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Az Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat tanúsítási rendszeréhez 

kapcsolódó továbbképzési rendje 

 

 

1. A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: MMK) Anyagmozgatógépek, Építőgépek és 

Felvonók Tagozata (továbbiakban: tagozat) tanúsítással rendelkező tagja a tanúsítási 

szakterületén vagy részszakterületén évente legalább egy szakmai továbbképzést köteles 

teljesíteni. A továbbképzési kötelezettség időtartama a tanúsítvány 5 éves időtartamához 

igazodik. 

 

2. Amennyiben a tanúsítással rendelkező tagnak ugyanazon szakmai tagozat kompetenciájába 

tartozó több tanúsítása van, a több tanúsítás egy szakterületnek számít, így ezen tanúsítások 

vonatkozásában a szakterületen egy szakmai továbbképzés teljesítendő. 

 

3. Amennyiben a szakmagyakorlónak több szakmai tagozat kompetenciájába tartozó 

tanúsítása van, az öt éves továbbképzési időszak alatt legalább évente egy szakmai 

továbbképzést köteles teljesíteni azzal, hogy valamennyi tanúsításának megfelelő szakmai 

továbbképzést legalább egyszer köteles teljesíteni. 

 

4. Az évi egy szakmai továbbképzési alkalom időtartama tizenhat tanítási óra. Egy tanítási óra 

negyvenöt perces tanórát jelent. 

 

5. A szakmai továbbképzés szakterületi és részszakterületi oktatandó témáit minden tárgyév 

vonatkozásában a szakmai tagozatok határozzák meg. A téma törzsanyagát a szakmai tagozat 

által meghatározott személy dolgozza ki.  

 

6. A törzsanyag célja a leendő előadók munkájának segítése azzal, hogy szakmai 

iránymutatást ad a téma előadásához. 

A törzsanyag tartalmi követelményei:  

- a téma kijelölésének indoka, a képzés konkrét célja 

- a képzés tartalma, tagolása, fő fejezetei 

- az egyes fejezetekben kidolgozandó tananyag rövid leírása, annotációja 

- a legfontosabb szabványok, jogszabályok, publikációk felsorolása 

- a tananyagban ismertetett módszerek, eljárások, technológiák alkalmazási lehetőségei 

- gyakorlati példák a tananyagban ismertetett módszerek, eljárások, technológiák 

alkalmazására 

- szempontok, javaslatok az előadó számára 

A törzsanyag formai követelményei: 

- 45 perces oktatási egységenként legalább 2 oldal (A4 oldalon Times New Roman 

betűtípus, szimpla sorköz 12-es betűméret) 

- a legalább 2 oldalas írott törzsanyag vázlatos ppt feldolgozás 

7. A szakmai továbbképzések szervezése az országos kamara feladata. A szervezési 

feladatokat a Kamarai Tudásközpont a szakmai tagozattal közreműködve látja el.  

 

8. A Kamarai Tudásközpont gondoskodik a továbbképzés nyilvánosságáról, arról értesítik a 

területi kamarákat és a tanúsítvánnyal rendelkezőket, felhívva a figyelmüket a továbbképzési 

kötelezettségük teljesítésére. A Kamarai Tudásközpont gondoskodik arról, hogy a 

továbbképzés a továbbképzési naptárban, a MMK honlapján megjelenjen.  

 

9. A szakmai továbbképzések regionálisan is megszervezhetők. 
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10. A szakmai továbbképzési alkalmak számának, területi és időbeli eloszlásának 

alkalmasnak kell lennie a területi kamarai tagság továbbképzési kötelezettségének a 

teljesítésére. 

 

11. A továbbképzési díj meghatározásának alapja a MMK Elnöksége által az adott évre 

meghatározott díj, amitől felfelé maximum 1/3-dal, lefelé korlátlanul el lehet térni. 

 

12. A tanúsított a továbbképzés díjat az országos kamara számlájára fizeti meg.  

 

13. Az ipari partnerek bevonását megjelenését a Mérnöki Kamarai Tudásközpont koordinálja. 

 

14. A szakmai továbbképzés teljesítése alól a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési 

Szabályzatának 9. § (5) bekezdése alapján felmentés csak egyéni teljesítés elfogadásával 

adható. Az adott év egyéni teljesítésének eseteit a Kamarai Továbbképzési Testület a szakmai 

tagozattal együttműködve határozza meg. 

 

15. Az interdiszciplináris képzések biztosítása érdekében a szakmai tagozat elnöksége a rokon 

szakterületek esetében elfogadhatja más szakmai tagozatok által jóváhagyott szakmai 

továbbképzést is. Az így elfogadott szakmai továbbképzés szakmai tagozati továbbképzésként 

értékelendő. 

 

16. A továbbképzési alkalmak részekre bonthatók és több továbbképzési nap keretében is 

lebonyolíthatók. Részekre bontott továbbképzési nap szervezése esetén is, a szakmai 

továbbképzés tematikájának minden esetben kötelező eleme a szervező által kiválasztott 

törzsanyag (törzsanyagok) oktatása. Ezen felül a továbbképzési nap programja szabadon 

bővíthető, különösen kerekasztal, szakmai vita lebonyolításával, a megyei sajátosságok 

bemutatásával, az adott szakterületen alkalmazott új termékek és technológiák bemutatására 

felkért vállalkozások előadásával.  

 

17. A továbbképzések szervezése során a kidolgozott törzsanyagok oktatására az adott 

szakterületen megfelelő szaktudással rendelkező, a szakmai tagozatokkal egyeztetett oktatót 

kell felkérni. 

 

18. A továbbképzési kötelezettség és annak időtartama a tanúsított részére kiállított 

tanúsítványon feltüntetendő. 

 

19. A szakmai tagozat minden olyan képzést, ami a tanúsításhoz kapcsolódó kamarai 

továbbképzési rendszernek nem része támogatólag ajánlhat. 

 

 

4/2016. (III. 09.) MMK Elnökségi határozat 

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége jóváhagyja az MMK Anyagmozgató gépek, 

Építőgépek és Felvonók Tagozatának a tagozat tanúsítási rendszerének továbbképzési rendjét 

azzal a módosítással, hogy a továbbképzéseket a területi kamarák szervezik.  

 


