
Ez történt a Kamarában: 2021. május 
A Magyar Mérnöki Kamra 2021. májusi eseményösszefoglalója – a legfontosabb események a teljesség 
igénye nélkül 

  

2021.05.03 

Megjelent a Mérnök Újság májusi száma 
A tartalomból:  

- Cikluszáró interjú Nagy Gyula elnökkel 
- Fókuszban a tisztújítás, bemutatkoznak a jelöltek 
- A láthatatlan épületgépészet - budavári karmelita épületegyüttes 
- Légtechnika a pandémia idején 

 

2021.05.04 

Elindult a kamara online vizsgarendszere 
Több hónapos előkészítő munka után május eleje óta online folynak a beszámoló vizsgák. A felkészülési 
segédletek listája már teljes, minden segédanyag elérhető. 

https://www.mmk.hu/ugyintezes/vizsga 

 

2021.05.05 

Ülésezett az Alelnöki Tanács 
Idén 20 mérnöki segédlet, szakmai útmutató készülhet a Feladat Alapú Pályázat (FAP) támogatásával. A szakmai 
segédletek elkészítését koordináló FAP testület javaslata alapján az alelnöki tanács 20 pályamunka összesen 
18,2 millió forint összegű támogatásáról döntött. Az elkészült szakmai anyagokat október 4-ig kell benyújtani, 
elfogadásukról a FAP testület javaslata alapján az alelnöki tanács dönt.  

2021.05.05 

Online jogi képzés az MMK-ban 
200-nál több résztvevővel sikeresen lezajlott az MMK első online jogi képzése.  

2021.05.05 

Egyeztetés a Magyar Építész Kamarával a 266-osról 
Nagy Gyula MMK elnök a két kamarát egyaránt érintő témákról egyeztetett a Magyar Építész Kamara 
elnökével, dr. Hajnóczi Péterrel. A két szervezet közösen készítette elő a mérnöki szakmagyakorlás alapvető 
szabályait meghatározó 266/2013. kormányrendelet módosítását és közösen támogatják a szabályozás 
mielőbbi elfogadását.  

2021.05.07 

 HUNGEXPOpályázatok zsűrizése 
 

Nagy Gyula, az MMK elnöke részt vett a Construma-díj zsűrijének záró ülésén, amelyen a Hungarotherm-díj 
odaítéléséről is döntöttek. 

 

2021.05.07 



Megújult az Építési Tagozat honlapja 
Eléhetővé váltaz MMK Építési Tagozata új, korszerű honlapja. Csaknem féléves munkával készült el a korábbinál 
látványosabb, tartalmában részletesebb weboldal. Hamarosan más tagozatok honlapjai is megújulnak. A 
kamara célja, hogy a tagozatok hasonló szerkezetű és megjelenésű, ugyanakkor egyedi tartalmú honlapjai 
kifejezzék a kamarai összetartozást és bemutassák a tagozatok magas színvonalú szakmai munkáját. 

https://mernokvagyok.hu/epitesi/ 

 

2021.05.10 

Kormányzati közbeszerzési egyeztetés 
A közbeszerzés szabályozásért felelős kormányzati jogszabályelőkészítés az építészeti-műszaki tervezési 
feladatok közbeszerzésével kapcsolatban a törvénybe épített minőségi kiválasztás szabályainak módosítását 
mérlegeli a tapasztalatok alapján. A kamara korábban nagy eredményként értékelte, hogy a tervező 
kiválasztásánál a tervezési díj, mint bírálati szempont maximum 50%-os súllyal veendő figyelembe, mert ez a 
korlátozás egyértelműem a minőség alapú kiválasztást erősítette. Felmerült, hogy ezt a százalékos korlátozást a 
törvényből törölnék, és – bár ezután is kötelező lenne a minőségi szempontok figyelembevétele, megszűnne 
annak százalékos kötöttsége. A kamara ellenzi a módosítást, és - a Miniszterelnökséggel megállapodva - 
szeptemberig olyan szakmai tervezetet terjeszt elő, amely lehetővé teszi a jelenlegi szabályozás hatályban 
tartását. A munkaanyag kidolgozása érdekében az Elnökség még ebben a létre kívánja hozni a javaslatokat 
kidolgozó munkacsoportot. 

 

2021.05.10 

Mesteriskolát indít a kamara nukleáris ismeretek megszerzésére 
Az atomipari fejlesztések környezetéhez kapcsolódó beruházások magas szintű, speciális tudást igényelnek. E 
feladatok ellátásához szükséges tudás átadására a Magyar Mérnöki Kamara új mesteriskolát szervez. A 
tananyag kidolgozását az MMK koordinálásában a legfontosabb szakmai szervezetek, így a BME Nukleáris 
Intézete, Paks I, Paks II, a Nukleáris Műszaki Szakértői Klaszter munkatársai végezték. A képzést az Országos 
Atomenergia Hivatal is támogatja. A közel száz órás képzés 2021. második félévében indul. Jelentkezni a képzés 
honlapján lehet, ahol további részletek, információk is olvashatók. 

https://mernokvagyok.hu/nu-mesteriskola/ 

 

2021.05.12 

Ülést tartott a Kamarai Továbbképzési Testület 
A Továbbképzési Testület elbírálta a területi kamarák és a szakmai tagozatok továbbképzési kérelmeit, 
értékelte az egyéni teljesítéseket, továbbá megbeszélést tartott az Építési Tagozat elnökségével  az általuk 
alkalmazott továbbképzési gyakorlatról.  

 

2021.05.12 

MMK elnökségi ülés 
Az elnökség a veszélyhelyzet alatt hatályos jogszabályoknak megfelelően megtárgyalta és – egyhangú döntéssel 
– elfogadta a 2020. évi elnökségi és gazdálkodási beszámolót, valamint a 2021. évi költségvetés módosítását. A 
2022. évre vonatkozó költségvetés-tervezetét, a költségvetéseket és a beszámolókat az elnökség a 
küldöttgyűlés elé terjeszti, amint az országos küldöttértekezlet összehívására a járványügyi szabályozás 
lehetőséget biztosít. https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/mmkelnokseg20210512  

 



2021.05.13 

Elkészültek az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer katalóguslapjai 
Április végén lezárult az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer katalóguslapjainak véleményezési 
lehetősége a kötelezettek részére. A beérkezett módosítási javaslatok és észrevételek alapján a kamara 
szakértői a MEKH munkatársaival egyeztetve elkészítették a végső változatokat, melyeket május 13-án adtunk 
át a Hivatalnak. Az intézkedési lapok várhatóan június folyamán jelennek meg a Hivatal elnökének 
rendeletében.  

 

2021.05.19 

Kamarai javaslat a szórakoztatóipari műszaki berendezésekre vonatkozó szabályok értelmezéséhez 
A Magyar Mérnöki Kamara az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, 
valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelethez hat 
érintett szakmai tagozat bevonásával értelmező ajánlást dolgozott ki. Erre azért van szükség, mert a 
jogszabályból nem vezethető le egyértelműen, hogy az ilyen eszközök üzemeltetésének, használatának, 
átalakításának, javításának, felújításának műszaki ellenőrzését milyen kamarai jogosultságokkal, esetleg 
tanúsításokkal lehet ellátni.  

2021.05.20 

Megállapodás tervezet véleményezése és egyeztetése a Nemzeti Klímavédelmi Hatósággal  
Tovább folynak az egyeztetések a Nemzeti Klímavédelmi Hatósággal a fűtő és klimatizáló rendszerek 
felügyeletével összefüggő kamarai feladatok feltételeit rögzítő megállapodásról.  

2021.05.25 

Szerzői joggal foglakozó munkacsoport   Péter tud többet 

  

2021.05.26 

A kamara is bemutatkozik a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozón 
A Magyar Mérnöki Kamara az energiatudatossághoz és a körforgásos gazdasághoz kapcsolódó 
tevékenységének bemutatásával jelentkezett be a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Világtalálkozóra. A 
kamara a tervek szerint bemutatja a klímavédelem, a környezetvédelem és fenntarthatóság területén végzett 
tevékenységét, kiemelve a lakosság és a vállalkozások számára nyújtott energetikai tanácsadását, és más 
energetikai projektjeit is. 

https://planetbudapest.hu/  

2021.05.26 

Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlése 
A szakmai kamarákat tömörítő szövetség ülésén részt vett Nagy Gyula, az MMK elnöke. A megbeszélésen szó 
esett a közgyűlések és küldöttgyűlések személyes részvételű megrendezhetőségéről, amely az esedékes 
tisztújítások miatt több kamarát is érint. A kamarai vezetők megvitatták a kormányzattal való hatékony 
kapcsolattartás legfontosabb aktuális kérdéseit is. 

2021.05.27 

Egyeztetés a 266-os rendeletről a Miniszterelnökséggel 
A kamara vezetői a Miniszterelnökség illetékeseivel egyeztetettek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításának felnőttképzéssel 
kapcsolatos vonatkozásairól, előkészítve az ITM egyeztetést.  



 

 

 

 

 

2021.05.27 

Mérnökszalon újra – vendég: Takács Bence  
Több mint egy éves kényszerszünet után május 27-én újra indult a Mérnökszalon. Takács Bence televíziós 
személyiség beszélt az irodalom szeretetéről, a mérnökökkel való kapcsolatáról, a család, a hit, az olvasás és a 
szokások erejéről is. A beszélgetésről készült felvételt eddig kétszáznál is többen tekintették meg. 

https://www.youtube.com/watch?v=2LLYEIl3cIo 

 

2021.05.28 

Egyeztetés a 266-os rendeletről az ITM-el 
A kamara vezetői az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékeseivel egyeztetettek az építésügyi és az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
módosításának felnőttképzéssel kapcsolatos vonatkozásairól.  

 

2021.05.28 

Kamarai elismerések, díjak átadása 
A Magyar Mérnöki Kamara márciusban odaítélt díjait, elismeréseit az MMK elnöke, Nagy Gyula online 
közvetített rendezvény keretében adta át május 28-án. Az Év Mérnöke Aranygyűrű díjat életmű kategóriában 
Schulek János, a Főmterv Zrt. műszaki igazgatója, a mérnöki létesítmény kategóriában pedig a szegedi 
lézerközpont (ELI) BIM-szemléletű gépészeti tervezéséért Virág Zoltán, a Duoplan Kft. ügyvezetője vehette át. A 
magas színvonalú mérnöki és köztestületi tevékenységet elismerni hivatott Zielinski Szilárd-díjat Benedicty 
Gyula, dr. Kozák Péter, dr. Szabó Éva, Takács Zsuzsanna, Tóth Tibor és dr. Zsebik Albin kapta.  

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége a Tiszteletbeli Mérnöki Kamarai Tag címet adományozta Dr. Bándi 
Gyulának, Dr. Beinschróth Józsefnek, Evetovic Cvijanovic Kornelijának, Hamvas István Lászlónak, Dr. Kaderják 
Péternek, Dr. Németh Gézának és Pap Zoltánnak. Az ünnepség felvétele megtekinthető a kamara honlapján. 

https://mernokvagyok.hu/dijatado2021/ 

2021.05.28 

Kamarai elismerések, díjak átadása - sajtóközlemény 
A Magyar Mérnöki Kamara sajtóközleményt adott ki a kamara kitüntetési ünnepségéről, amelyet az országos 
sajtó és több regionális lap is közölt. 


