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

2021.06.01

Miniszterelnökségi egyeztetés a Paks II. beruházáshoz érkező külföldi mérnökök
képzettségével kapcsolatban
A Magyar Mérnöki Kamara a harmadik országból érkező felsőfokú képzettségű munkavállalók minősítésének
hazai elfogadásáról tartott egyeztetésen vett részt. A Paks II. beruházás építési munkáihoz elkerülhetetlen
külföldi munkavállalók bevonása, így felmerül az ő igazolványaik, tanúsítványaik hazai megfeleltetése. Az
eljárási rendszer kidolgozására további megbeszéléseken kerül sor.
2021.06.01

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításának véleményezése a tagozatok
bevonásával
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága elkészítette az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat (OTSZ) módosítási tervezetét, amelyet más szervezetek mellett a Magyar Mérnöki Kamarának is
megküldött véleményezésre. Az MMK az érintett szakmai tagozatokat bevonta a tervezettel kapcsolatos
javaslatok kidolgozásába.
2021.06.02

Ülésezett az Alelnöki Tanács
Az Alelnöki Tanács áttekintette a Küldöttgyűlés megrendezhetőségére vonatkozó jogi szabályozást és
egyhangúlag azt javasolja az Elnökségnek, hogy a Tisztújító Küldöttgyűlést 2021. július 2-ra hívja össze. Az
Alelnöki Tanács az ülés helyszínének a Lurdy házban már korábban e célra igénybe vett termet javasolta.
2021.06.03

E-közmű munkacsoport újabb ülése
Az e-Közmű munkacsoport több szakmai tagozat képviselőinek részvételével folytatja munkáját. A
munkacsoport összegzi a kamara
tapasztalatai alapján javaslatokat fogalmaz meg a Lechner Tudásközpont számára. A munkacsoport
tevékenységének célja, hogy megvalósuljon az e-közmű rendszerre vonatkozó szabályozás továbbfejlesztése.
2021.06.03

Energetikai Tanácsadás - Facebook és InfoRádió kampány
A kamara az energetikai tanácsadás szolgáltatásának kiszélesítése érdekében a lakosságot és a vállalkozásokat
közvetlenül megszólító hirdetési kampányt indított a FaceBookon és az InfoRádióban, valamint az országos
sajtóban.
2021.06.03

A Magyar Mérnöki Kamara közleménye az új építésgazdasági stratégiáról
A Magyar Közlöny 100. számában megjelent az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és
az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló
1337/2021. (VI. 1.) kormányhatározat. A kamara korábban aktívan részt vett a stratégia munkaanyagának
előkészítésében, azonban a kormányhatározat közvetlen előkészítésében nem volt módja közreműködni. A
kormányhatározat a kamara javaslatainak csupán egyes elemeit tartalmazza. A közleményben a kamara felhívja
a jogalkotók figyelmét a szorosabb egyeztetés szükségességére.
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/mmk_az_epgazd_stratrol_20210603
2021.06.03

Szakmai egyeztetés az építési beruházások költségtervezéséről
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szervezésében az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
valamint az ÉVOSz megállapodása alapján ebben az évben elkészül az építési beruházások költségtervezési
rendszere (ÉKTR). Ennek felépítését, működési elveit, a kapcsolódó munka módszerét dolgozza ki az ÉMI
vezetésével 14 szakmai és gazdálkodó szervezet. A Magyar Mérnöki Kamara aktívan, kezdeményezőként vesz
részt a munkában.
2021.06.04

Rendkívüli ülést tartott a Felügyelőbizottság
A küldöttgyűlés lebonyolításának módjával kapcsolatos tagi bejelentésre rendkívüli ülést tartott az MMK
felügyelőbizottsága. A testület felhívást fogalmazott meg az Elnökség számára, amelyben a szavazólapok
alkalmazását javasolta.
2021.06.05

XXV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia
A határon túli magyar mérnökök jubileumi, 25. találkozóját az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
Építéstudományi Szakosztálya - a múlt évi rendezvényhez hasonlóan - idén is online szervezte meg. A
konferencián részt vett Nagy Gyula, az MMK elnöke. A megnyitó beszédében Borboly Csaba, Hargita megye
Prefektusa kiemelte a mérnökök tevékenységének fontosságát a fejlesztések sikeressége érdekében.
https://emt.ro/esemeny/nemzetkozi-epitestudomanyi-konferencia-epko/oldal-2
2021.06.07

Cikluszáró kiadvány készül
A Magyar Mérnöki Kamara 2017-2021 közötti munkáját bemutató összefoglaló kiadvány készül. A több, mint
százoldalas kiadvány a tisztújító küldöttgyűlésre jelenik meg.
2021.06.08

Megjelent a Mérnök Újság júniusi száma
A tartalomból:






Modern akusztika az autóiparban
Fókuszban a statika
Árvízvédelem a Hármas-Körösön
Mérnökdinasztiák: a Jancsó család
A Duna Múzeum különdíja

2021.06.09

Kamarai egyeztetés a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos
Szövetségével
Az MMK illetékesei az energetikai tanácsadás szélesebb körű megismertetése érdekében egyeztettek az 1400
lakásszövetkezetet, társasházat tömörítő Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének
elnökével, Szabó Lászlóval. A tervezett együttműködés keretében a kamara bemutatja az energetikai
tanácsadás folyamatát, annak előnyeit a lakásszövetkezetek és társasházak képviselőinek.
2021.06.09

Megállapodás a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.-vel.
Az energiahatékonyságról szóló törvény a Magyar Mérnöki Kamara feladatává tette a korábban a fővárosi és
megyei kormányhivatalokban működő Nemzeti Energetikusi Hálózat egyes feladatainak ellátását. A kamara
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft-vel, hogy a két
szervezet kölcsönösen támogassa egymást a lakóépületek és vállalkozások épületeinek energiahatékonysági
fejlesztéseire vonatkozó tanácsadás során.
2021.06.09

Elnökségi ülést tartott a Magyar Mérnöki Kamara
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége újra hagyományos formában, személyes részvétel mellett tartotta ülését,
amely egyben a 2017-2021-es kamarai ciklus utolsó elnökségi ülése volt. Az Elnökség 2021. július 2-ra
összehívta a személyes részvételű Tisztújító Küldöttgyűlést.
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/utolso-gyula-elnoksegi-ules-20210610
2021.06.10

Építőipar 2021. konferencia – a kamarai kitüntetettek részvételével
Az Építőipar 2021. konferencia szervezői meghívták a kamara kitüntetettjeit, hogy vegyenek részt a hazai
építőipar legfontosabb szereplői számára harmadszor megszervezett eseményen. A konferencián szó volt a
szektorban való állami szerepvállalásról, a pandémia okozta kihívásokról és átalakulásokról, a
munkaerőhiányról, az építőanyag áremelkedés vállalkozásokra gyakorolt hatásairól, valamint az építőiparban is
egyre nagyobb szerepet játszó innováció, digitalizáció és robotizáció szükségességéről.
2021.06.10

Elkészült a V4 országok ötnyelvű építőipari szótára
A négy visegrádi állam mérnökkamarái több éves előkészítő munkával összeállítottak egy angol, cseh, lengyel
magyar és szlovák nyelvű építőipari szakszótárt, amely már megtalálható a kamara honlapján. A GooglePlay
felületéről letölthető mobil applikáció kiegészült a magyar nyelvű fejezettel is.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilemadness.piib_slownik
2021.06.10

Az Országos Atomenergia Hivatal támogatja a nukleáris mesteriskola
megszervezését
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) támogatja a Magyar Mérnöki Kamara által tervezett Nukleáris
Mesteriskola előkészítését és megvalósítását. Erről Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes tájékoztatta Virág
Rudolf főtitkárt és Seidl Tibort a Tudásközpont vezetőjét, hozzátéve, hogy az OAH előadókat is delegál majd az
újabb mesteriskola lebonyolításához. A mesteriskola a nukleáris erőművek környezetének épülő nem nukleáris
létesítmények tervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével kapcsolatos speciális ismereteket kívánja átadni a
résztvevőknek.
2021.06.11

MMK hírlevél
A júniusi első hírlevél főbb témái:
-

Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése
Trianonra emlékezve fákat ültettek a Vas megyei mérnökök
Innovációs nap a Műegyetemen
Megújult a kamarai továbbképzés honlapja

2021.06.11

Megújult a Közlekedési Tagozat honlapja
Elkészült az MMK Közlekedési Tagozatának új, korszerű, a korábbinál látványosabb, tartalmában részletesebb
honlapja. 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/kozlekedesi/

2021.06.12

Megújult a kamarai továbbképzés honlapja
Új formában, áttekinthető szerkezetben mutatja be a választható szakmai továbbképzéseket a kamarai
képzéstámogató oldal. A szakmai tagozatok által készített, 120 témát felölelő törzsanyagokból a területi
kamarák állítják össze a képzési napok programját.
http://mernokvagyok.hu/kepzeshatter/torzsanyagok/
2021.06.14

Utasbiztosítás - kamarai kedvezménnyel
A nyári utazási szezon előtt utazási biztosítással bővült a kamarai tagok által igénybe vehető kedvezmények
köre.
https://mapfreonline.hu/cms/open?p=MuclXjDe9Hc1N823O

2021.06.16

Már a faápoló, favizsgáló mérnökök is köthetnek szakmai felelősségbiztosítást
A Magyar Mérnöki Kamara Erdőmérnöki, Faipari és Agrárműszaki Tagozatának kezdeményezésére a szakmai
felelősségbiztosítást működtető Generali Biztosító Zrt. dolgozott ki egy kedvező konstrukciót, amellyel erre a
tevékenységre is kiterjed a biztosítási védelem.
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/faapolo_biztositas
https://www.mernokfelelosseg.hu/faapolomernok
2021.06.17

FEANI - nemzeti tagok fóruma
A FEANI nemzetközi mérnökszervezet online tartotta meg a nemzeti szervezetek találkozóját, amelyen új
tagként az MMK is részt vett.
2021.06.17

Mérnökszalon: Székely mesedélután
Ilyés Szabó Anna volt az újraindult Mérnökszalon vendége. A székely mesemondó csaknem két órán keresztül
varázsolta el helyszíni és online közönségét. A sokszor megható, gyakran vidám, de mindvégig mélyen
elgondolkodtató beszélgetés utólag is megtekinthető a kamara YouTube csatornáján.
https://www.youtube.com/watch?v=Gqcn7lV-b5Y&t=6864s
2021.06.18

FEANI közgyűlés
Online tartotta meg éves, rendes közgyűlését a FEANI, amelyen részt vett az MMK képviseletében Szőllőssy
Gábor is.
2021.06.18

Ötvennyolcan vehették át a beruházáslebonyolító mesterlevelet
A már több éves szakmai tapasztalattal rendelkező mérnökök a Beruházáslebonyolítói Mesteriskola 96 órás,
sok esettanulmányt feldolgozó előadássorozatának meghallgatásával szerezték meg a legkorszerűbb
beruházáslebonyolítói ismereteket. A további érdeklődésre tekintettel a MMK által az építésgazdaság
meghatározó szereplőivel közösen szervezett mesteriskola folytatódik.
https://www.mmk.hu/informaciok/hirek/ber_leb_atadas

2021.06.18

Sajtóközlemény a Mesteriskolai oklevelek átadásáról
Élénk sajtóvisszhangot váltott ki az MMK sajtóközleménye, amelyet az országos és a szakmai sajtónak juttatott
el. A hír megjelent az MTI oldalán, az InfoRádióban, a webrádión, valamint több szakmai lapban is.

2021.06.21

Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításának véleményezése - kamarai
álláspontok összegzése, benyújtása
Az MMK azérintett szakmai tagozatok véleményét összegezve több száz pontos módosító javaslatcsomaggal
járult hozzá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) módosítási tervezetéhez, amelyet a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága készített.
2021.06.22

VGF interjú Nagy Gyulával
A 2017-2021-es kamarai ciklus eredményeit bemutató interjút adott Nagy Gyula leköszönő elnök a Víz, Gáz,
Fűtéstechnika és Hűtő, Klíma, Légtechnika szaklapnak. Az interjú hamarosan megjelenik a lapban, és video
felvétele annak online felületén.
2021.06.22

Külföldön is használható a MOL kedvezmény
Az MMK megújította a tagok számára kedvezményeket biztosító, MOL-al kötött megállapodást. Ennek
értelmében idén nyáron a horvátországi Tifon benzinkutakon literenként 0,40-0,50 HRK kedvezménnyel lehet

tankolni a Magyar Mérnöki Kamara és MOL közötti megállapodás alapján igényelhető MOL Group Gold Europe
kártyával. A kártya használható további 14 európai országban is.
http://info.mmk.hu/molkartya/
2021.06.22

Ülést tartott a Vállakozásfejlesztési Tanács
A kormány a járvány utáni újrainduláshoz 587 milliárd forint vállalkozásfejlesztési forrást, 2000 milliárd forint
államilag támogatott kedvezményes hitelt és tőkét biztosít a cégek számára – mondta György László
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén. Az államtitkár
elmondta, hogy a kormányzati szolgáltatások abban is segítik a vállalkozásokat, hogy a rendelkezésükre
bocsátott forrásokat a lehető leghatékonyabban tudják felhasználni. Ilyen támogatást nyújt például a
vállalkozói információs portál(www.vali.hu), melynek segítségével a vállalkozások személyre szabottan
értesülhetnek a támogatásokról, vállalkozásfejlesztési lehetőségekről. Az ülésen a kamarát Nagy Gyula elnök
képviselte.
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-jelentos-forrasok-es-megujult-szolgaltatasok-vallalkozasfejlesztesben

2021.06.23

A tervezés minősége maradjon fontos bírálati szempont a közbeszerzésekben
Írásos szavazással közbeszerzési munkacsoportot hozott létre az MMK elnöksége. A munkacsoport
szeptemberig javaslatokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a közbeszerzések során ne változzanak – a jelenleg
törvénybe épített – minőségi kiválasztási szempontok. A kamara korábban nagy eredményként értékelte, hogy
a tervezők kiválasztásánál a tervezési díj, mint bírálati szempont maximum 50%-os súllyal vehető figyelembe,
mert ez a korlátozás egyértelműen a minőség alapú kiválasztást erősítette. Felmerült, hogy ezt a százalékos
korlátozást a törvényből törölnék, így a bíráló a minőségi szempontok súlyozását szabadon határozhatná meg.
A kamara ezzel nem ért egyet. A munkacsoport ezért a jelenlegi szabályozás megtartását támogató szakmai
anyagot készít és szeptemberig a Miniszterelnökség elé terjeszti.
2021.06.23

Új tanúsítás: tervezés nukleáris létesítmények környezetében
A kamara elnöksége, az Energetikai Tagozat kezdeményezésére egyhangúlag jóváhagyta, hogy a tagozat
„Tervezés nukleáris létesítmények környezetében” elnevezéssel új tanúsítást adhasson ki. A kamara a tervek
szerint – az érintett állami szervek és a hazai beruházó támogatásával – ősszel újabb mesteriskolát indít, amely
a nukleáris környezetben történő tervezés speciális tudnivalóit oktatja. A képzés iránt máris nagy az érdeklődés.
A tananyag a nem nukleáris alapképzettségű mérnökök számára nyújt olyan speciális ismereteket, amelyek
nélkülözhetetlenek a nukleáris környezetben – például egy atomerőmű vagy atomenergiát hasznosító egyéb
berendezés közvetlen körzetében – megvalósuló beruházások tervezéséhez.
http://mernokvagyok.hu/nu-mesteriskola/wpcontent/uploads/sites/9/2021/05/MMK_NSZMesteriskola_2021.pdf
2021.06.25

MMK hírlevél
A júniusi második hírlevél főbb témái:
-

A Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése
Ingadozik az építőipar teljesítménye
A tervezés minősége maradjon fontos bírálati szempont a közbeszerzésekben
Ötvennyolcan vehették át a beruházáslebonyolító mesterlevelet

2021.06.26

A Magyar Energetikus Hallgatók találkozója a kamarában
A fiatal mérnökök támogatását folytatva a Magyar Mérnöki Kamara biztosította a helyszínt a Magyar
Energetikus Hallgatók VI. találkozójának. A négynapos programban üzemlátogatások, szakmai előadások
mellett szakmai vetélkedőt is rendezett a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata. A szakmai konferencia
megnyitóján Nagy Gyula MMK-elnök felhívta a hallgatók figyelmét, hogy ők lesznek a klímavédelmi stratégia
megvalósítói, ők élvezhetik majd egy sikeres klímavédelem előnyeit is, terheit is nekik kell viselni, ezért fontos,
hogy most és közösen találjuk meg a jó válaszokat a környezeti kihívásokra.
2021.06.28

Magyar Nemzet: cikluszáró elnöki interjú
Nagy Gyulával, a Magyar Mérnöki Kamara leköszönő elnökével a mérnökök társadalmi megítéléséről,
szervezetműködésről és a tapasztalatok átadásáról készített beszélgetést a Magyar Nemzet. A vállalt négyéves
ciklusa végén az elnök az „Elnyerni a társadalmi megbecsülést, átadni a tapasztalatokat” című interjúban beszél
a mérnökök helyzetbe hozásának szükségességéről, arról, hogy mit ad a kamara a mérnököknek, milyen
eredményeket sikerült a négy év alatt elérni, és milyen feladatok várnak a következő ciklus vezetésére, továbbá
arról is, hogy milyen személyes tervei vannak.
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/elnyerni-a-tarsadalmi-megbecsulest-atadni-a-tapasztalatokat-10003664/
2021.06.30

BIM kerekasztal -másodszor
A második BIM kerekasztalon építész, statikus, épületgépész és kivitelező konzultált a szakmai együttműködés
BIM környezetben történő megvalósulásáról a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Mérnöki Innovációt
Támogató Alapítvány együttműködésében szervezett online fórumon A beszélgetés megtekinthető a kamara
Youtube csatornáján.
https://www.youtube.com/channel/UCdob3mE5qDYjI1rZJePrBBA

