfelelően a mérnöki tevékenység vállalkozási díjazására
időráfordítás alapján tesz javaslatot, az alábbiak szerint:
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Kirívóan alacsony ár
A Díjszabásban ajánlott díjak 67 %-ánál alacsonyabb díjak azzal a veszéllyel járnak, hogy
azért a tervező már nem tud megfelelő minőséget szolgáltatni, a beruházás lebonyolítót,
illetve a műszaki ellenőrt pedig a korrupció veszélyének tesszük ki. Az ilyen alacsony árak
esetében mindig meg kell vizsgálni, hogy a munka megfelelő színvonalon teljesíthető-e.
Kirívóan magas ár
A Díjszabásban ajánlott díjak 125 %-ánál magasabb díjak felvetik a tisztességtelen
haszonszerzés gyanúját. Az ilyen magas árak esetében mindig meg kell vizsgálni annak
indokát.
3/2010. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat
A MMK elnöksége határozatával megállapítja, hogy a nukleáris energetikának kiemelkedő
szerepe van és lesz a nemzetgazdaságban. A MMK elnöksége stratégiai célként jelöli ki,
hogy a Kamara segítse elő minél több magyar mérnök részvételét a Lévai projektben, a PAE
Zrt. kapacitásbővítésének megvalósításában és a nukleáris létesítmények üzemeltetésében.
Az elnökség felkéri Zarándy Pál alelnököt, Csűrök Tibort Energetikai Tagozat elnökét, hogy a
Főtitkár bevonásával dolgozzanak ki cselekvési tervet a MMK tennivalóiról, és azt terjesszék
az elnökség 2010. márciusi 10-i ülése elé.
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4/2010. (I. 20.) MMK Elnökségi határozat
Az Elnökség a Magyar Közlöny 2010. évi 2. számában 2010. január 14-én megjelent, az
agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység
végzésének feltételeiről szóló 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet kapcsán az alábbi állásfoglalást
hozza.
Az Elnökség kifejezi megütközését a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak
az agrárszakértői tevékenységről szóló FVM rendelet megalkotása során követett eljárása
felett.
A kihirdetett rendelet tartalma teljes mértékben ellentétes a Magyar Mérnöki Kamara és a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között 2007-ben megkötött
megállapodással, valamint az ez alapján a felek által 2009. október 19-én aláírt 2009/2010.
évi munkatervvel. Azok szerint ugyanis a Kamara és a minisztérium együttműködik
egymással a szakértői jogosultságok szabályozásának kialakítása tekintetében. A munkaterv
2. pontja értelmében a felek abban állapodtak meg, hogy az MMK átveszi az azokkal a
szakértőkkel kapcsolatos névjegyzék-vezetési feladatokat, amelyek az MMK engedélyezési
körébe tartoznak, de a névjegyzéket jelenleg az FVM vezeti.
A rendelettel kapcsolatos szakmai kifogásaink:
 az egyes szakterületek gyakorlásához elfogadható végzettségek túlságosan tág
körben történő meghatározása a szakmai színvonal biztosítását akadályozza,
 a továbbképzési kötelezettségek előírásának hiánya nem teszi lehetővé a
szakmagyakorlók tevékenységének folyamatos ellenőrzését, és a megfelelő minőség
biztosítását,
 a nyilvántartás minisztériumi hatáskörben tartása ellenkezik az „olcsóbb állam”
elvével, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs eljárások és terhek indokolatlanok.
Az Elnökség felszólítja Gráf József miniszter urat a korábban megkötött megállapodás
betartására és a rendeletnek a korábbi észrevételeinknek megfelelő tartalmú módosítására.
Az ehhez szükséges esetleges egyeztetésekre a Kamara készen áll.

2010. március 10.
5/2010. (III. 10.) MMK Elnökségi határozat
1. Az Elnökség 2. olvasatban is elfogadja a PEB által összeállított 2010. évi költségvetés
felépítését, tartalmát, számszaki és kiegészítő szöveges indoklási részeit, azt – az
elhangzott észrevételekkel – a Választmányi ülésen előterjesztésre alkalmasnak tartja.
Az Elnökség megköszöni a PEB MMK éves gazdasági tervek összeállításával
kapcsolatosan végzett alapos és értékes munkáját.
2. Az Elnökség felkéri az MMK főtitkárát és gazdasági vezetőjét, hogy:
 a PEB JELENTÉS 2, és a PEB JELENTÉS 3 dokumentumokban javasolt tartalommal
gazdasági szabályzatot dolgozzon ki,
 az MMK és szakmai tagozatai, valamint a Területi Kamarák összehangolt gazdasági
működését biztosító ajánlásokat a „legjobb gyakorlat” alapján állítsa össze,
 a fenti dokumentumokat első olvasatban 2010. április 30.-i határidővel mutassa be.
3. Az Elnökség felkéri a kamara elnökét, hogy az MMK 2010. évi költségvetésének sikeres
végrehajtása érdekében a 2009. évben kialakított új gyakorlat szerint járjon el és szükség
szerint nevezzen ki költséggazdát az alábbiak szerint:
a) MMK bevételeinek alakulása
b) MMK anyagjellegű kiadásai
c) MMK igénybevett szolgáltatás jellegű kiadásai
d) MMK személyi jellegű kiadásai
e) MMK Bizottságok, Tagozatok és Elnökség feladatalapú tevékenységének költségei
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4. Az Elnökség megismerte és elfogadta a főtitkár előzetes tájékoztatását a 2009. évi
költségvetés teljesítéséről, azt – az Elnökségi ülésen elhangzott kiegészítésekkel – a
Választmányi ülésen előterjesztésre alkalmasnak tartja.
5. A 2011. évi előzetes terv a javaslatban szereplő 2010. évi tervvel megegyezik, a 2011.
évi Küldöttgyűlés határoz annak véglegesítéséről.
6/2010. (III. 10.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége megtárgyalta a KKV Bizottság jelentését. Megköszöni az alapos és
értékes munkát. Felkéri KKV Bizottságot, hogy munkáját folytassa, és 2010. március 31-ig:
 tegyen javaslatot a legfontosabb intézkedésekre, kezdeményezésekre
 állítsa idősorrendbe az elvégzendő feladatokat
 állapítsa meg, hogy mely legfontosabb intézkedésekhez, kezdeményezésekhez
szükséges jogszabály-módosítás (esetleg derogáció)
Az MMK Elnöksége áprilisi ülésén az Elnökségi tagok javaslatai, észrevételei alapján
véglegesített jelentését napirendjére tűzi.
7/2010. (III.10.) MMK Elnökségi határozat
A kamara főtitkársága a MÉK-kel együttműködve kezdeményezzen tárgyalásokat az
jogalkotóval annak érdekében, hogy a továbbképzési rendelet módosítása a javasolt új
szemléletű rendszerben történjék, továbbá egyeztesse a rendelet módosításának határidejét.
A KTB dolgozza át a 2010. évi továbbképzési programot, figyelembe véve a kamara négy
pilléres programjának szempontjait.
8/2010. (III. 10.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK elnöksége visszautasítja a HBMMK 11/2010 (II. 11.) számú határozatának
hangnemét. A határozat tartalmára vonatkozóan pedig az MMK elnöksége rögzíti, hogy
szakmai kérdésekben a kamara szakmai tagozatainak véleményét kéri és a kamara belső
szabályainak kialakítása során az érvényes Alapszabály szerint jár el.
9/2010. (III. 10.) MMK Elnökségi határozat*

2010. április 14.
10/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az Elnökség az elnök munkáját segítő, javaslattevő, véleményező és előkészítő szervként az
alábbiak szerint létrehozza az Alelnöki Tanácsot.
1. Az Alelnökök Tanácsának tagjai
Az Alelnökök Tanácsa az elnökből és négy alelnökből áll.
2. Az Alelnökök Tanácsának feladatai
Az Alelnökök Tanácsa az elnök munkáját segítő, javaslattevő, véleményező és előkészítő
szerv. Feladatai különösen:
a)
két elnökségi ülés között az ügyvezetési feladatok irányítása,
b)
az elnökségi határozatok végrehajtásának szervezése,
*

Az adatvédelmi törvény értelmében a személyiségi jogok védelme miatt a határozat szövegét nyilvánosan nem közöljük.
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c)
d)

az elnökségi ülések előkészítése, javaslattétel az egyes napirendi pontokra,
a kamarai bizottságok munkájának összehangolása.

3. Az Alelnökök Tanácsának működése
a)

b)
c)

Az Alelnökök Tanácsát az elnök szükség szerinti gyakorisággal, elektronikus úton,
rövid határidővel hívja össze. Az összehívásra egyebekben a Kamara
Alapszabályának az országos ügyintéző szervek összehívására vonatkozó szabályait
kell alkalmazni. A meghívó megküldése mellőzhető, ha az Alelnökök Tanácsa
munkatervét, illetve üléseinek időpontját előzetesen megállapította.
Az Alelnökök Tanácsa üléseiről – szükség szerint – emlékeztető készül.
Az Alelnökök Tanácsa munkáját az Országos Titkárság és a főtitkár segítik.

11/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége a területi kamarai elnökök és a szakmai tagozati vezetők bevonásával
több olvasatban megtárgyalt új MMK Alapszabály tervezetet a 2010. május 15-i MMK
Küldöttgyűlés elé terjeszti.
12/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége a Pénzügyi és Gazdasági Elemző Bizottság által elkészített, részben
feladatalapú finanszírozáson, és a megyei és országos kamara között a tagdíjakra
vonatkozó módosított Andor Béla-féle képlet szerinti befizetéseken, és az igazgatási
szolgáltatási díjbevételek 15%-kának befizetésén, valamint a „kiskamarák” irányába kifejtett
szolidaritáson, és az egyenletes teherviselésen alapuló, elszámolási és díjmegosztási
rendszerre épülő 2010. évi módosított költségvetési tervet, valamint a 2011. költségvetési
évre vonatkozó költségvetési előtervet, a 2010. május 15-i MMK Küldöttgyűlés elé terjeszti.
13/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK állandó és ad hoc bizottságai (nevezetesen a MMK Központi Tevékenység és
Ügyviteli Szervezet Munkáját Elemző Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Elemző Bizottság,
Mérnök Újság Bizottság, Honlap Bizottság, Alapszabály Bizottság, Közbeszerzés és Verseny
Bizottság, KKV Kérdéseivel Foglalkozó Bizottság, Szabványügyi Bizottság) elvégezték a
mandátumukban meghatározott feladatokat, amikről jelentést készítettek. Az MMK
Elnöksége köszönetet mond az elvégzett munkáért.
14/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége 2010. május 15-re összehívja a Magyar Mérnöki Kamara éves rendes
Küldöttgyűlését.
A Küldöttgyűlés az MMK 2009. évi beszámolóit, a Felügyelő Bizottság és az Etikai- Fegyelmi
Bizottság beszámolóját, az MMK új Alapszabályát és a 2010. évi módosított költségvetést,
valamint egyéb kérdéseket tárgyal meg, és hoz határozatot.
Az MMK Elnöksége felhatalmazza a Mérnöki Kamara elnökét a pontos napirend
meghatározására és a meghívónak és mellékleteinek kiküldésére.
15/2010. (IV. 14.) MMK Elnökségi határozat*

*
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2010. május 12.
16/2010. (V. 12.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Gazdasági és Verseny Hivatallal folytatandó
tárgyalásokhoz ad hoc munkabizottságot hoz létre. A munkabizottság tagjainak kijelölésére a
Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége Kovács István alelnököt kéri fel.
17/2010. (V. 12.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, tekintettel a szabványokkal kapcsolatban folyó igen
sokrétű munkára, felkéri Scharle Péter elnökségi tagot a Szabványügyi Bizottság újabb
tagokkal történő kibővítésére.
18/2010. (V. 12.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége, tekintettel az új épületenergetikai jogszabályok
kidolgozásának fontosságára, munkabizottságot hoz létre. A bizottság vezetésére és
mandátumának pontos megfogalmazására az MMK Elnöksége Bánhidi Lászlót kéri fel.
2010. június 9.
19/2010. (VI. 9.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége az MMK honlapjának egység arculat szerinti tartalmi feltöltését több
ízben, határidő kitűzésével kérte az érintett szervezeti egységektől. A felmérésünk szerint
kérésünknek többen nem, vagy csak részben tettek eleget. Azon szervezeti egységek
esetében, ahol a kért feltöltés 2010. június 30-ig nem valósult meg, az MMK Elnöksége
megbízza az MMK titkárságát az előírt minimális tartalom összeállítására és feltöltésére.
2010. július 8.
20/2010.(VII. 8.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Zala Megyei Mérnöki Kamara Etikai Bizottsága
EFB-03-8/2010 sz. határozata ellen fellebbezéssel kíván élni. A fellebbezés benyújtására az
Elnökség a kamara elnökét hatalmazza fel.
2010. július 14.
21/2010. (VII. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége elfogadja az MMK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatát, amely a
Magyar Mérnöki Kamara pénzkezelési rendjét rögzíti. A Szabályzat áttekinti azokat a
forrásokat, illetve kiadási tételfajtákat, melyek a kamara működési területéhez tartoznak és
kitér azokra az utalványozási jogokra, melyek a napi tevékenység során szükségesek, leírja
azokat a technikai részletkérdéseket, melyek kiemelt fontosságúak a pénzügyi fegyelem
betartásához.
22/2010. (VII. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége elfogadja az MMK Képviseleti Szabályzatát, melynek célja azon
képviseleti rend megfogalmazása, amely szerint az MMK hatáskörébe tartozó szakmai és
szakmapolitikai kérdésekben, a kamarai tagok és szélesebb körben minden mérnök
hatékony érdekképviseltét elláthatja.
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23/2010. (VII. 14.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar Mérnöki Kamara Vállalkozó
Mérnökök Kollégiumának 2010. július 7-i megalakulását. Az MMK támogatja a vállalkozó
mérnököket. Ennek érdekében a Kollégium vizsgálja és folyamatosan tárja fel a mérnök
vállalkozók helyzetét, működésüket nehezítő körülményeket. Minderre javaslatokat,
megoldásokat dolgoz ki.
2010. szeptember 15.
24/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozat
Az elnökség egyhangú határozattal jóváhagyja a Magyar Mérnöki Kamara Országos
Szervezeti és Működési Szabályzatának a közérdekű adatigénylések rendjével összefüggő
módosításával kapcsolatos szabályozását.
25/2010. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozat
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján kiadott
jogosultságok lejárati határidejét a rendelet a továbbképzési kötelezettség meghatározott
időközönkénti teljesítéséhez és annak igazolásához köti. A rendelet 14.§ (2) bekezdése
szerint „a névjegyzéket vezető területi szakmai kamara a külön jogszabály szerinti
továbbképzési kötelezettség teljesítéséről, az igazolásokkal mellékelt kérelemre hatósági
bizonyítványt állít ki”. A rendelet ezen imperatív, eltérést nem engedő megfogalmazásából
következik, hogy a névjegyzéket vezető területi kamara köteles hatósági bizonyítvány
kiállítani a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről akkor is, ha azt az ügyfél nem kéri. Az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 58. § (3) ba)
pontja szerint „húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság
számlájára a külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését
igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását kérelmező személy”.
2010. október 20.
26/2010. (X. 20.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége többségi szavazással úgy döntött, hogy nem vonja vissza a 25/2010.
(IX. 15.) MMK Elnökségi határozatot.
27/2010. (X. 20.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Bizottságának „A magyar műszaki felsőoktatás jelenlegi
problémái és a problémák megoldására irányuló javaslatok” című anyagát az elhangzott
javaslatok figyelembevételével az MMK Elnöksége elfogadja, és annak ezek alapján
átdolgozott változatát, mint a Magyar Mérnöki Kamara állásfoglalását javasolja továbbítani
az oktatási kormányzat számára, és megvitatásra ajánlja a műszaki felsőoktatási rektorok
számára.
28/2010. (X. 20.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhatalmazza a főtitkárt, hogy ismételten hívja fel a
területi kamarák figyelmét a működési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségük
teljesítésére, és a Választmányi ülést megelőzően kérje fel a területi kamarákat a
tagdíjfizetési helyzettel kapcsolatos beszámolójuk elkészítésére.
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29/2010. (X. 20.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége felhatalmazza Scharle Pétert, hogy szavazatával
jelezze, hogy a Magyar Mérnöki Kamara tudomásul veszi a Magyar Szabványügyi Testület
Elnökségi határozati javaslatát; a Magyar Szabványügyi Testület 2010. 12. 31-ével hatályon
kívül helyezi a tartószerkezeti magyar szabványokat.

2010. december 15.
30/2010. (XII. 15.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Geodéziai és
Geoinformatikai Tagozat ügyrendjét.
31/2010. (XII. 15.) MMK Elnökségi határozat
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége egyhangú szavazással jóváhagyta a Hírközlési és
Informatikai Tagozat ügyrendjét.
32/2010 (XII.15.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége egyetért azzal, hogy az ajkai vörösiszap katasztrófa lehetséges okait
bemutató cikksorozat a Mérnök Újság számaiban megjelenjen, és ott az érintett felek
megszólalhassanak. Felelős: Gilyén Elemér
33/2010 (XII.15.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége az ajkai vörösiszap katasztrófa lehetséges okairól és a hasonló esetek
elkerülése érdekében javasolt intézkedésekről az ügyészségi szakasz lezárása után újra
megvizsgálja a konferencia szervezés lehetőségét. Felelős: Kassai Ferenc, Gilyén Elemér
34/2010 (XII.15.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége döntése szerint a technikusok Mérnöki Kamarai szolgáltatási díja 2011.
évre vonatkozóan változatlan összegű, 17.000 Ft/év.
35/2010 (XII.15.) MMK Elnökségi határozat
Az MMK Elnöksége 2011. évre a mérnöki óradíjak 2010-ben kiadott táblázatának
alkalmazását javasolja.
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