
Ez történt a Kamarában: 2021. február 
 

A Magyar Mérnöki Kamara februári eseményösszefoglalója. Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei - a 

teljesség igénye nélkül 

2021.02.01 

Egyszerű bejelentéssel épülő ingatlanok: a szakági tervezés fontossága 
Az egyszerű bejelentéssel épülő lakáscélú ingatlanok szakági tervezésével kapcsolatban egységes hatósági 

gyakorlatra van szükség, amely minden esetben megköveteli a szakági tervezők közreműködését. Ez nem csak 

az épülő lakások minősége és üzemeltetése szempontjából fontos, hanem hatályos energiamegtakarítási 

szabályok végrehajtása is ezt követeli. Az egységes gyakorlat kialakításának feltételeiről egyeztetett Nagy Gyula 

MMK elnök Füleky Zsolttal, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi helyettes államtitkárával és Hajnóczi 

Péterrel, a Magyar Építész Kamara elnökével. 

 

2021.02.03 

Ülésezett az alelnöki tanács 
Az MMK alelnöki tanácsa - az elnökségi ülést előkészítve - többek között tárgyalt az online vizsgáztatás 

előkészítéséről, a tisztújítás folyamatáról, a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat módosításáról, a 2021-2027. 

évi operatív programokhoz beérkezett véleményekről, valamint a 2021. évi kamarai kitüntetésekről.  

 

2021.02.04 

Koszorúzás Barsiné Pataky Etelka sírjánál 
A sírnál elhelyezett koszorúval emlékezett meg Barsiné Pataky Etelkáról, a kamara 3 éve elhunyt korábbi 

elnökéről az MMK elnöke, Nagy Gyula és Virág Rudolf főtitkár. A kamarai vezetők ugyanaznap rótták le 

kegyeletüket Karsa Álmos, a Zala Megyei Mérnöki Kamara alapító elnöke, az MMK Elnökségének és az Építési 

Tagozat elnökségének korábbi tagja temetésén.   

 

2021.02.05 

Lezárult a jelölátállítás a Tisztújító Küldöttgyűlésre 
Február 5-éig állíthattak jelölteket a területi kamarák és a szakmai tagozatok a következő kamarai ciklus 

tisztségviselőire.  A jelölések szabályszerűségét február 12-i ülésén vizsgálta meg a Választási Jelölőbizottság.  

 

2021.02.05 

Megjelent a 2021. évi FAP pályázati kiírás 
A szakmai tagozatok és a területi kamarák megkapták a március 22-ig beadandó Feladat Alapú Pályázatok ez évi 

kiírását. A pályázat célja, hogy az MMK tagjai szakmai munkájukhoz olyan új ismereteket és módszertani 

segédleteket kapjanak, amelyek elősegítik a legkorszerűbb technológiák megismerését, előmozdítják 

alkalmazásukat, és egyben a továbbképzéseken is hasznosíthatók. 

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/fap-palyazat2021-20210205   

 

  

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/fap-palyazat2021-20210205


2021.02.05 

Szakmai fórumot hoztak létre az épületgépészet meghatározó hazai 

résztvevői 
A hazai épületgépészet öt fontos szereplője együttműködési megállapodást kötött, és megalapította a Magyar 

Épületgépészeti Egyeztető Fórumot. A több mint négyezer mérnököt és épületgépészt összefogó 

együttműködés célja, hogy egységesen és hatékonyan képviselje az egyre növekvő fontosságú épületgépészeti 

szakma érdekeit, segítse a kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatok kialakítását, támogassa a szakmai 

utánpótlásképzést, valamint erősítse a szakma külső kapcsolatrendszerét. Nagy Gyula kamarai elnök részt vett 

az alakulást bejelentő eseményen és támogatásáról biztosította a kezdeményezést. 

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/MEE-f%C3%B3rum_20210205   

 

2021.02.10 

Ülésezett az MMK elnöksége 
Az MMK elnöksége február 12-én tárgyalt az online oktatás bevezetésének tapasztalatairól és az online 

vizsgáztatás előkészítéséről. Az új oktatási és vizsgarendszerek lehetővé teszik, hogy a jövőben a személyes 

jelenlétet igénylő képzés és vizsgáztatás mellett online képzést és vizsgáztatást is végezhessen a kamara. 

Tájékoztató hangzott el az idei kamarai kitüntetések, elismerések odaítéléséról, a kamara idei tisztújításának 

folyamatáról, továbbá a résztvevők áttekintették az első félév feladatait.  

 

2021.02.10 

Online jogi képzés a BM-Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

együttműködésével 
60 kamarai tag vett részt az első online jogi továbbképzésen, amelyen a tűz- és robbanásvédelemhez 

kapcsolódó jogi szabályozás legfontosabb előírásairól hallgathattak meg fontos ismereteket.  A korábban 

személyes részvétellel megtartott képzésre azok jelentkezhettek, akiknek a már lejárt jogosultságuk 

megújításához szükségük van az ötévenkénti jogi továbbképzés teljesítésére.  

 

2021.02.11 

Folytatódik a Beruházáslebonyolítói mesteriskola 
Négy lebonyolított oktatási nappal, továbbra is nagy érdeklődés mellett folytatódott februárban az MMK és 

több szakmai szervezet által indított 3. Beruházáslebonyolító Mesteriskola. 

 

2021.02.12 

Ülést tartott a Választási Jelölőbizottság 
A Választási Jelölőbizottság – alapszabály szerinti feladatainak megfelelően – összesítette a beérkezett 

javaslatokat, és megállapította, hogy 37 szervezettől érkezett be érvényes jelölés. Mivel minden tisztségre 

összegyűlt a kellő számú jelölt, pótjelölés elrendelésére nem volt szükség, ugyanakkor több jelölés esetében is 

hiánypótlásra kellett felhívni a jelölő szervezeteket. (A jelöltlista véglegesítésére március 2-án került sor.)

  

 

2021.02.15 

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/MEE-f%C3%B3rum_20210205


Erősödő együttműködés az MMK és az Igazságügyi Szakértői Kamara 

között 
Szorosabbra fűzi az együttműködést a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara. 

Erről Nagy Gyula elnök tárgyalt dr. Schváb Zoltánnal, a MISZK 2020. novemberében megválasztott elnökével

  

2021.02.19 

Az MMK az ÉPÍTŐ-5 pályázat feltételeinek pontosítását kérte 
A nagy érdeklődéssel kísért Építő-5 pályázat volt az első, amelyen - részben az MMK kezdeményezésére -az 5 

főnél kisebb mérnökvállalkozások is pályázhattak fejlesztésekre, támogatásra. A kamara azt szeretné elérni, 

hogy egy következő pályázaton, már az önálló, foglalkoztatottal nem rendelkező egyéni mérnökvállalkozók is 

beadhassák pályázataikat.  

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/mikrovallakozasok-20210118  

 

2021.02.19 

Rendhagyó konferencia Dulácska professzor úrral a biztonságról 
A biztonság gondolata a tervezésben, a kivitelezésben és megvalósult projektekben – e téma köré szerveződik a 

Biztonság 2021-ben című konferencia programja, melyre 2021. február 25-én kerül sor az Austrotherm, a BME 

Épületszerkezettani Tanszék és a Metszet folyóirat együttműködésének köszönhetően, online formában. 

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/a-biztonsagrol-dulacska-20210219   

 

2021.02.24 

Megszülettek döntések a 2021. évi kamarai kitüntetésekről 
Ülést tartott a Zielinski Szilárd díjról és a Kamrai Aranygyűrű odaítélésről döntő két testület, valamint a 

tiszteletbeli tagságról döntést hozó MMK elnökség. A kitüntetések átadására a járványhelyzet miatt később 

kerül sor. A kitüntetettek névsora az alábbi linkre kattintva érhető el. 

https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/kamarai-dijatadas-20210226  

 

2021.02.24 

Már tesztüzemben a kamarai online vizsgarendszer 
A tesztelés fázisába jutott a kamarai online vizsgáztatási rendszer fejlesztése. A cél az, hogy a beszámoló és 

tanúsító vizsgák a jelenlegi helyzetben is elvégezhetők legyenek és később is lehetséges legyen a vizsga online 

módon történő teljesítése.  

 

2021.02.26 

Megkezdődött a kamara energetikai tanácsadása 
A kamara felkészült a kamarai energetikai tanácsadás indítására. Az ingyenes szolgáltatást a kamara honlapján 

keresztül jelentkezve online veheti igénybe lakosság és a vállalkozok. 

https://www.mmk.hu/tanacsadas/  
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