
30. Kérjük írja meg rövid szöveges véleményét a kamara elmúlt négyéves tevékenységéről. 
 

1.  A kamarai információáramlás határozottan felgyorsult, ezért több információ jutott el hozzám is 
hamarabb. 

2.  A haladás iránya jó. Sokkal több forrást kellene a kamarán keresztül osztani. Olyan támogatásokra lenne 
szükség, ami feltételek nélkül ad és szempont legyen, hogy mióta támogatja a GDP t 

3.  Összehasonlíthatatlanul kedvezőbb véleményem van a jelenlegi működésről, mint volt a kezdetekben, bár, 
mint nyugdíjas, más típusú kapcsolatban vagyok a kamarával is, és a szakmai tagozattal is. 
 
Jó egészséget, és további sok sikert kívánok kedves kollégáknak 

4.  Rengeteg dolog fejlődött - köszönhetően a digitalizációnak. A kamarában dolgozók hozzáállása is sokat 
javult, de itt van fejleszteni való a továbbiakban is. 

5.  Nagyon jónak tartom az online tovább képzési rendszert, mert nem kell órákat utazgatni, így többet tudok 
a kivitelezési munkákkal foglalkozni 

6.  A kapcsolat a tagsággal sokat javult, sokkal több információ jut el a tagsághoz 

7.  Azon kívül, hogy a budapesti székház állapotán és a kevés pénzen siránkoztak, még asszisztáltak az Építő-
5 pályázat kőműves vállalkozók általi lenyúlásához. 

8.  Elégedetlen vagyok a továbbképzési rendszerrel. Az évente kötelező EGY csak arra való, hogy kipipáljuk, 
mert kötelező. A digitális roadshow eggyel jobb, de nem más, mint az előző évek ugyanilyen tantermi 
előadásai. Ezzel nem azt mondom, hogy nincs köztük magas színvonalú, jól előadott, érdekes, de az csak a 
szerencséseknek jut. Nincs éves előrelátás, csak kivárás. Ha egyszer online, miért nem lehet egész évben 
az összeshez hozzáférni? Vagy közzétenni, letölthetővé tenni, szerényebb díjazás ellenében. Akkor többre 
is befizetnék. (Lásd: Artifex kiadó). Miért tudja kisebb tagsággal bíró vidéki kamara olcsóbban adni, vagy 
elengedni a díjat, a BPMK miért nem? 

9.  A jelenlegi formában a kamara egy szükségtelen rossz, csak pénzlehúzás, az egész csak 
látszattevékenység. 

10.  A kamra tevékenysége erősen javult (sajnos volt honnan fejlődni). 

11.  Elégedett vagyok. 

12.  A Kamara igyekszik befolyását erősíteni a kormányzatnál, de ott a szakmaiság nem ez elsődleges 
szempont, ezért nehéz. 

13.  A kamarai tagdíj áremelkedése nem arányos a kamara teljesítményével és szolgáltatásaival. 
 
A magyarországi kamarai tagdíj a valós piaci mérnöki óradíjak függvényében fajlagosan magasabb, mint a 
fejlettebb EU országokban, ahol a fajlagosan alacsonyabb tagdíjért több és magasabb színvonalú 
szolgáltatást adnak. Mivel a kamarák ugyan non profit szervezetek, de valójában az országokban kvázi 
monopol helyzetben vannak, így a verseny hiánya miatt a minőség javulás csak akkor várható, ha nem 
csak kérdőíveket töltögetünk, hanem a kamarák az EU országainak kamarai tevékenységeinek, 
szolgáltatásainak tükrében, világos mérhető célokat deklarálnak és azt transzparensen kommunikálják 
rendelkezésre álló tagdíj befizetésekből származó büdzsé függvényében. Az elmúlt négy évben fentiek 
hiányát tapasztaltam. 

14.  Valójában képtelen vagyok a véleményalkotásra. Ennek oka, hogy a plenáris ülések réges-régi 
megszüntetése nagyon esetlegessé tette a kollégák közötti kapcsolattartást. (A mérnökbál nem egy átlagos 
fórum.) A Covid miatti személyes ügyfélszolgálat-szünetelés okán lehetetlenné vált minden közvetlen 
benyomás megszerzése. A Mérnökújság személytelen és végtelenül hivatalos, habár jó. (Bejárás útján az 
új székházzal sem sikerült még megismerkednem.) 



15.  Az oktatás és ügyintézés bonyolításával meg vagyok elégedve. Az oktatás kapcsán lennének még ötleteim, 
amilyen témaköröket szívesen meghallgatnék, de eddig még nem kerültek sorra. Kicsit más jellegű 
oktatásra is szükség lenne. Például jó lenne az elméleti mellett gyakorlatiasabb oktatás is. Például 
mintafeladatok megoldása, kézi módszerekkel, de nem ugyanazoké, amik benne vannak az egyetemi 
feladatgyűjteményekben, hanem olyanoké amik abból kimaradtak, viszont a gyakorlatban mégis gyakran 
előforduló problémák. Ez sokat segítene annak a korosztálynak is, aki még nem az EUROCODE-ot 
tanulta, illetve azoknak is, akik eltávolodtak egy egy témakörtől, de szívesen visszakanyarodnának, csak 
jól jönne egy kis felfrissítés. A kamara többi tevékenységére nincsen rálátásom. 

16.  Általában javult, több ponton eredményeket értek el, pl. oktatás, kommunikáció, de az érdekérvényesítés 
területén változatlan fejlődés szükséges. 

17.  A területi kamara tevékenységével kapcsolatban: továbbképzési, jogosultság megújításra vonatkozó 
tevékenysége jó. A kommunikáció (hírlevelek, szakmai előadásokra, kötelező és fakultatív 
továbbképzésekre történő meghívók e-mail-ben) magas szintű. A Mérnök Újság magas szakmai 
színvonalú, kellő mértékben foglalkozik a kialakult COVID-járvány mérnöki társadalomra gyakorolt 
hatásaival. A nemzetközi mérnöki gyakorlat újításairól is kiemelten tájékoztat. 

18.  A haladás iránya jó. Sokkal több forrást kellene a kamarán keresztül osztani. Olyan támogatásokra lenne 
szükség ami feltételek nélkül ad és szempont legyen, hogy mióta támogatja a GDP t 

19.  Határozottan érezhető az igyekezet szervezettebb, a mérnöktársadalom számára komfortosabb környezet 
kialakítására. Társadalmi megbecsültség tekintetében sajnos nem igazán ért el eredményt. Ennek egyik 
oka talán az, hogy úgy az építész, mint a mérnöki tevékenység presztizse messze elmarad az őt 
megilletőtől. Addig amíg nem lesz önálló minisztériuma ennek az ágazatnak (Építésügy), nem fog javulni 
az érdekérvényesítési lehetőség, jelentős változára (pozitív irányban) nem igazán lehet számítani. 

20.  Szakmai továbbképzéseket jól szervezi és bonyolítja, segíti a mérnöki munkát. 

21.  Minden évben befizetjük az emelkedő és kötelező tagsági díjat. 
 
Elvégezzük az előírt képzéseket. 
 
Ennél több kapcsolatunk nem volt. 

22.  Nem tudom megítélni. 

23.  Nettó pénzbehajtás, -lenyúlás folyik! Ötletes megoldásokkal egyre több bőrt nyúznak le rólam. Tagdíjat 
fizetek a Mérnöki Kamarának is és a Megyei Iparkamarának is. Minek? Ha kettőnek fizetek, miért ne 
fizetnék akkor az összesnek? Az Orvosi Kamarának, az Ügyvédi Kamarának ? Pont annyi közöm van 
hozzájuk, mint az Iparkamarához! 
 
A járványhelyzet miatt semmi könnyítést nem léptettek életbe! Nincs tagdíj-kedvezmény, adminisztrációs 
stb költség-csökkentés! 
 
Ráadásul mindezért semmit nem kapok, még azt az érzést sem biztosítják számomra, hogy nyugodtan 
hagynak dolgozni! 
 
Minden vagyonokba kerül, és akkor még nem is dolgoztam, csak a jogosultságaimat akarom életben 
tartani. 
 
A továbbképzések a szakmámtól vadidegen területre vezetnek, semmi közöm pl. a jogi továbbképzési 
modulok témáihoz! 

24.  Azért írtam annyi nem tudom-ot, mert szerencsére nagyon ritkán, talán kizárólag a szakmai továbbképzés 
erejéig volt szükségem a kamarai segítségre. Amiben segítséget kértem, abban készséges, segítőkész volt a 
megyei kamara. 



25.  Jó alapot adott a tevékenység fejlesztéséhez. 

26.  Összességében elégedett vagyok az elmúlt négy éves tevékenységével. Információk átadásával, 
megosztásával meg vagyok elégedve. Általában már digitálisan informálódunk, olvassuk a megküldött 
iratanyagokat, ami sajnos kicsit semlegessé teszi a kamarában dolgozókkal szemben az embereket. 
Hiányolom az előadásokból azokat a szakterületeket, szakterületek ismertetését amihez valamilyen 
jogszabályi háttér kötődik és a kivitelezés során alkalmazni kellene, figyelni kellene rá. Jogszabály 
változásokból, jogszabályi környezetből adódó kivitelezési problémák, engedélyezési vagy 
használatbavételi engedéllyel kapcsolatos ellentmondások lépnek fel a gyakorlatban időszakosan. 
Gondolok itt a játszótéri berendezések elhelyezésére, engedélyezésére, minősítésére, lift építésének 
módjára, lehetőségeire, stb. 

27.  Alapvetően jól látta el feladatait. A pandémia okozta kihívásokra rugalmasan reagált pl ügyintézés és 
oktatás  új módjai. 

28.  A Magyar Mérnöki Kamara beleértve a Területi Kamarákat kihívások és érdekellentétek között/ellenére a 
Magyar Állam és a Magyar Nemzet érdekeit első helyre téve hívatott a feladatait ellátni és betölteni. 
Ennek etikai vonatkozásáról kérdéseiről, továbbá az etikai kérdések általános alapvetéseiről sajnos a 
Kamara nem mutat utat! Nem tesz erőfeszítést, hogy pótolja, elvárja és megkövetelje az egyébként 
(tisztelet a kivételeknek) általános-közép-felsőfokú képzésben is elhanyagolt etikai kérdések, dilemmák, 
problémák bemutatását és helyes megoldását. A "fegyelmi-etikai éljárás, vétség, szabálysértés, szankciók" 
fogalmainak ismertetése nem töltik be az etikai gondolkodásmód kialakítását. A Kamara több tekintetben 
fejlődik ez látható. Jó lenne, ha az előbbiekben is ez megmutatkozna. 

29.  Az időszak több mindennel terhelt (költözés , pandémia,). Ehhez képest  legalábbis a változatlan, 
esetenként a javult minősítés jó szívvel mondható.A továbbképzések terén várnék változást részben 
egyfajta kutatást az igényelt ismeretanyagok tekintetében és erre alapozva a továbbképzés témaköreinek 
hangolását.Az egyidejű résztvevők számának csökkentését javasolhatom, elkerülve a nyitás után is  
fennálló látens kockázatokat egyben a konzultatív jelleget erősítve. Fontosnak tartom minden 
továbbképzésen a legfontosabb éves időközi jogi változásokról tájékoztató beiktatását az oktatási 
programba.Optimális esetben az ötéves ciklus részben az előző négy évi ismereteket mint emlékeztetőt 
tartalmazza, kiegészítve az ötödik évi relevanciákkal.Összességében a kamarai tevékenységgel  elégedett 
vagyok. 

30.  A lehetőségeikhez képest igyekeznek. 

31.  Elégedett vagyok az MMK és a szakmai tagozat vezetőségének munkájával. A javuló kommunikáció 
ellenére általában a mérnök kollégák elégedetlenkedése  nem csökkent. Ennek részben az az oka, hogy a 
munka mellett nincs elég idejük a tájékozódásra,  szakmai véleményük megfogalmazására, ha az MMK 
vezetése kéri is őket erre. 

32.  Sajnos csak a kitüntetésekre , gyűrű átadására emlékszem. (hatból három email erről szólt pl. tavaly) 
 
Emelet természetesen a legnagyobb tiszteletem Nekik. 

33.  Csak  Mérnök újságból és az időszakos levelekből értesülök az aktuális információkról. Mivel nincs 
semmilyen vállalkozásom és nem folytatok szakértői tevékenységet csak a munkahelyemen, így nincs 
teljes rálátásom úgy az országos és a területi kamara munkájára. 
 
Az éves (küldött)közgyűlésen részt veszek, így mindig értesülök a területi kamara tevékenységéről. 

34.  Az új oktatási forma működik. A kötelező online oktatási témákat az év elején egyszere kellene 
meghirdetni. 
 
Könnyebb lenne a téma választási lehetőség. 

35.  Számomra nem áttekintheto a kamara belső élete.. 



36.  Sajnos, csak a képzések kapcsán találkozom a kamara működésével. Az nagyon sokat javult. 

37.  A 20-29. kérdésekre adott "nem tudom" válaszadásának oka, hogy csupán néhány hónapja vagyok tagja a 
kamarának. Emiatt részemről részletes véleményadás sem volna racionális. 

38.  A válaszokból kiolvasható ! 

39.  Semmilyen érdekképviselet/megbecsülés nem látszódik mérnökként, egy jó szakmunkás több napi díjat 
elkérhet, mint egy jó tervező, vagy energetikai tanúsító, 

40.  Nincs mit hozzáfüznöm az előző kérdések után. 

41.  Az online oktatás bevezetése, előadások jók. A sok hírlevélben nem mindig van hasznosítható információ.  
 
A negatívum pontok oka: Nem tudom miért emelkedett meg a tagdíj ilyen mértékben az elmúlt években. 

42.  Egy nehéz időszakon vagyunk túl. A Kamara rugalmasan megoldotta a COVID járvány idején a 
továbbképzéseket. 

43.  Sajnos a válaszaim többségében még nincs elég tapasztalatom, nem rég óta vagyok jelen a Kamarai 
életben. 

44.  Összességében javuló tendencia tapasztalható. 

45.  Nem követem figyelemmel a kamara munkáját. 
 
Munkám során nem éreztem olyan változást, amit a kamara tevékenységére tudnék visszavezetni. 
 
A kötelező szakmai képzések kiürültek, talán sosem voltak igazán feltöltve tartalommal. 

46.  Jó lenne komolyan venni egyes kamara által biztosított szerepeket, mint pl a felelős műszaki vezető, vagy 
műszaki ellenőri tevékenység. El kellene érni, -ki kellene dolgozni a MMK által a kereteket- hogy egy fmv 
névlegesen ne vállalhasson el egy építkezés irányítást! Azon fmv-t viszont az akinek erről papírja van azt 
fizzesse is meg a "piac".   Kamarai ajánlott napi vagy óradíjak alkalmazottként messze nem érhetők el... de 
vállalkozóknak se mindig sikerül! Hol az MMK érdekérvényesítés? Az Építési engedély 300nm alatti 
eltörlése: bárki építhet bármit - gyakorlatilag... hol a kamarai érdekérvényesítés!? 

47.  - sok területen fiatalítás lenne szükséges 
 
- a BIM propagálása nagyon jó 
 
- a kamarai tevékenységek értelmének/szükségességének egyértelműbb kommunikálása lenne szükséges 

48.  Összességében egy összeszedettebb, informatívabb mérnöki kamarával állunk szemben, amely próbál a 
mai világgal lépést tartani. 
 
Működéséből kifolyólag konzervatív, amely számomra tetszetős és elfogadható. 

49.  Az előző 4 éves ciklushoz viszonyítva, minden területen javult a kamara tevékenysége. 

50.  A Mérnöki Kanara tevékenységének jobbításában elment a lehetőségei szélső határáig. Ez a jobbító 
szándék a kormányzati szervek részéről nem, vagy alig talált fogadó készségre. Különösen szomorú ez a 
szakmai kérdések vonatkozásában. 

51.  megfelelő 

52.  A NIF Zrt. az ország egyik legnagyobb beruházó cége. Most saját alkalmazottakkal végez mérnöki 



tevékenységet. Ezzel tönkre teszi a meglévő mérnök irodákat. A kamara tudtommal semmit nem 
foglalkozik ezzel a problémával. A probléma nem csak a mérnök irodák helyzetét érinti. A probléma 
sokkal súlyosabb. 

53.  Ilyen formában értelmetlen és a műszaki vonal hanyatlása 

54.  Az online képzések és vizsgák irányában való elmozdulás nagyon pozitív. Egyéb érdemi hasznát eddig 
nem láttam a kamaráknak. Számomra még az "elefántcsont toronyban" üldögélnek...Egyre drágább, de 
hasznát még nem igazán láttam. Van Mérnökigazolványom is, de minek? Sehová nem kellett még... 

55.  A Magyar Mérnöki Kamarával főleg oktatásokkal összefüggésben vagyok kapcsolatban. Ezekről az 
eseményekről mindig időben kapok tájékoztatást, messzemenő segítséget nyújtva az azokon való 
részvételhez. Bármilyen segítséget kérve azonnali tájékoztatást kapok, amennyiben további ügyintézés 
szükséges, az gyorsan és zökkenőmentesen történik. Ilyen volt az elmúlt hónapban az Önöknél 
nyilvántartott adataimban történő módosítás.  A 20-29 kérdésekre adott válaszaimat kiegészítem azzal, 
hogy nem tudok a Mérnöki Kamarával kapcsolatos változásokkal kapcsolatban nyilatkozni. A Mérnöki 
Kamarával való kapcsolatomban változás nem történt, továbbra is oktatásokkal összefüggésben keresem 
Önöket. További munkájukhoz sok sikert kívánok! Üdvözlettel: Papp Zsuzsanna 

56.  A szakmai képzés rosszabb mint volt régen. 

57.  Túl magas az éves kamarai tagdíj a nyugdíjas mérnökök számára! 

58.  A villamos tervezési jogosultságok között az épület és az irányítástechnikai tervezés egy kalap alá vétele, 
súlyosan rontja a tervek minőségét. A villamos ipari irányítástechnikát az épület automatika szintjére 
süllyesztették. A szabványok gondozása és követése ezen a területen csak ellentmondásból áll, végtelen 
felelősséggel terhelve a tervezőt. A robbanásvédelmi területen a szakmai cégek (~4 db) közötti 
konzultációval valósulnak meg tervezések. Jelenleg ennek szabályozatlansága révén bárki aláírhatja az 
RB-s terveket. Egyáltalán nem érzem képviselve az ipari automatizálási tervezőket. A 
vizsgakövetelmények anyagai ehhez a területhez irrelevánsak. Szakmai segítséget vitás kérdésekben nem 
tudnak nyújtani. A 2021-ben érvénybe lépett KATA adózási renddel a tervezők díjazása újra csökken. 

59.  A kamarák munkájával elégedett vagyok. 

60.  Egyértelműen fejlődött az évek során. 

61.  Kicsit bennfentesnek érzem (nyilvánosság hiánya) 

62.  Megvagyok elégedve a kamarai tevékenységgel 

63.  A szakági tervezőket tobbször nem fizetik ki. Kihez lehet fordulni,hogy hatékony segítséget kapjunk. 
Igaz,hogy nincs mindig aláirt szerződés ,csak" e-mailos megrendelés. A szakági egyeztetések 
visszaestek",kevés a személyes kontakt /talán a járvány után javulás lehet /      Bp. 2021. IV. 

64.  Társaságunk működése környezeti harmonizációban történik, jelentős szakmai és egyéb problémák nem 
tették szükségesség a kamarai együttműködést. 

65.  Még mindig NEM tudta elérni az Magyar Mérnöki  Kamara, hogy NE KELLJEN KÜLÖN fizetni az éves 
reisztrációs díjat a Kereskedelmi-  és Ipar-kamarának! (A "tehetetlenek" adója) 

66.  Megfelelőnek tartom. 

67.  Mindnyájunknak fejlődni kell! 

68.  Több információ, közvetlenebb kapcsolat. 



69.  Összességében elégedett vagyok a kamara munkájával: a területi kamara mindig segítőkész, a mérnök 
kamarától, a szakmai tagozattól kapok információkat. A sajnálatos helyzetről, hogy a korábbi 
rendezvények, továbbképzések személyes kontaktusa elmaradt, nem a kamara tehet. 

70.  Úgy érzem a környezetvédelem nem kapott és nem kap elég hangsúlyt a Kamara életében. A cégek, 
vállalkozások  alul értékelik a környezetvédelmi szakértők tevékenységét,  ellentétben a többi mérnöki, 
szakértői munkavégzőkkel szemben. Akkor lehetne elismertebb és eredményesebb a munkánk, ha állami 
szinten hozott döntésekkel (jogszabályi változtatásokkal) jó irányban erősödne a környezetvédelmi 
tevékenység. A Kamara véleményezési, javaslattételi munkájával ehhez intenzívebben hozzájárulhatna. 
 
A Kamara utóbbi időben bevezetett online hírleveleit, egyéb online tevékenységét pozitívnak tartom. 

71.  Évről évre a szolgáltatások színvonala emelkedik. 

72.  Véleményem szerint megpezsdült a kamara tevékenysége, határozottan nőtt az érdekérvényesítő képesség. 
 
Nagyon jó hogy az épületgépész szövetséggel javult (jó lett) a kapcsolat. 

73.  A kamara segítette a tagsági voltomat az igazgatásában, de sajnos a Covid járvány miatt perifériára 
szorultak a közvetlen emberi kapcsolatok. Jellemzően a képzési tevékenységre helyeződött át a hangsúly. 
Az elektronikus tájékoztatások korrektek, de sajnos az emberi  közvetlenség hiánya passzívításra ösztönöz. 
Az aktívabb közvetlen tevékenység vélhetően visszatér a Járvány után, mert a szakmai munkához szükség 
van gondolatébresztő eszközökre, pl. több interaktív előadásra, eredményes szakmai munkák bemutatóira, 
akár közvetlen akár online módon. 

74.  Nem követem a kamarai eseményeket, ezért nem is tudok véleményt írni. 

75.  Elégedett vagyok a munkájukkal! 

76.  Az éves díj befizetése és a kötelezően előírt szakmai napon való részvétel kivételével nincs kapcsolatom a 
kamarával. 

77.  Köszönöm az eddigi tevékenységüket! Nincs kifogásolható adatom! 

78.  A kamarq műkdését illetően végrehajtott korszerűsítések jónak tartom, területi kamarák továbbképzési 
programjait kellene tovább fejleszteni. 

79.  Tapasztalatom szerint a kamara működése megfelel az elvárásoknak. 

80.  A véleményem, hogy folyamatosan tájékoztatást kapok az eseményekről. Ez fontos a számomra. Lehetne 
erősebb az állás ajánlatokról tájékoztatás. Jó lenne adatbázis létrehozása eseményeken elhangzott 
előadásokról. Így a kamara munkáját jobban ki lehetne terjeszteni a tagság számára. ebben szívesen részt 
vennék. nekem volt egy adatbázisom a környezet és természetvédelem területén készült diploma és 
szakdolgozatokról, amely betekintést nyújtott a környezetvédelem területén történő képzésről.  
 
Várkonyi Sándorné környeztvédelmi szakmérnök 

81.  Mivel már régóta nyugdíjas vagyok, a szakmai folyóiratokból és néha személyes tapasztalatok alapján 
szerzem be az információimat. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a kamara fejlődik, igyekszik a tagság 
érdekében eljárni és minderről hasznos információkat közölni. 
 
De például a mai napig nem tudom, hogy mint nyugdíjas KATÁ-s vállalkozó, jár-e nekem valamilyen 
adókedvezmény vagy sem? Talán célszerű lett volna pl. a Mérnök újságban erről tájékoztatni az 
érintetteket. 

82.  Amennyire nyugdíjasként értékelni tudom, a kamara : segítőkész minden esetben , szakmailag 
folyamatosan példaadóan fejlődő , európai normáknak megfelelő tevékenységű 



83.  Aza aktivitása havult, különösen tagozati szinten. 

84.  Kapok értesítéseket , de nincs időm belemélyedni a munkám miatt , ami nagyon leköt. Amióta a Mérnöki 
Kamara saját maga szervezi a kötelező éves szakmai képzéseket , mintha kevesebb választási lehetőség 
lenne. De amilyen témákat felajánlanak azok érdekesek , hasznosak. 

85.  Gyengült a kamara érdekérvényesítő szerepe. Kamarai hozzájárulás nélkül hoznak mérnök munkáját 
meghatározó törvényeket. Nem előzi meg előzetes egyeztetés. lásd. 7/2006 TNM rendelet módosítása. 

86.  2007. és 2020. évek között tevékenyen részt vettem a jogosultságokkal kapcsolatos vizsga kérdések, 
tananyagok kidolgozásában és a vizsgáztatás lebonyolításában.  Koromra tekintettel, valamint az online 
vizsgáztatás beindítása miatt ezt a tevékenységemet 2021. januárban befejeztem. A jogosultsági vizsgáknál 
véleményem szerint hiányoznak a kötelező tanfolyamok és az ezzel kapcsolatos, a jelenleginél sokkal 
terjedelmesebb tananyagok, és alapos írásbeli és szóbeli vizsgáztatás. - A Kamara tevékenységének 
kiemelkedően jó része a Mérnök Újság megjelentetése, amely rendkívül sokoldalúan, nemzetközi 
kitekintéssel is valamennyi szaktkerületre vonatkozóan nagyon értékes ismereteket közöl. 

87.  Tükrözi az országos politikai folyamatokat. Egy szűk körnek segít, annak mindent megad, a többiek le 
vannak "sajnálva". 

88.  A kérdésekre adott válaszok szerinti a véleményem. 

89.  Nem tudok erről nyilatkozni mivel még nincs 1 éve hogy beléptem, ezért is van több helyen bejelölve a 
"Nem tudom" opció. 

90.  Tavaly december óta vagyok tagja a kamarának. 
 
A Covid miatt nem tudtam részt venni továbbképzéseken, illetve nem tudtam beszámolót, vizsgát tenni. 
 
Remélhetőleg rendelkezésemre fog állni az első lehetőségtől az egy év vizsgázási lehetőség. 
 
Köszönettel: 
 
 
 
Nagy Károly 

91.  Mivel most egy éve jelentkeztem ezért azzal elégedett vagyok a többi évre nincs rálátásom. 

92.  Alapjában véve a területi kamarával voltam kapcsolatban egyéb tevékenységeim során. Minden esetben 
elégedett voltam a szakmai rendezvényekkel, fórumokkal és kapcsolattartás, információáramlás 
minőségével. 

93.  Véleményem szerint egy Mérnökkamarai szervezet az alábbi szerepkört kell, hogy betöltsön: 
 
- a tagság jó érdekérvényesítését a Kormányzat irányába, 
 
- a legújabb tudományos és ipari eredmények folyamatos közvetítését, 
 
- a sokrétű szakmai munka támogatását, információellátottságát, naprakészen tartását, oktatások 
megszervezését, 
 
- a mérnöki hivatás piacon betöltött elismertségének állandó hangsúlyozását, közvetítését a társadalom 
szereplői számára, 
 
Az utóbbi két bekezdésben szereplő feladatkörben látok hiányosságot, ezeken a területeken nem sikerült 
az elmúlt 4 évben jelentős javulást elérni, így javaslom a szakterület specifikus oktatások reformját és a 
mérnöknapidíj ajánlások helyett, legalább azok alsó küszöbértékeinek deklarálását mind Szolgáltatói, 



mind pedig a Megrendelői oldalon. 

94.  Minden szakmának legalább 3 másik szakmával van szorosabb kapcsolata. Ezen kapcsolatok szerintem 
tagozati szinten erősen hiányosak. A tagozatok a határterületek miatt nem lehetnek autonom szervezetek. 
Ezen változtatni kellene, megteremtve ugyanazon téma komplex megközelítésű, az ország érdekeit is 
figyelembe vevő értékelését, véleményezését. 

95.  Tetten érhető javulás mellett, még azért van hová továbbfejlődni. 

96.  Általánosságban tendenciájában bővülő szolgáltatások és gyorsabb ügyintézés jellemzi.  
 
A Covid időszak leteltével aképzések keretében lehetne több fórumszerü összejövetelt rendezni.  
 
Az online képzések létszámkorlátozását meg egyszerüen nem értem, miért szükséges .... 

97.  A kamara mint szakmai szerv legalább olyan fontos, mint az egyén, akit képvisel. 
 
Fontos azért, mert a jelen korban oly mértékű a rendezetlenség, hogy 20 éves tapasztalat mellett, 2 
diplomával, meg megannyi egyéb képesítéssel az ügyfelek keresik az adott témára vonatkozó, 
képzettségre vonatkozó papírt, mint ha minden esetet külön oktatni kellene! 
 
Lehangoló! 
 
Tehát a kamaráknak kell mind érvényt szerezni a mérnök szakemberek igazának, mind pedig erősíteni a 
szakemberekbe vetett hitet. 
 
Sajnos mindennapossá vált, hogy mind a nagy politika,(pártállástól függetlenül..)mind a gazdaságpolitika 
gyakran felülbírálja a szakma emberét, vagy ami még rosszabb, tudatosan figyelmen kívül hagyja  a józan 
ész szavát! 

98.  Kommunikáció javult, de a környezetvédelmi tagozatba képzések hiányoznak 

99.  A járvány előtti időszak jó,kiváló volt, sok munkával, sikeresnek tekinthető. 

100.  Elégedett vagyok a tevékenységével. 

101.  Alapvetően hiányzik az éppen műszakiakra jellemző visszacsatolási igény, nem készülnek megyékre 
bontott tevékenységi, árbevételi, megyén kívüli pályázat nyerésről, stb. elemzések. Ezek objektivitásuk 
hiánya nem alapozza meg a természetes kapcsolat rendszert, amihez a nyitottság elengedhetetlen. Szellemi 
továbbképzéshez nincs meg pl. a szabványhoz való tartós személyes hozzájutás pl. olcsóbb, támogatott 
formában évi 5-8 db szintjén (vagy évi Ft szintjén) Nem látom át a leendő fiatal, kezdő mérnökök 
mentorálási rendszerét, ami egy fiatal felé való közelítéssel, megszólítással (esetleg marketinggel is) a 
kamara aktív tagjává válhasson. Mérnöki tevékenység reklámozása nem ismert (félek a nulla felé hajlik), 
ami a kamara hiányzó kétirányú kapcsolat rendszerét is jellemzi. 

102.  Nagyon jó hogy folyamatos a fejlődés. A szakmai képzések kicsit nehézkesek és számomra átláthatatlan a 
képzési rendszer, kinek mikor milyen képzésen szükséges részt venni és ezt hogy tudja teljesíteni, mi a 
megoldás különös körülményekre pl. betegség, stb. Nem látom a lehetőségeket a szakképzés előrevivő 
javulásában, mert ugyan olvasok róla, hogy miket szeretnénk elérni, de nem látom ebben hogy haladunk 
előre. A COVID most mindent blokkol, de ennek vége lesz remélem hamarabb mint később a 
kivitelezésben dolgozók bizonyos rétegeinek szakmai szintje nem éri el az elvárható minimumot sem. Ez 
hosszútávon megakadályozza a minőségi épületek, építmények létrehozását, nem lesznek "mesterművek". 
Ebben jó lenne mielőbb előre lépni. Itt szerintem felelősségünk van. A jövőt nem engedhetjük el a ma érd 

103.  A kamara a mérnökök szervezete helyett állami szervvé vált, az államigazgatásban kialakult 
munkamódszerekkel. 



104.  Biztos?!!!  ;-) 

105.  A Kamara elmúlt 4 éves tevékenysége a fenti kérdésekre adott válaszom alapján egyértelműen javult a 
legtöbb területen. A fegyelmi eljárással kapcsolatosan nem tudok nyilatkozni, nem kerültem olyan 
helyzetbe, hogy erre szükség lett volna. 

106.  A kamara tevékenységére nincs nagy rálátásom, de a jogosultsági rendszer folyamatos változtatása a 
tagság szemében visszatetsző 

107.  Tisztelt Kamara! A szabványok hozzáférését szorgalmaznám díjmentesen a kamarai tagok részére. Ez csak 
ígéret maradt. 

108.  A jó gyakorlat fejlesztése kívánatos, hogy a Kamara biztosítsa tagjainak a mindennapi (tartószerkezet) 
tervezői gyakorlatot segítő, EC szabvány alapú segédletek ismertetését, hozzáférését, aktualizálását 
hírlevélben történő tájékoztatással. Adjon segítséget a piacon lévő programok összehasonlítására(mi mire 
jó mennyiért, és felhasználó barát-e az adott program, és amúgy sem praktikus ágyúval lőni verébre), hogy 
választani tudjon a tervező. 

109.  Örömteli ,hogy a fiatal kollégák és szakmai tevékenységük többször kerül bemutatásra. 

110.  egy éve léptem be még nem tudom értékelni a 4 évet 

111.  Nagyon hasznosnak tartom a szakmai anyagok készítését és elérhetőségét.  
 
A tájékoztató anyagok könnyen elérnek és figyelemfelhívó anyagok. 

112.  Jó 

113.  A Kamara elmúlt négy éves tevékenysége KIVÁLÓ! 

114.  Hiányzik a személyes találkozások. Előadások 

115.  Kamara tevékenységét jónak tartom 

116.  Tapasztalható a Kamara működésének jobbító-javító szándéka, - az odafigyelés, a kiértesítések, 
lehetőségeikhez mért segítő-készség. 
 
Talán az e-képzések kissé körülményesnek érzékelt lefolytatásán lehetne még javítani. 

117.  A kamarai nyilvántartott műszaki ellenőröknek nincs beleszólása a kamarai díjtételek meghatározásában, 
nincs képviseletük a testületben. Az elmúlt 4 évben a nyilvántartási díjak mértéke irreálisan 
megemelkedtek, pedig csak egy meglévő elektronikus nyilvántartást vezetnek a műszaki ellenőrökről 
(csak fiktív számlázás történik). Nem tartom etikusnak az ilyen mértékű díjemelést, nem látom, hogy 
milyen kiadások indokolják a nyilvántartási díjak ilyen magas összegét. Nincs tájékoztatás a bevételek 
elszámolásáról. Magát a nyilvántartási rendszert sem aktualizálja a kamara. Az éves kötelező 
továbbképzésével kapcsolatban miért eltérő a részvételi díj a műszaki ellenőröknek és tervezőknek, holott 
ugyan azt az előadást hallgatjuk? Az online képzés miért kerül ugyan annyiba mint az élő előadás? 

118.  Minden rendben! 

119.  Kielégítő, megfelelő szakmai támogatást nyújt, kiváló szakmai információforrás. Újságok jók. 

120.  Javult, jól teljesített. 

121.  Nem követem a Kamara tevékenységét, a részemre érkező hírlevelekből és a megkeresésemre kapott 



válaszokból alkotok véleményt. 

122.  A kötelező továbbképzések színvonala kiváló, a tervezési és kivitelezési munka során jól hasznosítható 
tudásanyagot nyújt. 

123.  nincs 

124.  Sajnos nem sikerült elérni, hogy a jogalkotóban felmerüljön a szakmai kérdésekben a Kamara 
megkeresése. Ez NEM a Kamara hibája, ez egy alapvetően hibás jogalkotói/kormányzati konstrukciós 
hozzáállás következménye: úgy képzelik mindentudóak. 

125.  A szakmai vonalakat véleményem szerint jól képviseli a kamara, az oktatási anyagok jók, szakáganként 
nézve is megfelelőek.  
 
Az email-es levelezés, hírdetmény, tanfolyamok egyéb hírlevelek jók, jól működnek. Jó, hogy írásban 
értesítenek az épp aktuális dolgokról, a szakmai hírektől kezdve a kamarai díjjak befizetéséig és a kötelező 
kreditpontok beszerzéséig. 
 
Az online oktatás néha akadozik, nem működik hibátlanul. Az online oktatásban a kamarának kellene 
kitűnó példát mutatni, tudom, hogy ebben sok minden szerepet játszik, az internet szolgáltatótól a 
szoftverekig. 
 
Hiányolom a tisztán jogi képzések folyamatos aktualizálását, rengeteg vita van a Megrendelők és a 
Válallkozók között, ahol műszaki ellenőrként ismernünk kell a megváltozott jogszabályi hátteret. 

126.  Sajnos nem érzek komolyabb javulást, illetve elfogadást a szakma körében. A Kamarai munkába nem 
sikerül a fiatalokat bevonni, mert nekik a családalapítás, és a család anyagi fenntartása a legfontosabb 
követelmény az életükben, nincs idő társadalmi munkára. Nagyon fontos lenne a szakmagyakorlat 
megszerzése valamilyen közösségi rendszerben, ahol nem a saját bőrükre megy a játék. 

127.  Köszönöm, hogy véleményt nyílváníthatok, teljesen elégedett vagyok. A visszajelzéseimet mindig 
megértik , segítenek. 

128.  Értelmetlen haszontalan kötelezettség, teljesíthetetlen és felesleges képzési elvárásokkal. A munkámhoz 
egyáltalán nem szükséges, csak egyes pályázatoknál megkövetelik a kamarai tagságot, ami legalábbis 
kérdéses, mennyire jogszerű. 

129.  Alapjaiban elégedett vagyok a kamara munkájával. 
 
A javítandó területek: 
 
-A Mérnöki Kamara érdekérvényesítését javítanám a jogszabályelőkészítés területén. 
 
-Vizsgálnám a felelősségét az FMV-nek a kivitelezés során, mivel olyan kivitelezéssel is kapcsolatba 
kerültem, ahol a felelős műszaki vezető még mindig csak "papíron" viszi a felelősséget a kivitelezésért, és 
tényleges munkát nem látott el. Vállalkozó kivitelezési munkát végezve nem megfelelően látta el azt, és az 
FMV hagyta. Majd a vállalkozás megszűnésével a megrendelő futhat a pénze után, és csak hosszadalmas 
jogi procedúrával van esélye esetleg valamennyit visszakapni. Az FMV felelősségét senki sem vizsgálta!!! 
Az ilyen esetekben az FMV jogosultságát azonnal felülvizsgálnám, és szabályszegés esetében 
visszavonnám! 

130.  Köszönöm a Kamara érdekérvényesítési munkáját, a tagságon belül több együttműködési lehetőséget, 
internetes kapcsolatot javaslok, hogy szakmai kérdésekben a konzultációk rugalmasabbak legyenek. 

131.  Szerintem az adott lehetőségekhez mérten maximálisan képviselik érdekeinket és biztosítják a fejlődés 
lehetőségét. 

132.  Nincs 



133.  Nyugdíjasként néha dolgozom, több kérdésre nem áll módomban korrekt feleletet adni. Ezért nem 
töltöttem ki több ponton. 

134.  Leginkább láthatatlan és felesleges. Ha legalább a továbbképzések hasznosak lennének és releváns 
információkat adnanának a tagságnak. De ez se sikerül, ha nem lenne kötelező, kb senki nem lenne ott. 

135.  Általánosságban megfelelőnek tartom. Megkapom azokat az információkat, amire szükségem van. 

136.  Segít a kötelező képzési feladatok teljesítésében, értesítést küld az időpontokról. 
 
A szakmai érdekképviselet területén még vannak lehetőségek és fejleszthető területek. 

137.  - a vírustól függetlenül sokkal nagyobb teret kellene biztosítani az online képzéseknek és vizsgáztatási 
lehetőségeknek; 
 
- a vizsgáknál, a számonkérésnél figyelembe kellene venni, hogy nem "új diplomát" ad a kamara; 
 
- sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tényleges szakmai képzésre, mint a vizsgáztatásra; 
 
- valamilyen segítséget kellene kapnunk a szabványok megismerésében, használatában, fordításában, 
hiszen rendkívüli gyorsasággal változnak, jönnek az újak és a kis vállalkozások számára anyagilag 
vállalhatatlan, követhetetlen a szabványismeretek szinten-tartása. 

138.  Beszedte a pénzt! (A számlát második javításra sikerült kiállítani! (Természetesen én voltam a hibás)) 

139.  A nyilvántartási díj ekkora emelése a járvány idején nem volt időszerű. 

140.  Időben kapunk információkat, tájékoztatást, ott dolgozó kollégák segítőkészek, kedvesek. 

141.  Sokszor az ügyintézés kissé nehézkes. Nem átlátható könnyedén, hogy mikor milyen képzéseket kell 
elvégezni, lehetne automatikus az értesítés arról, hogy hogyan áll az ember. Én most kerültem be nem rég 
a tagságba, de nehezen tudok arra rájönni a honlap alapján, hogy milyen kötelezettségeket kell 
megcsinálnom. Más emberektől szedem össze az információ morzsákat a feladatokról... 

142.  Tisztelt Kamara! 
 
Oktatás színvonala fejlődött, de még vannak szakma specifikus előadások amely nem mindenki számára 
érthetőek (pl. biztonságtechnikai előadás a távközlésieknek) egy továbbképzési napon. 
 
Online oktatás az iskolaihoz képest nagyságrendekkel jobban működik! 
 
Üdvözlettel: 
 
Misián Csaba 

143.  Online vizsga bevezetése nagyon fontos lenne, mert mióta megvan a kamarai tagságom még nem volt 
lehetőségem vizsgázni 9 hónap alatt. 

144.  A Pandémia előtti években, a területi kamarával a kapcsolat szinte közvetlen volt, nagyon hasznos 
előadásokat, szakmai képzéseket szervezett. Az utóbbi évben mindez leállt, viszont, a Magyar Mérnök 
Kamara segítő támogatása, információi, a jelen lehetőségekhez képest nagyon hasznosak. 

145.  Részemről rendben. 

146.  Nem követtem részletesen. 

147.  A továbbképzések és a szakmai újdonságok ismertetése fejlesztendő a továbbiakban. 



148.  Az oktatás lehetne gyakorlatiasabb és a tananyag frissebb. Helyenként elavult. 

149.  A pandémia jelentősen korlátozta a kamara munkájának megnyilvánulásait. Nehéz (információ hiány...stb) 
valós és igazságos véleményt alkotni. 

150.  A vizsgák lebonyolítását rendben és korrektnek találom.  
 
A képzéseket tematikában szegényesnek találom.  
 
Jelenleg nem vagyok motiválva, hogy az éves kötelező képzésen kívül is részt vegyek képzéseken. Erre 
lenne hajlandóságom, ha a képzések színesebbek, tematikában változatosabbak lennének.  
 
Sokat számít ha az előadó rendelkezik megfelelő előadó képességgel, ami nem jár együtt a szakmai 
tudással. Több előadónál észleltem, hogy szakmailag nagyon felkészült, de nem tudja lekötni a hallgatóság 
figyelmét. Ilyen esetben sokkal hasznosabb lenne ha egy olyan előadó lenne felkérve, aki át tudja adni a 
szakmailag előkészített anyagot. 

151.  2019-ben jelentkeztem a kamarába, és tény, hogy nem siettem el a beszámoló vizsgára jelentkezést, 
amikor 2020. nyarán volt enyhítés, és beindult újra a vizsgáztatás, de sajnos novemberi időpontra sikerült 
vizsgaidőpontokat foglalni, amiket viszont töröltek. 
 
Így ezzel az egy dologgal lenne észrevételem, hogy bár tudom, hogy folyamatban van, de az online 
oktatás, és főleg az online vizsga lehetőségén szeretném, ha dolgoznának, különösen, hogy egyre többen 
vagyunk, akiknek beszámoló/időszaki vizsgát kell tennünk. 
 
Köszönöm! 

152.  A kötelező oktatásokon kívül más kapcsolatom nincs a Kamarával. Az oktatások színvonalával elégedett 
vagyok. 

153.  Sajnos továbbra is egy bürokratikus szervezetet látok, amely nem minden területen nyújt egyforma 
támogatást a tagjainak. 
 
Amely területekről ki lettek vezetve a jogosultságok, ott a szervezet létjogosultsága már-már 
megkérdőjelezhető ebben a formában. Sokkal több előnnyel kellene, hogy járjon az MMK tagság azon 
kollégák számára, akik csak tanúsítványt kaphatnak a szakterületükről. 

154.  Elégedett vagyok általában ,de hiányos a Beszámoló vizsga rész 

155.  Nem kívánok nyilatkozni. 

156.  Nincs véleményem. 

157.  Elégedett vagyok. 

158.  Eredményes munkát végzett. 

159.  Nagyon jól működik. A lehetőség szerint megtalálják az adott helyzetre a megoldásokat. Nagyon jónak 
találom az online szakmai továbbképzések lehetőségét. 

160.  Mivel friss szakmagyakorló vagyok, nem tudom érdemben megítélni az elmúlt négyéves időszakot. 

161.  Nem tudok a fentieken kívül újabb szempontokat megadni. 

162.  Elégedett vagyok . 



163.  A haladás iránya jó. Sokkal több forrást kellene a kamarán keresztül osztani. Olyan támogatásokra lenne 
szükség ami feltételek nélkül ad és szempont legyen, hogy mióta támogatja a GDP t 

164.  Egyre jobb. 

165.  Megfelelő szakmaisággal és rugalmas ügyfélkezeléssel intézik a tagság ügyeit, képzéseket. 

166.  Nem igazán lehet érezni a változást. 
 
Túl nagy a kamara és képtelen a teljesen eltérő és néha ellentétes érdekeket képviselni. 

167.  Nincs érdemi tevékenysége a nem építőiparhoz kapcsolódó mérnökök tekintetében. 
 
Nincs érdekérvényesítő képessége! 

168.  Jelentős változá nem volt tapasztalható. 

169.  Nemrég jelentkeztem, de még nem bírálták el a kérelmeim! Ebből fakadóan több kérdés részemről nem 
megválaszolható egyelőre. 

170.  Hangot kellett volna adnia az MKIK teljes feleslegességének. A szervezettségi igényt a szükséges 
mértékben lefedik a szakmai kamarák. 

171.  A győri területi irodát nincs értelme fenntartani. A kereskedelmi kamarával össze sem lehet hasonlítani a 
területi mérnöki kamara munkáját. 

172.  Amíg a mérnöki díjszabás legalább olyan erős, követelhető, piaci szinten érvényesíthető lesz, mint az 
építész kamaránál addig a legfőbb feladatát a Mérnök Kamara nem tudja betölteni. A mikro,- és  
kisvállalkozásoknál a mérnöki munka és díjazása alul értékelt, évtizedek óta nem képes a kormány 
vonalán ebben áttörést elérni, lobby ereje siralmas. A májusi elnök választás kettő jelöltje közül bármelyik 
választása esetében is a még nagyobb állóvíz marad fennt. 

173.  Maximális tájékoztatás és segítő kézség!Személyem szerint egy éve lettem kamarai tag,mint felelős 
műszaki vezető.Jó lenne ha lenne lehetőség online vizsgára,mert májusban lejár az 1 év.Visszavonhatják a 
tevékenységemet! 

174.  Objektíven tekintve nem lehet összehasonlítani, mert más mindkettő. Szubjektíven a mostani vezetés 
jobban tetszik. 

175.  A építőipari és tervezői kis- és mikrovállakozások számára kiírt pályázat életszerűtlen, ezzel kapcsolatban 
a kamarának már tavaly lépéseket kellett volna tennie a kamarai tagok érdekében! 
 
 
 
Nagyon gyenge a kamara COVID miatti érdekérvényesítése is!  
 
 
 
Az egyéni vállalkozók /KATÁzók nem számítanak a társadalom részének?  
 
Miért maradnak ki a támogatásokból, miközben a multik milliárdokat kapnak a rabszolga alkalmazó 
gyáraik felépítéséhez? 

176.  Általában elégedett vagyok,de nem minden új rendelet, ill. rendelet módosítás esetében érzem a szakmai 
elvek maradéktalan érvényesítését. Vonatkozik ez elsősorban a vízkutak engedélyeztetésével kapcsolatos 
szabályozásokra! Már egész jól működött a VIZEK ( Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és 
Ellenőrzési Keretrendszer), viszont 2021.01.01.-től kezdődően az NFK adja ki az öntözőkutak engedélyeit, 
viszont az ügyintézéshez nem használható a VIZEK keretrendszer! Miért nem? 



177.  A 2021. évre meghatározott, a nyilvántartottakra vonatkozó díjat magasnak ítélem meg. 

178.  Nagyon jól átlátható a kamara tevékenysége, jól támogatja a szakmai tevékenységemet, akár a 
továbbképzésről, akár a jogosultságok bővítéséről van szó. Nemcsak az elmúlt négy évben, de előtte is 
mindig bizalommal fordultam Önökhöz. Pontosan tudom, hogy a befizetett díjak ellenértéke és az Önök 
szakmai segítsége jelentős. (Bár tudnám azt is érzékelni, hogy a BKIK-nak évente fizetett tagdíjam mire 
megy, mert sokszor még arra is képtelenek, hogy pontosan nyilvántartsák azt, hogy befizettem-e az éves 
tagdíjat!) Mindenesetre köszönöm, Önöknél valahogy a helyén vannak a dolgok, folytassák ugyanígy 
tovább! 

179.  A kötelező oktatás online tananyagot lehetne fejleszteni: hibás kérdések és válaszok, évek óta elavult 
információk (új jogszabályok). Most végeztem el az 5 évente esedékes kötelező képzést és van olyan 
tananyag, ami már 2017 óta nem érvényes. 

180.  A mérnöki társadalom hajlamos a "linkeskedésre". Meg aztán az a dolog hogy fizetni kell senkinek nem 
esik jól. Kamarai tagság szükséges ezt nem vitatja senki. DE: Példa. Elmegy a cégemhez a kamarai 
tagdíjról a díjbekérő. Engedélyezére elutalásra kerül. Közben letelik az 5 éves jogosultság, regisztráció 
szüksége, 40.000.- FT Nem jön róla semmi. 28-án még fönt vagyok a nyilvános listán, 3 án már nem. Egy 
közbeszerzéi eljárás közben. Szerencsére rendkívül rugalmasak, megküldik a díjbekérőt, a pénz 
beérkezése után a listán ismét szerepelek. 
 
JAVASLAT: Ha valami gond van a fizetéssel, ne vegyék le a listáról a jogosultságot ! Írják oda pirossal : 
A Jogosultság felülvizsgálat alatt áll ! 
 
Nyilván a közbeszerző ezt észre veszi, jelzi a mérnöknek, aki rendezi a dolgot, de mégsem az van hogy 
semmi. 

181.  A munkabiztonsági tagozat működéséről semmilyen információ nem kerül megosztásra a megadott 
elérhetőségeken. Minden elérhetőség megadásra került a tagozatnak, ugyanakkor semmilyen formában 
nincs kommunikáció. Valós működés nem érzékelhető. Érthetetlen, hogy miért csak a Facebook létezik, 
mint kommunikációs csatorna. Aki nincs ezen a platformon az semmilyen információhoz nem jut hozzá.   
 
Ugyan így keveslem a szakmai programokat, rendezvényeket, cikkeket. Biztos a tagokban is lenne 
aktivitás, ha tudnák, hogy mihez csatlakozzanak. A semmihez nehéz. Volt korábban egy kérdőív, 
amelyben az érdeklődési területeket, közreműködési hajlandóságot is felmérték. Semmi visszajelzés nem 
érkezett ennek eredményéről, a tenni akaró tagok bevonásáról. 

182.  Kevés idő jut, arra hogy a kamara tevékenységét átfogóan követni tudjam. A képzések jók, hasznosak. 

183.  Az éves tagsági díj a Kamara által nyújtott szolgáltatáshoz képest aránytalanúl magas. 

184.  Professzionálisabbnak tapasztaltam a kamara tevékenységét, különös tekintettel az elmúlt egy év (covid 
járvány) tekintetében. 

185.  Koszonok mindent 

186.  RELL PÉTER - 1961 óta Ép.gép.technikus-1967 óta(BME-n nappali)Ép.gép.mérnök.Egész életemet 
végigdolgoztam ipari ép.gép területen, mindig nagy-vállalatoknál, ill. 1993 óta ig. szakértő is. A 
rendeléseim az ipari ismerettségből adódik+az ig.szakértésből.Ma is dolgozom,csökkent kapacitással.Az 
MMK-val"jól elvoltunk egymással"szinte semmire sohasem volt szükségem, de ha nagy ritkán kellett,az 
adminisztrációban NAGYON SZÍVÉLYESEN elintézték.Továbbképzés: amíg nem volt KÖTELEZŐ, 
addig gyakran résztvettem, a köelező óta,rossz szájízzel ...Kamarai vonatkozásban abszolút passzív 
vagyok, ezért nincs véleményem.Egy nagyon különleges kérésem lenne, HA RÁÉRSZ telef. nekem, 
bemennék akárhova, akármikor egyeztetett időben, kb. fél órára, lehet, hogy tudnál segíteni. 

187.  Az MMK tevékenysége javult, területi kamarák tevékenysége változatlan, a szakmai tagozatok 
tevékenységében nem észlelhető változás. Az MMK-ban jelentős feladat koncentrációt, észleltem, amely 
kedvező fejlődési irányként értékelhető. Erősödött az MMK kvázi szolgáltatói megnyilvánulása. Az 



érdekérvényesítés mellett egyre több érdekvédelmi törekvési elem is megjelent. A járvány idején 
tapasztalható volt, hogy a piaci szereplők, nagyon sok online oktatást tudtak szervezni, amelyek a szakmai 
újdonságok ismertetését hatékonyan közvetítették, elsősorban a MÉGSZ szervező aktivitásának 
köszönhetően. Javasolható, hogy a sokat emlegetett mérnöki munka minőségének  javítása érdekében a 
meghatározó jelentőséggel bíró piaci szereplők ismeret terjesztő törekvése, az MMK részéről is elismerést 
kapjon. 

188.  A kamarával főleg a szakmai továbbképzés miatt  állok kapcsolatban, azzal meg voltam elégedve, a 
Kamara egyéb tevékenységéről nem tudok véleményt mondani. 

189.  A kamarai kötelező oktatások színvonala sokat javult. Ez vonatkozik a szervezésre (online jelentkezés, sőt 
a COVID miatt online oktatás) és javult az oktatott témák szakmai összetétele is. 
 
A kamara érdekérvényesítő tevékenysége sokszor visszapattan a kormányzati szervekről. Egy 
kormányzati-szakmai hatóságnál a szakértői rész-állás interjún azzal indítottak, hogy a kamarai javasolt 
óradíjakat felejtsem el. Mit várhatunk a magáncégektől, ha a kormányhivatal így áll hozzá? 

190.  Nem tudom, nem vagyok 4 éve nyilvántartott tag. 

191.  Nem követtem pontosan a kamara tevékenységét az elmúlt 4 évben ezért nem tudok erre pontos választ 
kapni. Amilyen témában kértem a kamara segítségét vagy megkerestem őket azzal kapcsolatban nagyon 
segítőkészek voltak, s nagyon precízen segítséget nyújtottak. 
 
Megemlítem nem vagyok kamarai tag csak nyilvántartott tag, ezért nem is vagyok tagja semmilyen 
bizottságnak és nem járok kamarai taggyűlésekre. 

192.  Nincs velemenyem 

193.  A szakmai továbbképzési lehetőségek kielégítőek voltak . 

194.  Sajnos sokan még nem ismerik eléggé (valószínű én sem) a kamara tevékenységét, tudnak a létezéséről de 
a tevékenységéről, munkájáról keveset. 

195.  Az MMK határozottabban álljon ki a téves Főhatósági intézkedések ellen. (az építés szabályozási 
törvények kénye kedvre való változtatások ellen, a sok felesleges törvény véleményezés ellen azok 
hatástalansága miatt is) 
 
Ragaszkodjon ÖNKORMÁNYZATISÁGÁHOZ, elsősorban a közjó érdekében cselekedjen, ne sodródjon 
a téves szakmai intézkedésekkel, vegye igénybe a Megyei Kamarák támogatását ehhez. 
 
Legyen kezdeményező szakmai intézkedések területén, nem csak kiszolgálója a Felső Szerveknek.  
 
Követelje meg, hogy a közfeladatok ellátásért a kormány ne alamizsnát adjon ("kérjetek, akkor majd 
adok") , hanem tudatosítsa, hogy tagja milyen hasznos tevékenységet folytatnak a társadalom érdekében és 
adót fizetnek, amiből a szakmai szervezeteket az állam köteles támogatni.  
 
Mindezekben több határozottság 

196.  Véleményem szerint több szakmai előadásokat kellene szervezni. 

197.  Összességében eredményesnek értékelem! Szeretném azonban, hogy a 70 év feletti, jogosultsággal 
rendelkező Nyilvántartottak közé soroltak éves Tagdíja, nem haladná meg Kamarai tagok éves 
Tagdíjának, maximum az 50%-át. 

198.  A felvetett szakmai, érdekérvényesítési és etikai problémákra lényegében nincs reakció, nincs válasz. Az 
engedélyező hatóságok felé történő érdekérvényesítés nulla, visszajelzés arról semmi. 

199.  Az érdekérvényesítő képességet a Hiradástechnikai tagozaton nem látom hatékonynak, különös tekintettel 



a közelmúlt NMHH rendelet változására, mely fokozottan hátrányosan érinti a tervezőket. Leges 
legfontosabb dolga lenne a kamarának! 
 
Az előzetesen kiadott rendelettervezethez képest lényegileg semmi nem változott. 

200.  nincs különvéleményem. 

201.  Részemről elfogatható, követhető. 

202.  A kepzesi anyagokrol es a vizsga követelményekről: az épület gépész és az energetika vizsga anyag 
teljesen elavult. Az álltalános reszt miért uraja a műemlék védelem, és az ép engedélyezés tul bonyolìtott 
és hibas folyamata. 
 
Az energetika es gyarepìtes, technològiai szerelés miért a villamos hálòzatokkal foglalkozik. Alig  van 
köze hozzá. 

203.  Javaslom felülvizsgálni azoknak a jogosultságoknak a visszavonását, akik egyébként rendelkeznek 
megfelelő képzettséggel, elvégezték a speciális képzést, ugyanakkor párhuzamosan végeznek más 
jogosultsági területen munkát (pl. FMV, Műszaki ellenőr) ennek ellenére megvonta a Kamara a 
jogosultságot.  
 
A korábbi jogosultságok megváltoztatása során miért nem kérdezték meg a korlátlan jogosultsággal 
rendelkező mérnököket, hogy milyen területeken szeretnék folytatni a tevékenységüket, illetve milyen 
területekre kívánják fenntartani jogosultságaikat. 

204.  Jelenlegi pandémiás helyzetben a távoktatások működőkepés, a továbbiakban is meg kellene tartani. 

205.  Kevés információ jut el a tagsághoz, vagy az információ nem a mai 2021-ben használt felületeken jut el. 
Insta, Face, Youtube stb 
 
A napi 50-60 e-mail között az utolsó a kamara e-mail üzenete. Kis rövid videók vagy face kampányok 
sokkal célravezetöbbek. 

206.  Én általában az engem érintő kérdésekben hozott döntéseit jónak itéltem meg és elfogadtam azokat. 

207.  Nem vagyok aktív résztvevője a kamarai életnek, ezért a válaszaimban sem tudtam minden esetben reális 
véleményt alkotni. 

208.  A Kamara munkáját illetően, pozitív tapasztalataim vannak. Engem érintő kérdésekben mindig segítő 
készek voltak a Kollégák. További sok sikert kívánok munkájukhoz. 

209.  A szakmai képzések elavultak, gyakran ismétlődnek. 
 
Arra összpontosul, hogy ellenőrizze az ott töltött időt. 
 
Ha kompetens képzés lenne, akkor mindenki ott maradna. 
 
Fizetni kell, kimaradnak komplett munkanapok, ott is kiesés keletkezik. 
 
És érdemileg nem releváns. 
 
De a jogosultság megtartás a fontos, és ez az egyetlen cél. 
 
A vonatkozó jogszabályok megalkotásában a Kamara nem vesz részt, így a gyakorlati munka nehezedik. 
 
Nincs szakmai védelem. 
 
Elnézést, ha őszinte voltam. 



210.  Nincs 

211.  Jobb lett. Meg vagyok elégedve 

212.  Az ügyfélszolgálat telefenos elérhetősége kritikán aluli. Mérnők ként elvárom hogy a héten minden nap 
tudjak valakivel telefonon beszélni. Az hogy hetente kétszer hívhatom az üg, félszolgálatot és írjak emailt 
egy 5 perces kérdésért és várjak két napot, ez nem szolgáltatás! Ez megalázása a mérnököknek, akikért 
vannak. Szégyeljék magukat az ügyfélszolgálat vezető tidztségviselői! 

213.  Nekem megfelelt. 

214.  Több energiát kellene fordítani az érdekérvényesítő tevékenységre. 

215.  A kamara az elmúlt években egyre közelebb került a műszaki élet rohamosan változó problémáihoz, de 
még mindig kevés az új műszaki megoldásokat ismertető szakmai fórum, az állandóan változó 
szabálykörnyezetben történő eligazodást segítő konzultációs lehetőség. 

216.  Tájékoztatás naprakész, teljes körű. Továbbképzések jó színvonalúak, azokról mindig kielégítő a 
tájékoztatás és a regisztráció is egyértelmű, árak megfelelőek. A továbbképzés kötelezettség elektronikus 
nyilvántartása jó, a Covid alatti tanfolyam i jó volt. Az öt évenkénti jogi képzést is jó felületen, átláthatóan 
lehet teljesíteni. 

217.  No comment! 

218.  A kamara tevékenységét pozitívnak itélem,  saját munkám során szerzett tapasztalatok alapján. 

219.  Első sorban a kamarai tagsághoz kötelezően előírt éves továbbképzéseken veszek részt. Ezek 
színvonalával és szervezettségével elégedett vagyok. 

220.  Fentiek szerinti. 

221.  A kamara elmúlt négy éves tevékenységét alapvetően megfelelőre értékelem. A mérnöki munkámhoz 
szükséges információkat, képzéseket, és szakmai támogatást megkaptam. 

222.  Elégedett vagyok az Ügyintézők segítőkészségével, és a továbbképzések témáival. Szeretném ha FMV 
jogosultságot is kiválthatna az építőmérnök a gázipar és távhő ágazatban 

223.  Köszönöm segítséget, és jó egészséget kívánok. És kérném a közbenjárásukat, a kötelező képzések 
szervezésében  amennyiben a járvány engedi. Üdvözlettel! 

224.  Az előírt szakmai oktatások szervezését hiányolom! 

225.  Oktatás területén Budapesti Kamarának köszönhetően IPE tanfolyamot végeztem. Majd az ottani 
kapcsolatoknak köszönhetően inspirált az Adatvédelmi Tisztviselő tanúsítvány megszerzése is. Sok 
mérnök társammal együtt közgazdász másoddiplomával rendelkezem, minek köszönhetően igazságügyi 
adószakértő vagyok. A kamarának többször felajánlottam ingyenes adó tanácsadói szolgálatomat, amivel a 
mai  napig nem élt. Sok kamarai társam kérdezi, mit nyújt a kamara? Ide lehetne  beilleszteni a fenti 
tudásomat, nem kis tapasztalatomat. 
 
Most a Covid idején akik egy lábon állnak a vállalkozásukkal, nem kis kihívás elé néznek a gazdaság 
szereplőjeként. Szerintem nagyon sok vállalkozásra ráfér a segítség. Ismét felajánlom segítségemet. 

226.  Mérnöki kamaránk "hivatásrendi kamara": fogalma szerint jogszabályban nem rögzíthető, sajátos etikai 
kötelezettségeket is képes érvényesíteni a tagsági viszony keretei között. Szakmai kamarának a politika 
csak környezet. Az elmúlt időszakban viszont erősödött, sőt meghatározó lett a hatalmon lévő kormányzati 



irányítottság - a jogosultságok, kötelezettségek, felelősségek széles körét kormányrendeletek írják elő. 
Nyilvánosan is tapasztalható és feltételezhető a hivatalos függőség erősödése a kamarai "elit" és a jelenlegi 
hatalmi elit között. Viazont a kamarai alkalmazottak adminisztrációs, információs tevékenysége szakszerű 
és naprakész.  
 
Kamaránk szakmai-képzési tevékenysége kiterjedt, jól kézben tartott, a jelenlegi fejlődési trend folytatása 
reményteli és támogatom. 

227.  Van ennél még lejjebb? 

228.  Az online oktatások, tananyagok, elektronikus elérések, felhőtartalmak, honlap struktúra információ 
kezelés, jogosultsági jelentkezések bonyolultak, fejlesztendők, sokszor nem egyértelmű, és egymásra 
hivatkozó linkek vannak, vagy elavult tananyagra mutat. 
 
Pl építési műszaki ellenőri jogosultsághoz szükséges anyagok felkutatása. 
 
A honlap információ kezelése nehézkes. 

229.  Változatlan. 

230.  Elégedett vagyok az elmúlt 4 évvel kapcsolatosan. 

231.  A műszaki végzettségű szakemberek(szakm., techn., mérnök, dipl. mérnök) presztizse  mind anyagilag 
mind erkölcsileg elégtelen. 
 
Az igényesség, a minőség tudatos érvényesítése az oktatásban elégtelen, nem nevelik bele a tanulókba, 
megcsúfolva a háborúk előtti magyar mérnökök szellemi hagyatékát. 
 
A Magyar Mérnök Kamara asszisztált az állami szakmunkás - technikus képzés elsorvasztásában, majd a 
"piac megoldja" elv megbukott. 
 
A Mérnök Kamara adós maradt a műszakiak kötelezően alkalmazandó díjazása bevezetésével. 
 
A műszakiak aktívan assziltálnak a műszaki szakemberek vállalkozásainak ajánlati árainak letörésében. 
Etikai számonkérés volt? 
 
Minőségi oktatás, magas etika, megfelelő presztízs, megfelelő rendeletek, gyakorlat, számonkérés. 

232.  Korrekt és segítőkész! 
 
T:Zrinyi János 

233.  Sajnos nagyon sok rendelet változik folyamatosan, amiről korábban tájékoztatás, felkészülési lehetőség a 
szakma és a megrendelők részére nincs (pl. energetikai rendelet). A kamara akarata a fejlődésre 
egyértelműen látható, a szakmai döntésekben történő befolyásoltágot lehetne növelni, nem megeleégedni 
azzal, hogy véleményt kérnek a Kamarától. 

234.  közepesnek ítélem 

235.  Személy szerint ritkán kell a kamarához fordulnom, viszont eddig bármikor, bármilyen ügyben ez 
szükségessé vált, mindig megkaptam a szükséges információkat és a megfelelő segítségnyújtást! 
Tagságom kezdete óta ezt így tapasztalom, tehát csak pozitív tapasztalatokkal rendelkezek kamarai 
ügyintézésekkel kapcsolatban. Tavaly lehetőségem nyílt a szakmai továbbképzést online teljesíteni, ami 
jelen helyzetben hatalmas segítség volt számomra. Bízom benne, hogy erre a továbbiakban is lehetőség 
lesz nem csak az éves kötelező továbbképzéseket tekintve, hanem a 4 évenként beszámoló vizsgákkal 
kapcsolatban is. 

236.  Nem tetszik az online képzés. 



237.  Sajnos nagyon hiányosak az információk, mert telesen a netre vagyok hagyatkozva. Ritkán olvasom végig. 
A Mérnök Újságot pedig évek óta nem kapom reklamációim ellenére sem, bár kolléganőink ez ügyben 
mindent megtesznek. PL.: ma kaptam meg azt a példányt ahol a VITUKI" székház eltünik. 
 
De ezzel nem kell foglalkozni már, a trehány kézbesítő cég bizonyította rátermettségét. Ezt megelőzően a 
hölgyek 2020 év elején küldtek néhány lapot. 
 
NEM AKTUÁLISAK!!!!!!!!!!!!!!!!!! Azért kár komoly összeget kifizetni, hogy valakiknél eltünjenek az 
újságok. 
 
Szerintem "alapító tag " vagyok, hiszen a az UVA-Mélyépterv székházban és a BME K épületében is ott 
voltam újra alakulásunkkor. Vagy tévedek, s a kamarai számom miért 0314? 

238.  Szerintem a mostani országos és világ járvány időszakba a kamarák elég jó állják a sorukat. Le a kalappal, 
remélem ez így is marad. Köszönöm. 

239.  A Kamara közbenjárásának köszönhetően pályázati támogatásban részesültem, ami nagy segítség volt 
számomra. Sajnos a pályázat lehetőségéről nem kaptam értesítést, az csak a beadási határidő előtt 1 nappal 
jutott tudomásomra. Az utóbbi időben azonban a szokásos információkon kívül mind a pályázati 
lehetőségekről, mind szakmai információkról (pld. jogszabályváltozás és következményei) kapok 
értesítést. A szakmai tagozat tevékenységét példásnak tartom (továbbképzések szervezése, szakmai 
tájékoztatások, iránymutatások kidolgozása). 

240.  Nagyon jó volt. 

241.  Nem ismerem a tevékenységét, a megújító képzések szervezése megfelelő. 

242.  A különböző engedélyezések egyszerűsítésére törekedtek az elmúlt 40 évben, sajnálatos módon ez 
egyáltalán nem sikerül. 
 
Ma már a bürokrácia olyan mélységben van, hogy összehasonlíthatatlan a korábbi évekkel. 

243.  A beszámoló vizsgák lehetnének onlines vizsgáztatások is, 

244.  NINCS VÉLEMÉNYEM ! 

245.  Az éves nyilvántartási díj 2020 évi 25eFt ról, 2021 évre 37,5eFt ra emelését soknak tartom. Remélem a 
következő évben, nem lesz egy újabb 50% os emelés.  
 
Minden mással teljes mértékben elégedett vagyok. 

246.  Tisztelt Kollégák ! 
 
 
 
Sajnos a szakma az energetikában a képzések és a tájékoztatások vonatkozásában az építészetre , 
épületekre vonatkozik. 
 
A közlekedéssel kapcsolatban, különösen a vasúti erősáram, energetika és egyéb vonalas létesítmények 
építése általában nem téma a kamaránál. 
 
A pályázatokban sem jön ez ki. 
 
A tájékoztatók általában a termelő, valamilyen terméket gyártó vállalkozásokra vonatkoznak, az üzleti 
kapcsolatok fejlesztésére irányuló tájékoztatások is általában ( a felhívások szerint) erre vonatkoznak. 

247.  Nem vagyok még 4 éve tagja a kamarának. 



248.  A kamara tevékenységével teljesen elégedett vagyok. 

249.  A nem mérnökök, csak nyilvántartottak  helyzete másodrangú. 

250.  Határozottab kell legyen az érdekérvényesítési,a szakmaiság kiemelési tevékenység. 

251.  Bízom benne hogy munkájukat továbbra is ilyen lelkiismeretesen végzik a jövőben az újraválasztásuk után 
is. 

252.  Népnyúzó, haszontalan kamara ez is! Fogjanak kezet Parragh Úrral! Nyilvántartási díjat emelni akkor 
amikor vállalkozások mennek tönkre? Köszönjük!!! 

253.  A jogosultsági vizsgákon  számonkért feladatokhoz nincs biztosítva megfelelő felkészülési anyag és 
segítség a kamara részéről. 

254.  Minden tekintetben tökéletes. 

255.  Kötelező jogi és szakmai továbbképzéseknél nem túl nagy választékot tapasztaltam a  webuni-n keresztül.  
 
 
 
 Lehetne online képzésekben érinteni a korszerű építőanyagok felhasználásának és beépítésének módját, 
általános és anyagokra vonatkozó anyagismeretet érintően, melyeket a gyártók igyekszenek 
anyagbemutatókkal összekötött továbbképzési órákon - amelyek most a járvány időszakban elmaradnak.  
Ezzel nem csupán termékeiket szeretnék eladni, hanem megóvni a kivitelezőket, tervezőket  hiányos 
anyagismereteikből származott károktól. 

256.  Elégedett vagyok, legtöbbször az oktatásról, képzésről kapok e-mailt, de a változásokról is szoktak 
tájékoztatni. 

257.  Sajnos nem volt időm a kamara elmúlt 4 éves tevékenységének részletes követésére. 

258.  Az érdekérvényesítés kivételével minden területen kedvező változásokat tapasztaltam. 

259.  Múlt századi... 

260.  Mivel nyugdías vagyok és önálló szakmai tevékenységet nem folytatok így nem tudok igazi véleményt 
alkotni. 

261.  Kérdés esetén mindig segítettek a négy év során. Elégedett vagyok. 

262.  A szakmai előadások programját aktualizálni kellene és több esetben jobban kellene haladni a technológiai 
fejlődéssel és ezek bemutatásával. Továbbá több előadást kellene szervezni az e-napló és egyéb kötelező 
ismeretek, jogszabályi változások követésére - rövidebb és érthetőbb összefoglalására. Az előadások 
anyagát pedig minden esetben digitális formában elérhetővé kellene tenni a résztvevők számára - sajnos ez 
nem minden esteben történt meg a múltban... 

263.  A Magyar Mérnöki Kamara lelkiismeretesen segíti a mérnökök munkáját. A területi vezetéshez bármikor 
lehet fordulni kérdéssel, kéréssel, mindig segítőkészek. A szakmai előadásokon még sokat kellene javítani. 
Egyes szakterületeken, így levegőtisztaság-védelem, környezeti zajterhelés tekintetében nagyon kevés az 
előadás. Lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy egy-egy előadás az év folyamán több alkalommal 
(legalább kétszer) megrendezésre kerüljön, hogy lehetőség legyen felvenni. 

264.  A kis vállalkozások támogatási lehetőségeinek kiharcolása nagy eredmény. Az más kérdés, hogy eséllyel 
pályázni egy 3 fős tervező cégnek gyakorlatilag lehetetlen (Építő 5 - 4 nap alatt fogyott el a forrás, ha jól 
emlékszem...) 



265.  Részemre kielégítő és tarttalmas tájékoztatást adnak. Imformációkkal naprakészen ellátnak. Minden fontos 
dolgot időben közölnek, felhívják a figyelmet határidős dolgokra, és bevonnak a vélemény nyilvánítás 
rendszerével a kamara életébe. 

266.  Elégedett vagyok a munkájukkal 

267.  Egyszemélyes vállalkozásként elsősorban munkám végzésére kell koncentrálnom, a Kamara 
tevékenységét "távolról" tudom figyelni és értékelni. Ettől függetlenül a Kamara érdekképviseletét 
mindenképpen pozitívan tudom elbírálni, ennek egy példája a COVID alatt megjelent kisvállalkozásokat 
célzó pályázat(ok), melyek tudtommal (lehet, hogy tévesen) a Kamara érdeme. A Kamara 
kommunikációját további pozitívumként tudom felhozni, mindig érdeklődéssel olvasom a hírleveleket és a 
Mérnök Újságot. Tisztelettel, Novák Ádám 

268.  minden téren egyre jobb a működése 

269.  Az irányításban résztvevő testületek sokszor csak a hírlevelekből értesülnek a stratégiai döntésekről, nincs 
széles körű egyeztetés a vezetésben. 
 
Sokszor nem vesszük figyelembe, hogy mi vagyunk a tagokért, ügyeiket az MMK-nál sokszor nehéz 
intézni. (tanúsítványok megküldése, 
 
telefonok felvétele, válaszok a kérdésekre stb.) 

270.  Véleményem szerint az MMK nem képes átlépni a saját árnyékát, nem folytat eléggé céltudatos és eléggé 
bátor, harcos érdekvédő tevékenységet. Mondhatni, megalkuszik azzal, amit a hatalom ad. 
 
És egyáltalán nem "minden mérnökök kamarája" és sajnos nem is lojális a tagjaihoz, nem akar igazi 
"szolgáltató kamara" lenni. 
 
Szerintem a területi maraák kontra MMK viták lefolytatásában ki kellene kérni a tagság véleményét, 
közvetlen módszerekkel. 

271.  Az érdekérvényesítés területén, (pl. szabványok magyar nyelven) ha sikerülne előbbre lépni, az nagyon 
hasznos és kézzelfogható lenne 

272.  Nem kívánok szöveges véleményt írni. 

273.  Elvártam volna a Kamarától (is) szolidalitást a pandémia idején, de ugyan úgy elkérték a teljes (amit 
amúgy is ireálisan soknak tartok) összeget, mint, ha mi sem történt volna! Krisztusi 
szerénységet/szegénységet várok el  Kamarától! Főleg manapság, de "béke" időben is. Ne essenek Parragh 
hibájába, aki az egyik legdrágább irodát bérli Budapesten és Dél-Amerikába jár kirándulni a kamarai 
tagdíjakból (és amit még nem tudunk!). De remélem nem sokáig, mert hamarosan elszámoltatják és 
megkapja méltó büntetését!  
 
Remélem üzenetemnek volt értelme.... 
 
Üdvözlettel: Faragó Csaba 

274.  Csak a szakmai tagozatról tudok véleményt alkotni, mert kapcsolatom általában csak a szakmai tagozatra 
terjed ki, velük a kapcsolatom nagyon jónak mondható.  A szakmai iránymutatások megfelelőek, azokat  a 
munkám során használni.  
 
A Kamara által szervezett szakmai tagozat konferenciái, szakmaisága kielégíti az általam elvártakat. 

275.  Sajnos, mint az a fenti kérdésekre adott válaszaimból is kiderül rendkívül kevés az az információ, ami 
alapján véleményt tudnék alkotni. A mai fejlett technikai adottságokkal sokkal több lehetőség lenne a 
testületek érdemi munkájának megismertetésére. 



276.  A helyzethez képest a működés és tájékoztatás megfelelő volt. 

277.  Tisztelt Mindnyájuk! Nagyon rosszallom, hogy mindig túljárnak a koromon, és ahogy idősödöm, és 
várnám a kamarai tagdíjam csökkentését (legfőképpen munkák hiányában!), Önök, ill. az Önök által 
vezérelt (fasz)tagság rendre megszavazza a kamarai tagdíjak évenkénti megemelését! Ez Önökkel a 
legnagyobb gondom! 
 
Semmit, nagyon sok pénzért! Ennyi! "Megélhetési" Kamarának tartom Önöket! Üdvözlettel: O. Sándor! 

278.  Eszközök, szoftverek beszerzéséhez állami kedvezményes hitellehetőség lenne szükséges. 

279.  Mivel FMV vagyok és csak nyílvántartott, így nem kísérem kiemelt figyelemmel a kamara tevékenységét, 
ezért nem tudok igazi véleményt formálni. 

280.  A területi kanaara tevékenységét ismerem, kifejezetten jó az elnökség kapcsolata a tagokkal, a tagság 
többségénak megelégedésére. 

281.  Véleményem szerint, a kamara sok éve lelkiismeretesen végzi a tevékenységét minden téren. 

282.  A kamara szakmát érintő érdekérvényesítésének a céljait nem ismerjük, a kamara eredményeit ebből 
adódóan nem tudom megítélni. 

283.  Nem foglalkoztam a Kamara tevékenységével. Kizárólag a továbbképzési lehetőségek miatt olvasom a 
leveleimet. Ezekben mind témaválasztásban, mind szervezésben haladást tapasztaltam. 

284.  Nem tudom. 

285.  Szerintem változatlanszí vonalon, de megfelelően működik. 

286.  Általánosságban a kamara a korábbi évekhez képest elfogadhatóan, változatlanul működött, 
elszürkülésének egy-két jelét mutatva. 
 
Több területen igény lenne a megújulás felé, új műszaki, innovatív megoldások, stratégiai célok 
bemutatására szakmai konferenciákon, kerekasztal megbeszéléseken. 
 
Több információ továbbítására lenne szükség a a mérnöki tevékenység gyakorlásával kapcsolatban, 
általános adózási, szakmai továbbképzési területen is. 

287.  Amiről írok az nem csak a legutóbbi évekre vonatkozik. A Kamara nem áll ki keményen és markánsan a 
mérnökök többségének egyetértésével találkozó ésszerű mérnöki szakmai kérdésekben. Energia ügyben 
(atomerőmű, napelemek, szélturbinák, vízerőmű, olaj, gáz, szén); a vízügy, víz-visszatartás ügyében 
(duzzasztók, gázlók a Dunán, árvízi vízmegtartás); közlekedésépítés területén a legkülönbözőbb 
ötletelések, soha meg nem valósuló tervek sok pénzért. 

288.  A szakmai előadásokon kiváló szakértelemmel rendelkező előadók szerepelnek. 

289.  Rendszeresen kaptam tájékoztatást képzésekről, továbbképzésekről, rendezvényekről. Ugyancsak 
rendszeresen kapok tájékoztatást a kamara tevékenységéről elektronikus úton, valamint a folyóiratokból. 
 
Ezeket továbbra is szükségesnek tartom. 

290.  Érezhetően több energiát fektet a kamara mérnökök munkájának elősegítésébe. Ez pozitívum!! 
 
Még mindig sok a kókler vállakozás. A megrendelőket sok esetben átverik a vállalozások a nem terv 
szerinti silányabb termékek beépítésével, ez ugyebár fmv-i felelősség. Ez sokat javult az utóbbi időben, de 
kevés.  
 



Fiatal mérnökök gyakorlati képzése nagy nulla. A kamara nagyobb részt kell hogy vállaljon ebben! 
Köszönöm 

291.  Továbbra sincs megfelelő színvonalú szakmai továbbképzés, azok most is csak arról szólnak, hogy mind a 
Kamara, mind a tag letudja minden évben az egy kötelezőt. Sajnálattal tapasztalom, hogy több szakmai 
tagozat tagjai önálló fórumokat hoznak létre ahol próbálják kitalálni, mire gondolt a jogalkotó egyes 
kérdésekben, mert a Kamarai állásfoglalás nem nagyon lehet építeni. 

292.  Alapvetően ellátta feladatát. Kis ill. mikróvállalkozóként szívesen venném, ha a pályázatok és 
támogatások bennünket is elérnének (nem csak 100 milliónál kezdődnének). Ürülnék, ha a kamara 
zászlójára tűzné a bürokrácia csökkentését, mert az már olyan szintű, hogy egy mérnökkel már-már a 
tevékenységét is megutáltatja. Nem tudom megemészteni, hogy miért kell nekünk a Kereskedelmi és 
Iparkamara részére bármiféle mondvacsinált jogcímen is bármennyit fizetni!!! 

293.  13 év kamarai tagság után 2020-ban léptem ki a Kamarából. Indoklásként azt hoztam fel, ami megtörtént, 
az operatív szervezet / személyzet kizárólag a tagdíjbehajtás / újságkiadás / hagyományőrzés témakörben 
mutatott aktivitást. 2020-ban kezdeményezett új kamarai jogusultságom megszerzése ügyében a területi 
személyzetek között semmiféle kreatív, segítőkész kommunikációt nem tapasztaltam. Volt eset, hogy 
ügyintéző rámcsapta a telefont beszélgetés közben. A tagdíj indokolatlan mértékben nőtt és semmiféle 
érdemi előnye nincs annak (a telefonos-, üzemanyag flottakedvezmény 20 éve volt érdemi előny). 

294.  A COVID járvány óta bevezetett online képzési rendszer jó. Viszont drága és továbbra sem hatékony 
segítség, mert kevés! Ellenpélda a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ahol töredék tagdíjért több online 
előadáson lehet részt venni minden további díj nélkül!! Az évenkénti képzésen kívül a Mérnökkamara 
semmiféle hatékony segítséget nem jelent a munkám végzésében, ha létezik is lehetőség arra, hogy 
igénybe vegyek ilyesmit, arról információ nem jut el hozzám. A Mérnökkamara által beszedett díjak és a 
kamara által nyújtott szolgáltatások ár-érték aránya kiemelkedően rossz! Jelenlegi formájában a 
Mérnökkamara tevékenysége jelentéktelen, gyakorlatilag értékelhetetlen. Maga a kamara pedig egy saját 
magát túlértékelő szervezet, egyetlen célja a pénzbeszedés, mely pénzek ki tudja hová kerülnek... 

295.  Elégedett vagyok, főleg a továbbképzések online módon történő elvégzése tetszik. 

296.  Az elmúlt négy év tevékenysége során nem merült fel, olyan probléma, vagy szakmai kérdés vagy 
adminisztrációs kérdés, amire nem kaptam volna megfelelő érdemi választ, vagy megoldást, segítséget. 
 
Tevékenységüket nagyra értékelem És Köszönöm. 

297.  Elégedett vagyok vele, a szakmai továbbképzéseket esetleg több időpontban lehetne biztosítani, mert sok 
munkából adódóan nem tudok részt venni rajta és ez hátrány számomra. Illetve a szakmai 
továbbképzéseket a területi kamarák - főleg az online lehetőségek - e-mailben tadathatnák a mérnökökkel, 
e keresgetés számomra körülményesebb. 

298.  A korábbi időszakhoz képest határozottan aktívabb lett, megkísérelték követni a változásokat!!! 

299.  Nyugdíjas, egyéni vállalkozóként, nem sok kapcsolatom van. 
 
A tájékoztatás szerintem teljesen jó! /Mérnök Újság, internet/ 
 
Meg vagyok elégedve az általam átlátható kamarai tevékenységgel. 
 
Hogy a törvényalkotók mennyire veszik komolyan - sajnos igen kevéssé - a Kamara javaslatait, 
 
az már nem a Kamara hibája. 

300.  Részemről jó a tevékenysége. Megkeresés estén mindig megfelelő segítséget kapok. További sikeres 
munkát kívánok. 
 
Bodrogi Mihály 



301.  Az érdekérvényesítő tevékenység semmi. A kikért vélemény időpontjában már kész a központi 
véleményezendő tv. rendelet, stb. A kért és javasolt észrevételek még csdak formálisan sem kerülnek 
tárgyalásra. A jogászi fogalmazású előkészítő anyagok maradnak javítatlanok. 

302.  Lehetne több hírlevél, melyben a fonos és a kevésbé fontos változásokra is felhívják a figyelmet. Emellett 
a változásokhoz kapcsolódó összegzéseket is átadhatnának, amitől egyszerűbbé, átláthatóbbá válna a 
szakmagyakorlás, akár szakmai akár jogi viszonylatban. Ezt nem kapjuk meg, esetleg az éves 
továbbképzés javít ezen némiképp, de az mindenre nem tud kitérni. 

303.  A szakmai érdekérvényesítő munkája a tőbbi kamarától elmaradt.  
 
A tagdíj mértéke igen komoly mértékben megnövekedett. 
 
A kamara tevékenysége formális. 

304.  A tájékoztatás mindig időben elérkezett a tagokhoz,sokszor hasznos információt lehetett kapni.Az új 
dolgokra mindig felhívta a kamara a figyelmet.Sok mindenben segíti a kamara a tagokat. 

305.  Szakterületemen nem jelent előnyt a kamarai tagság, ill. a névjegyzéki nyilvántartás. A vállalási árban nem 
lehet érvényesíteni a kamarai díjakat, képzések költségét. A lényeg, hogy a szerződésben legyen beírva 
egy FMv szám. 

306.  Teljes mértékben elégedett vagyok. 
 
Amit hiányolok, az épületgépész szakág sokkal több infót szolgál, számtalan tervetési segédletet ad, 
szemben Velünk. 
 
Ezt kellene az építmény villamosságra is tovább fejleszteni. 
 
Az elmúlt évekhez képest sok pozitiv változás történt, amit tovább kellene fejleszteni. 

307.  Az építészettel kapcsolatos tevékenységek dominálnak, a környezetvédelem területén kevesebb 
információt, érdeklődést tapasztalunk. 

308.  Tisztelt Kamara! 
 
Nyilvántartott Felelős Műszaki Vezetőként nyilatkoztam. A Kamarával kapcsolatban a legnagyobb 
csalódásunk, hogy a beharangozott gazdaságot segítő intézkedések ellenére 2021-re teljesen 
indokolatlanul, jogtalanul és pofátlanul nagy mértékben megemelték a nyilvántartási díjat. Úgy néz ki, 
hogy gyáva módon nem merték a tagságuk torkán lenyomni a megemelkedett kamarai költségeket. Ezért 
velünk fizettetik ki, hogy működni tudjanak. A "nyilvántartásnak" szerintünk nincs is költsége, ezért nem 
értjük mi az ami ilyen mértékben emelkedett volna. Eddig sem tartottuk korrektnek a nyilvántartási 
eljárást, ezután meg főleg nem. Nyilvántartási díjat fizetünk az Iparkamarának és a Mérnök kamarának is. 
Legalább azt érnék el, hogy csak egyet keljen fizetni. 
 
Üdv: egy csalódott regisztrált 

309.  Az éves díjazás nem követte a Covid19 által okozott károkat és drasztikus emelést hajtottak végre ez 
évben, figyelmem kívül hagyva a világban zajló válságos időszakot, mindezt úgy, hogy a többlet befizetés 
ellenében, nem kaptunk viszont semmit, nem javult a szolgáltatás minősége. 

310.  Nagy Gyula Úr személyisége méltó volt a pozícióhoz. Hozzáállása, szereplései jók voltak. Az országos 
médiában sokkal hangsúlyosabb, sűrűbb szereplés kellene (persze nem  negatív hírek, botrányok kapcsán). 

311.  További színvonalas, eredményes, az eddigi gyakorlatnak megfelelő munkát kívánok! 

312.  A szaklmai továbbképzések hiányoasak voltak a COVID miatt! NEM tartom jónak, hogy a kreditpontok 
megszerzéséért utólag is fizetnem kell a KÉPZÉSEKÉRT! 



313.  Aki egy nagy cégnél tervező fő-állásban, és naponta tervez zsíros megbízásokat a kapcsolati rendszerek 
által leosztott munkáknál ugyanannyit fizet bejövő sok milliókból, mint aki egy személyben, alkalmilag, 
saját maga által kivitelezendő kis rendszereket néha tervező KATÁS és nyugdíjas idősödő vill. mérnök. 
Ezt nem értem, irányomban erkölcstelen rablásnak tartom, mert még az adókat is nyereséghez mérten 
szabják ki.  
 
Valahogy olyan szaga van a dolognak: szedjük be a pénzt, minél többet, hiszen kötelező, így vagy 
belefullad, vagy kinyögi.  Volt olyan év már többször is, amikor csak egy rendszert sikerült kapnom, kis 
panzió 14 érzékelővel, terv-szerelés.   
 
Mérnök-óradíj - ????????   Ki a fene tud érvényesíteni ilyet? Tán Önök? Tagdíj részemre - éves alap 5 ezer 
és 1 % lenne erkölcsös pl. 

314.  Tűzvédelem területén nincs műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenység, így egy nagy űr van, sok 
problémával. A kamarának el kellen érni, hogy ez a terület is rendelkezzen önálló műszaki ellenőri és 
műszaki vezetői követelménnyel. Nincs gazda, így nincs szakmai színvonal. A műszaki ellenőrök, 
műszaki vezetők egymás között tologatják a feladatokat és  az Átadásnál jelentkeznek a problémák. 

315.  Tetszik hogy időben értesítenek a képzésekről,tanfolyamokról, vizsgákról ,és nem utolsó sorbaan a kamara 
életéről! 

316.  A kédőívet köszönöm. Megpróbálta kitölteni, viszont 
 
 
 
Jó lett volna első kérdéként: Ön a szakképzettségét gyakorló mérnök, vagy nyugdíjasként már nem folytat 
mérnöki tevékenységet? 

317.  Nyilvántartott státuszban 75 évesen nyugdíj mellett dolgozom É II. ÉM., É/B FMV. és kivitelezői 
jogosultsággal KATA adózással amíg az egészségem engedi. Mivel nem vagyok, nem lehetek kamarai tag 
vélemény nyilvánításra sem vagyok jogosult. 

318.  A tevékenység jó. 

319.  Szervilis 
 
öncélú 
 
parazita 
 
lehúzós 
 
élősködő 
 
antidemokratikus 
 
közösségellenes 
 
ótvar 
 
pudvás 
 
reakciós komcsi stílusú 
 
fiatalellenes 
 
karaktertelen 
 
FÖLŐSLEGES!!! 



320.  A kamarai tagdíj növekedése és a szolgáltatások színvonala nincs összhangban. Nem tartom korrektnek a 
tagdíj emelését járványhelyzet idején. 
 
Nem értek egyet azzal sem, hogy a befizetett tagdíjból a területi kamara kedvezményes kirándulásokat 
szervez. Moderált tagdíj, és 100% önerős rendezvények lennének elfogadhatók. 
 
Rendkívül elavult a jogosultságok feltételi rendszere, nem az egyéni kompetenciákra, hanem a gyakorlati 
időre alapoz, ez pedig teljesen férleviszi a mérnök társadalmat. Ennek átalakítására kísérletet sem tett a 
kamara az elmúlt időszakban. Olyan ez, mint az elavult munkaidő alapú közszolgálati bértábla, 
igazságtalan, szakmai ösztönző ereje pedig nincs. 

321.  Bármilyen kérdéssel ,kéréssel fordúltam a területi kamarához,segítő készségből nem volt hiány. Kicsit a 
képzések gyakoriságát hiányolom. 
 
Alapjában jól működik. 

322.  Oké minden 

323.  Nyugdíjas, de még dolgozó mérnök vagyok. Ennek ellenére megtartom a mérnök kamarai tagságomat, 
mert nem szeretnék teljesen elszakadni információktól, szakmai hírektől.  
 
Minden közleményt elolvasok. 

324.  Teszik a kötelezőt 

325.  Nekem nagyon megfelel! 

326.  Kiváló lenne, ha a szakmai továbbképzéseket a covid19 járványhelyzet alatt is el lehetne végezni akár 
online formában és lehetőleg díjmentesen, hiszen ez a helyzet sokak gazdasági állapotát is jelentősen 
rontja. Minden tagozat számára, tehát az anyagmozgató gépek, építő gépek és felvonók tagozat számára is 
legyen lehetőség a továbbképzésre. Jelenleg teljesen üres a naptár. Továbbá amennyiben (amikor még 
lehetett) személyes kérésével az ügyfélszolgálati időben megjelenik egy ügyfél, akkor legyen ott a 
megfelelő ügyintéző, aki a kérést fogadja, ha pedig a segítőkész kollégák felírják papírra és megígérik, 
hogy átadják az üzenetet, akkor legyenek kedvesek ezt megtenni és visszaértesíteni, mert az ügyfelek, 
mérnökök ettől csak még jobban leértékelő választ adnak majd a kérdőívekre. 

327.  Nem foglalkozom vele , kötelezően csak a kamarai díjat fizetem , nincs szükségem semmi szolgáltatásra . 

328.  Meg vagyok vele elégedve! 

329.  Közepes. 
 
Az új szakmai információkról és új rendeletekről a tájékoztatás hiányzik, melyről a korábbi 
Mérnökújságban több tájékoztatás volt. 
 
Az EU-s szabványok magyarra fordítása nem halad előre. 

330.  A gáz és olajipari tagozat kizárólag a gázvezeték építéssel és tervezéssel foglalkozik az olajiparral, 
mélyfúrással senki sem törődik. 

331.  Meg vagyok elégedve a kamara munkájával. 

332.  Részmunkaidős alkalmazotti státuszom mellett egyéni vállalkozásban is végzem mérnöki 
tevékenységemet.  
 
Sajnos a legutóbbi kisvállalkozókat térintő konstrukciódban nem tudtam részt venni, mivel KATA adózási 
formával a minimális bérem nem érte el a támogatható értéket. Jövőre mutató vállalásra sajnos nem volt 



lehetőség. Pedig kisvállalkozóként szerintem mi is jelentős szegmense vagyunk a vállalkozói piacnak. 
Többlet vállalás mellett szívesen részt vennénk a szélesebb kört érintő konstrukciókban, melyek a hosszú 
távú fenntarthatóságunkat elősegítené. 
 
A kamara tevékenységével, különösen a területi kamara tevékenységével maximálisan elégedett vagyok, 
minden esetben segítőkészek, mely nagyban elősegíti az egyéni és közös tevékenységeinket. Szervezett 
képzéseik magas színvonalúak! 

333.  Véleményem szerint megfelelő, folyamatos javulást mutat. Köszönöm az áldozatos munkáját 
mindenkinek! 

334.  Megvagyok elégedve, csak igy tovább. 

335.  Az éves díj befizetésen kívül semmilyen kapcsolat nincs a kamarával. Ha bármilyen szakmai segítség kell, 
vagy a változó jogszabályi környezetről kell információ, azt máshonnan könnyebben és gyorsabban 
megkapom. A kötelező képzéseken új információt nem kapok, mire a kötelező képzésen előadják az 
információkat, addigra már szükség szerint megszereztem az információkat. 

336.  Elégedett vagyok a MMK ezen belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara munkájával. 

337.  Nagyjából rendben lévő, az érdéekrvényesítés nem működik túlzottan jól! 

338.  Nem tudom értékelni 

339.  Az MMK és a MÉK súlytalan szervezet magas költségszinttel. Több akadályt generál, mint amennyi 
segítséget nyújt. A kötelező vizsgák lebonyolítása kritikán aluli. Barátságtalan szervező (máshol kéne 
dolgoznia) és ritka, az igényekhez nem igazodó vizsgaalkalom számok. 

340.  Az elmúlt időszakról nyilatkoztam a kérdésekben. 

341.  Mint felelős műszaki vezető,a tevékenységemhez szükséges minden információt megkapom,kérdéseimben 
készségesen segítenek. 

342.  ezt a kérdőivíet egy évvel korábban kellett volna 
 
érdemben kellett volna csökkenteni a kamarai tagdíjat, esetleg a kamara szervezeti létszámát , 
költségvetését is 
 
nem kaptunk bevétel kiesés pótló támogatást 
 
a kamara ne végezzen ingyenes lakossági támogatást, azért vagyunk mérnökök a piacon, hogy dolgozzunk 
és megéljünk 
 
a kamara ellenőrzései nem hatásosak, túl sok a 'kontár' 
 
bizonyos tevékenységekre, minimál ár bevezetése  
 
sérelmezem, hogy mérnöki kamara lett a gázszerelő szakma is 
 
az MKIK tagság eltörlése (nem vagyok se iparos, se kézműves, MÉRNÖK vagyok, miért kell ott is tagnak 
lennem, és fizetnem? 
 
sorolhatnám... 

343.  Köszönöm a segítőkész munkát.A részletes és pontos Információ áramlást. 
 
A fantasztikus mennyiségű szakmai tájékoztatást. 
 



Online vizsgák terén szeretném ha lehetne bővíteni a lehetőségeket. Pl.:beszámoló vizsga 
 
Számomra ez okozta a covid időszakban az egyetlen nehézséget. 
 
A tájékoztatás viszont minden területen kiválóan működik. Köszönöm. 

344.  Alapvetően javult a kamara tevékenysége a tájékoztatás- és szakmai képzés tekintetében. 
 
Még javulhatna a tagok érdekeinek képviseletében. 

345.  A tanusítványra 1,5 éve várok, de valami oknál fogva nem kapom meg. A KEM Mérnöki Kamara sem 
tudta elintézni és nekem sem sikerült, hiába hívtam a MMK-t.  
 
Nem látok semmilyen komoly szakmai képzést, vagy fórumot, ami egy kis segítség lenne a tagok számára. 
(1 online oktatás volt idén az optikai feszültségvizsgálat témakörében, de az igen csak a felszínt 
kapargatta) 
 
A mérnökújságban hiányolom a gépészeti tagozat cikkeit. 
 
Így 1,5 év távlatában sem sikerült rájönnöm, hogy milyen előnyökkel bír, hogy kamarai tag vagyok. Idén 
még maradok tag, de ha nem látok jelentős javulást a fentiekben, akkor nem fogom a tagságot folytatni. 

346.  Számomra megfelelő! 

347.  A Kamarai törvény megnevezése: "a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai 
kamaráiról" 
 
Ebből számomra az aláhúzandó rész az, hogy TERVEZŐ és SZAKÉRTŐ! Tehát hivatásszerűen tervező és 
szakértő. 
 
Ebből a szemszögből ítélem meg a kamara munkáját. A korábbi időszakokhoz viszonyítva véleményem 
szerint  
 
a kamra többet tesz ezekért a mérnökért. Kicsit érezhettük, hogy nem a mérnök van a kamaráért, hanem 
fordítva! 
 
Szerencsés lenne ha ez a trend folytatódhatna! 
 
A helyzet akkor válik visszássá amikor a vezetésben elszaparodak a jellemzően monopolizált szektorból  
 
és államigazgatásból érkező, korábban vezetői és felsővezetői szerpet betöltő urak. Azok az urak akik a 
soha nem ették a  
 
tervező és szak. mérnökök kenyerét, soha nem szembesültek a tervező és sz. mérnökök gondjaival! 

348.  Véleményem szerint a kamara jól teljesített, a jelenlegi helyzetben pedig elismerésre méltó, hogy szinte 
észrevétlenül átállt a digitális világ által nyújtott lehetőségek alkalmazásával kisebb akadozásokkal ugyan, 
de a zökkenőmentes működésre. GRATULÁLOK!! 

349.  A szakmai érdekérvényesítést minden fórumon és minden kormányzati egyeztetésen határozottan kell 
képviselni, a mérnöki munka nem ideológia és nem párt hovatartozás alapján kell hogy megítélhető 
legyen, hanem az elvégzett munka kapcsán. Fontos, hogy a jogszabályokban a szakma véleménye 
köszönjön vissza, és nem az aktuális politikai vezetés igényei (múlt, jelen, jövő). 

350.  A szektorunk rettentően összetett. Több szervezet együttes munkájának köszönhető az, ha megvalósul egy 
projekt. Maga a projekt élete az ötlet kipattanásától kezdve az üzemeltetés megkezdéséig legalább 3 év, Ez 
hosszú idő. Összességében, MEGFELELŐ Mérnököknek kellene az egész folyamatot irányítani, amely 
megadná a szakma becsületé. Ezen komplex szemlélet hiányzik! Hiába nehéz a Magyar Mérnök helyezte, 
az elmúlt 10 évben , a mi szektorunkban adódott extra lehetőségek nem erre predesztinálnak. Hiszem, 



hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét hosszú távon, ebben kellene példát és mintát mutatnia a 
kamarának, olyan keretrendszer és életpálya biztosításával, amely ismeretében a pályára készülők és 
pályán lévők Hivatást találnak és bármilyen nehézség ellenére nem hagyják el! Nagy Balázs 13-16914 

351.  A tevékenysége korrekt, célra mutató és együttműködő! 

352.  Vicc az egész szokásos lehúzás, mindenkinek csak nyűg, probléma és felesleges teher.Semmi értelme az 
egésznek.Minden áron pénzt akarnak a semmiért akkor küldjenek ki minden januárba egy csekket aztán 
hagyjanak dolgozni hogy maguknak ne keljen! 

353.  Semmiben sem segített,mint vállalkozót.Élte az életét a buborékban,küldte az emlékeztetőket a fizetési 
kötelezettségre.Jól elvannak. 

354.  Sajnos a Mernok Kamara tevejenyseget elnyomha a Parragh fele Iparkamara erdekervenyesito 
tevekenysege, a kiirt palyazatok hatasossaga pedig a specialis nagyar viszonyok miatt erosen 
megkerdojelezheto. 

355.  Tapasztalatom szerint a elvárások változatlanok, ebből sok dolog javulása látható, például az oktatások, 
szakmai találkozók (járvány előtt) támogatások lehetőségek bővülése érezhető.  De szakmai körökből azok 
a hangokat is hallani, hogy a munkához szükséges alapok, szabványok fordítása, értelmezése, szoftver 
gyártókkal való együttműködés a kedvezőbb ár kiharcolása terén nem látszik az előremozdulás. Ami 
jelenleg a kevesebb kontaktus miatt felértékelődik. 

356.  A tagság érdekeit képviselő álláspontok következetes képviselete a közigazgatás és a szakmai szervezetek 
felé. 

357.  - A legfontosabb, amit érzékeltem, hogy ember közelibb lett a Kamara. Kötelező tevékenységét ellátja.  
 
- Nálam a Kamara érdekérvényesítő képessége attól az időponttól lesz értékelhető, amikor majd nem kell 
regisztrációs díjat fizetnünk a Kereskedelmi és Iparkamarának.  
 
- Számomra nem értelmezhető kérdés a területi kamarák és szakmai tagozatok érdekérvényesítő 
tevékenysége. 

358.  A képzési rendszer (mind követelmények, mind vizsgáztatás terén) kritikán aluli. 1 évvel a járvány 
beindulása után sikerült végre online térbe terelni a szálakat. A szakmai tagozatot (gáz- és olajipar) érintő 
műszaki ellenőri követelményeknek és vizsgának ilyen formán semmi értelme, általános építési jog 
nyomokban sem fordul elő a szakmagyakorlás során (természetesen szilárdásvány-bányászat sem, hiszen 
az sem ez a szakmaterület). 
 
Értelmetlen képzési- és vizsgáztatási rendszer, legalább a hírleveleknek köszönhetően javuló tájékoztatási 
rendszer mellett.  A kamarai tevékenységnek teljes mértékben online kellene működnie (jelentkezések - 
nem csak a képzési naptár!), naprakész tudást és információkat kínálni. A bürokrácia hatja át a teljes 
szervezetet. 

359.  Nem érezzük, hogy a Mérnöki Kamara támogatóan mögöttünk állna.  
 
Nem csak az elmúlt négy évről: a kamarának a megalakításakor kitűzött célja az érdekképviselet volt. 
Ehhez képest a kamara mára egy bürokratikus "sóhivatal" lett. És a kamarának nem az utóbbi négy évi, 
hanem a három évtizedes tevékenysége szinte semmi változást nem hozott az 1980-as évekhez képest, 
amikor még az akkori "önkormányzat" adta ki a tervezői engedélyeket. Hogyan lehet az, hogy a 
Kereskedelmi és Iparkamara a látszat tevékenységéért évi 5000 Ft-os tagdíjat szed, a Mérnöki Kamara 
meg 45000 Ft-ot? Egyik kamarától sem kapunk sem támogatást, sem érdek képviseletet, de a 
Kereskedelmi...Kamara legalább olcsóbb...Ezen legalább el kellene gondolkodni...! 

360.  Az oktatások formálisak, indokolatlanul drágák. A jogi képzés felesleges, nem véletlen, hogy korábban 
megesett, az előadó csak pár percre nézett be, mert jó idő volt, inkább a telkére ment - ezt el is mondta. 
Senki nem hiányolta, az igazolást megkaptuk. A kamara egy szűk, "belső" kör érdekeit képviseli, és ezt 
megpróbálja úgy eladni, mintha mindenkiért tenné. Kötelező kamarai tagságom több évtizede alatt nekem 



semmit nem nyújtott, közvetve sem. 

361.  Elégedett vagyok az illetékes kamarám működésével... 

362.  Megítélésem szerint nagyon sok működést és információt segítő fejlesztést hajtottak végre. 
 
A kényszerűségből bevezetett videós szakmai továbbképzéseket is jónak és a jövőben is alkalmazható 
megoldásnak tartom. 
 
Jónak tartom az e-Mérnökrendszer működését, szinte minden lényeges adat megtalálható és számunkra 
hozzáférhető. 
 
A lehetőségekhez képest a kamara érvényesíteni tudja a mérnökök érdekét a jogszabály alkotók felé. 

363.  Nem vagyok olyan rég óta kamarai tag, hogy releváns véleményt tudjak formálni. 

364.  Jómagam már nyugdijasként és csak részlegesen folytatom mérnöki tevékenységem, inkább az oktatásban, 
tanácsadásban, tervellenörzésben veszek részt , igy válaszaim ezt az állapotot tükrözik! Üdvözlettel, Jó 
egészséget 

365.  Igazából mivel repülésbiztonsági területen dolgozom, aminek ismereteim szerint nincs speciális szakmai 
képviselete jelenleg a kamarán belül, túl sok aktivitást nem tapasztaltam, illetve hiába próbáltam a 
szakterületemen kapcsolatot találni, ez eddig nem sikerült. Jelenlegi ismereteim szerint a kamara nem 
folytat a szakterületemet érintően képzést, továbbképzést, nincs a szakterületet érintő kamarai kiadvány 
vagy kamarai egyéb fórum sem. Véleményem szerint a közlekedési szakterület egyik kiemelkedő ágazata 
a repülés, aminek a repülésbiztonság az egyik alfája és omegája, én szükségesnek látnám (és a nemzetközi 
tapasztalatok is ezt támasztják alá) hogy a Magyar Mérnöki Kamara tevékenységében a repülésbiztonság 
is jelenjen meg a jövőben. 

366.  Munkavégzésünket sem pozitív, sem negatív irányban nem befolyásolta. 

367.  Én tavaly március óta vagyok kamarai tag, a járványhelyzet mindannyiunk számára nehézséget okozott, de 
az online beszámoló vizsgarendszer kidolgozása lehette volna gyorsabb. 

368.  A kötelező kamarai tagság teljesen felesleges, kommunista stílusú felfogás, szakemberekre ráerőszakolt 
dolog. Érdekelté kellene tenni a mérnököket a tagságban, szakmai előnyök biztosításával, nem pedig 
beterelni őket. Talán épp ezért is van az, hogy ha gondom akad, sosem fordulok a kamarához, hanem a 
szakmabeliekhez. Érdekes élmény volt amikor beléptem, rögtön arról kellett tanulnom oldalakon 
keresztül, hogy miért, mennyire büntetnek meg adott szitukban. Hát kösz. 
 
Azzal is tisztában vagyok, hogy mindez nem fog változni, legfeljebb az idő oldja meg. De egy 800 pontból 
álló, végeláthatatlan és teljesen érdektelen kérdőív, biztosan nem. De azért kitöltöttem. 

369.  kinek van erre ideje? 

370.  Tisztelt Kamara! 
 
A négy éves tevékenységükkel meg vagyok elégedve. 

371.  Jó ! 

372.  Azt tapasztalom, hogy több, nevezhetjük, "szolgáltatással" , információval, segíti a munkánkat. 
 
További aktív munkát kívánok,  
 
Balla Júlia - épületgépész tervező 



373.  Hiányzik a szakmai érdekérvényesítés. A tagok tájékoztatása némiként javult. 

374.  Az építőipari kivitelezés kapcsán semmilyen érdemi lépést nem tapasztaltam a fizikai állomány Covid 
védelme irányában. 

375.  Megítélésem szerint a kamara működése a homályba tűnik, nem igen érzékelhető, föleg az önálló 
nyugdíjas mérnökök, szakértők, és igazságügyi szakértők tekintetében. 

376.  A szavazásaimnál nem tudtam külön választani a külső körülményeket! Pl.. 
 
1.) A felügyeleti szerveink - Minisztériumok - munkájára is gondolok. A MMK-val való kapcsolatait. A 
MMK és szervezetei - pl. érdekérvényesítés területén - önmagukban elérni semmit nem tudnak. 
 
2.) A tagság passzív kamarai munkája. 

377.  Törekedni kellene, hogy a politika minél távolabb kerüljön a mérnöki társadalomtól, világos egyszerű 
szabályok kellenének, melyet MINDENKI betart! A Kamara elsődleges feladata az érdekképviselet 
legyen, törekedve a fölösleges adminisztratív terhek megszüntetésére. 

378.  Látszódik a fejlődés és az információ megosztása az MMK- és területi kamarán belül, a szakmai 
tagozatokon belül lehetnének bővebb , több szakmai előadás mellyel teljesíthetőek  az éves pontszám 
előírások. Olyan tájkoztatás is jó lenne, ahol egyértelműen látszódik, hogy mérnöknek meddig, mikor 
milyen képzéseket kell elvégeznie. 

379.  Nagyon meg voltam/vagyok elégedve! 

380.  72 éves vállalkozó mérnök. 
 
--Tavalyi Jogi továbbképzésen 2015 jogszabályokat oktattak, elkeserítő. 
 
--Támogatási értékhatárok tévesztettek kis vállalkozás esetén, nincs lehetőség  
 
így pályázni.  /1-2 millió lenne a segítés/. 

381.  A Mérnöki Kamara tevékenységével (országos, területi, szakmai) eddig is elégedett voltam és most is az 
vagyok, különösen, ha a járványhelyzetet is figyelembe vesszük. Amiben és amikor lehetőségem van rá, 
akkor a szervezeti munkában részt veszek, de feleslegesen nem szoktam "nyüzsögni". A Kamara jó, vagy 
kevésbé jó működése döntő részben a tagok aktivitásától függ, ami vélhetően a járvány elmúltával 
erősödni fog. 

382.  A Covid alatt semmilyen támogatási lehetőséget nem lehett igénybe venni. Se a Kata's mérnöknek, se a 
mikro vállalkozásoknak. Ha volt is pályázat lehetlen volt megfelelni a feltételeknek. De ez igaz volt az 
elmúlt 4 évre is. 
 
Ez mindent elmond a Kamara vagy a szakmai tagozatok érdekképviseletéről. 
 
Nyílt leveleket lehet írni az államnak csak süket fülekre talál.. 
 
Továbbá látható, hogy a törvények megalkotásakor a mérnöki szakma ki van hagyva. Lásd TNM rendelet 
zavaros módosításai, stb. A mérnöki továbbképzések teljes kudarca, érdektelensége. A területi kamarártól 
3 fajta e-mail érkezik általában: Valaki meghalt, tagdíj befizetése és mikor kell menni a továbbképzésre. 
Ennyi lenne a szakszervezet? 

383.  A kamarai tevékenység főleg a tagok képzésére koncentrál és mindenféle kreditpont megszerzésére, 
sarkal, ahelyett, hogy a mérnökkamara tagjainak valós munkáit vizsgálná, egye-egy konkrét munkán 
keresztül. 
 
A mérnökök önképzésre sarkalása lenne a célszerű. 



384.  Szakértői tevékenységekhez szükséges előírások, szabványokhoz való betekintési nem letöltési lehetőség 
hiányzik a szabványok követelményei viszont rövid idő alatt változnak. 

385.  A választott vezetők politikailag teljesen kiszolgálják a kormányzat szakmai tevékenységet degradáló 
törekvéseit. 

386.  Nem érzékeltem változást 

387.  Az érdekérvényesítő képesség (Építész kamarával együtt) gyenge a zavaros-, ellentmondó jogszabály-
változtatásoknál. Többet várunk a szakmai vezetéstől - tudom, hogy széllel szembe nehéz, mert egyéni 
érdekek szövevényét kellene legyőzni - mert káosz van az építésigazgatásban amióta a Lázár minisztérium 
elindította az un. egyszerűsítéseket (felelőtlenül leegyszerűsítve és összezavarva a szakmagyakorlókat). 
Ezt építész-, statikus tervezőként-, tartószerkezeti és beruházási-, mérnöki és igazságügyi szakértőként-, 
műszaki ellenőrként nyilatkozom. Szerintem elölről kellene kezdeni a jogszabályi áttekintést. 

388.  A kamarán belül felerősödtek a parciális, területi, szakmai és egyéni érdekeket megjelenítő, a kamarai 
összefogást szétsziláló törekvések, nem jó irányba fordultak folyamatok.  A mérnökség egészét képviselő 
egységes szemlélet jobban megbomlott, mint korábban. 

389.  Szakmai tevékenységem eléggé speciális (Szés4) és a továbbképzések hosszú időn keresztül csak a 
tömeges igényekre voltak kielégítőek.  Ebben az időben kénytelen voltam számomra haszontalan, noha 
látókör tágító, felesleges továbbképzéseket finanszírozni, nekem ez csak sarc volt. Magyarul drágán 
vettem felesleges infót.  Az utóbbi időben az akusztikai tagozat továbbképzései okoztak örömet és 
megelégedettséget. Más épületfizikai kérdésekben ritkán találok a számomra értékes témát. Az építész 
kamarában sok igen hasznos előadás lenne, de azokat az MMK sajnálatos módon kizárja és nem ismeri el. 
Érthető hiszen az nem az MMK-nak bevétel és hosszú időn keresztül ez látszott a legfontosabb 
továbbképzési szempontnak alulnézetből. 

390.  Egyes területeken alig érzékelhető javulás, másut, (pl. továbbképzések módja, szintje, generális problémák 
kezelése) pedig romlás. 

391.  A továbbképzés lehetősége, amely kötelező a tagokra, rendkívül beszűkült! 

392.  Javulást tapasztaltam, a tájékoztatás is megfelelő. 

393.  A kamarai tagságnak a jogszabályban előírt minimumon kívül nem sok pozitív hozadékát látom. A képzési 
tevékenységeit sikeresen online térbe tudta adaptálni a rendszer, bár tartalmilag volna még hova fejlődni. 
Más területeken nem igazán szolgáltat érdemi szakmai vagy egyéb adminisztrációs segítséget a szervezet. 
Ugyanakkor fölöttébb kérdéses, hogy az évről évre emelkedő tagdíj fejében miért nem látunk többlet 
szolgáltatásokat, hiszen a névjegyzéken és a képzéseken kívül a mérnöki munkával kapcsolatosan nincs 
érzékelhető tevékenység. A mérnök újság pedig nem igazán informatív, eléggé öncélú. 

394.  A jogi szabályozásban, a törvényalkotásban nem minden esetben veszik figyelembe a kamara véleményét. 

395.  Szervezetlenség, káosz. Azok döntenek a tervezőkről, szakértőkről, akiknek nincs névjegyzéki tagsága, 
magyarul: "A kibicnek semmi sem drága". Jogi nonszensz, hogy a területi kamarák országos hatályú 
jogosultsággal adnak ki tervezői / szakértői engedélyeket. 

396.  Az elmúlt időszak működéséből az alábbiakat hiányoltam ill. a következő időszakban ugyan ezeket 
tartanám fontosnak: 
 
a szakmai érdekek védelme ,képviselete (jogszabály változtatás során sokkal több szakmaiság és 
érdekképviselet, kevesebb politika) 
 
a szakmai fejlődés irányára való figyelemfelkeltés, (a műszaki fejlődés irányára való hangsúlyosabb 
figyelemfelhívás) 
 
a kötelező továbbképzés lehetséges módozatainak bővítése (tematikus szaktanfolyam, különféle szintű 



szakiskolai képzés) 
 
a szakmai fejlődést segítő, online elérhető  adatbázisok körének fejlesztése (elsősorban hozzáférés a 
szabványtárhoz;  vagy pl. a szakdolgozatok, diplomadolgozatok, pHD dolgozatok adatbázisa stb.) 

397.  Tisztelt Kamara ! 
 
 
 
Az elmúlt időszakban véleményem szerint a tájékoztatás kielégítő, részletes, minden eseményről kapok 
értesítést, az e-mail-es lehetőség segítségével. 
 
Ugyanez vonatkozik kérdés esetén is, nagyon hamar jön válasz. 
 
Köszönettel 

398.  Teljesen meg vagyok elégedve. 

399.  A lehetőségekhez képest a Kamara minden területen igyyekezett helytállni. 

400.  A kamarai tagsági díjért szinte semmilyen “szolgáltatást” nem kap ma egy mérnök Magyarországon. Az 
érdekérvényesítő képessége szinte nulla. 

401.  Ez a kötelező továbbképzési rendszer sokkal rosszabb, mint amilyen előtte volt, pedig lehetne kimagasló 
is. 
 
Az MMK Etikai-fegyelmi Bizottság munkájában óriásit csalódtam, felületes, nem tényszerű döntést 
hoznak úgy, hogy meg sem hallgatják a panaszoltat!! 
 
A BAZ. Megyei Kamarában az ügyfélfogadási időpontoknál csak az ott dolgozók érdekeit veszik 
figyelembe a mérnökökét nem! 

402.  Lehetne jobb a Kamara érdekérvényesítő tevékenysége. A tagi befizetésekkel nincs arányban az 
érdekképviselet. A Kamaráknak többnyire csak az adminisztrációs, szervező tevékenysége dominál. 
Képzés területén mérlegelni kellene, hogy kinek van szüksége képzésre. Például a 30-40 éve a 
szakterületeken aktívan tevékenykedő mérnököknek, vállalkozóknak új szakmai vagy jogi ismereteket a 
továbbképzések nem nagyon adnak, de talán nincs is szükség rá. 

403.  Pozitívnak ítélem az új szakmai hiánypótló szabályozások, szakmai anyagok kidolgozásának támogatását. 
 
A Mérnök Újság színvonala magasfokú, elektronikus terjesztése korszerűbb lenne. 
 
Hiányolom nyílt szakmai viatfórum létrehozását. 

404.  Általánosságban a Magyar Mérnöki Kamara "emberközelibb" lett, a korábban tapasztalt merevebb, 
távolságtartóbb működéshez képest. Figyelemre méltó pozitív változások voltak észlelhetők a 
szakhatóságokkal, a felsőoktatási intézményekkel és a civil szakmai szervezetekkel való 
kapcsolattartásban. 

405.  Erről nincs átfogó képem... 
 
Az új székházba költözés óta ritkábban látogatok el  a Kamarához személyesen. 

406.  Hatalmas változás várható a tervezési munka termelékenysége kapcsán. A megfelelő eszköz és szoftver 
háttér biztosítása jelentős terhet ró a kisvállalkozásokra. Ennek az átmeneti időszaknak a segítése eddig is 
tetten érhető volt a kamara tevékenységében, de még többet kell tenni a vállakozók segítése érdekében. A 
megfelelő struktúra létrehozása fontos, egy laza szerveződés előremutató lehet. 



407.  Megfelelő munkát végeznek, társadalmi presztise nőtt. 

408.  Köszönjük a Kamara eddigi tevékenységét! Alapvetően elégedett vagyok a munkával. A képzésről közölt 
információ megosztás lehetne intenzívebb. 

409.  A viszonylag magas Kamarai díj és a fizetős képzések sora jelentős terhet jelentenek általában minden 
korosztály számára. Nijncs ingyenes hozzáférés szakmai, jogi felületekhez, minden piaci alapú opció. 
 
E mellett a vállalkozási és egyéb adó, a könyvelő költsége stb. nem termelhető ki a nyomott piaci 
viszonyok között. A támogatás sokszor csak kedvezményes kamatozású kölcsön, jó esetben hosszú 
lejárattal, ami fiatalon esetleg meggondolandó!  
 
Egyébiránt a Kamara érdekképviseleti, érdekérvényesítő szerepe jelen körülmények között objektív okok 
miatt szerintem minimális . 

410.  A tájékoztatás megfelelő. A szakmai érdekérvényesítés folyamatosan javulóban van. Az oktatás, 
továbbképzés, beszámoló vizsgák szervezése lebonyolítása a kornak megfelelő színvonalú. Összességében 
elégedett vagyok a Kamara munkájával. Látszik a fejlődésre való törekvés. 

411.  Nekem megfelelt, köszönöm a végzett munkát. 

412.  Megfelelő. 

413.  A Kamara mint érdekképviseleti szerv "Mérnök baráttá való alakítása" még várat magára! 

414.  Nekem, mint épületgépésznek csak arról lehet véleményem, hogy egy igen tisztességes elnökünk és 
megfelelő tagozati vezetésünk van. Mindkettőjüknek sok sikert kívánok a jövőben, remélem 
covidmentesen... 

415.  Az MMK és a HBMMK tevékenységéről is megfelelő tájékoztatást kapok, jól szervezettek a szakmai 
továbbképzések, a  COVID - járvány  akadályozta, de nem tette teljesen lehetetlenné a kamarai munkát. 

416.  A járműépítés szakterülete kiesik a Kamara látóköréből. Az ezen a területen dolgozóknak nem volt 
semmilyen továbbképzés, konzultáció, találkozó. 

417.  Javult a tájékoztatási rendszer 

418.  A Mérnöki Kamarára nemcsak akkor gondolunk, ha az éves tagságunk megújításához szükséges oktatáson 
részt veszünk, hanem akkor is 
 
amikor jogi tanácsra szorulunk kintlévőségünk behajtása végett. Jók, s munkánk során használhatók azok a 
vizsga előadások, amiket belépésünk, vagy megszakított tagságunk után le kell tennünk. Tágítják 
ismereteinket azok az előadások, amik nem tartoznak szorosan a gyakorolt szakterületünkhöz, s ha netán 
tanácsot szeretnénk kérni, tudjuk hol kopogtassunk. Csak így tovább! Isten éltesse Önöket! 

419.  Elégedett vagyok, főleg a képzési tevékenységével. 

420.  Az egy személyes vállalkozásokat is támogatni kellene nem csak a kis és közepeseket legfeljebb kisebb 
mértékben. 
 
A kamarai díjból felesleges kiadásokat is finanszíroz. pl: kamarai újság nyomdai és posta költsége, meg 
lehetne a tagok részére digitálisan küldeni 0 Ft-ért. 

421.  Jónak tartom az újabb kommunikációt, a különböző események, fórumok beszámolóinak ismertetését, 
közlését. 

422.  A területi kamara munkája nagyon meggyőző, sokat javult szerintem. Az országosét nem ismerem igazán. 



423.  Nem érzek markáns javulást, de az Építész Kamarával való összehasonlításban tovább nőtt az előnye. 

424.  A MMK. a nyilvántartás és a kamarai tagok tekintetében az egységet jelentette. A képzések tekintetében 
nagyon változó, eltéréseket mutat. Van amelyik szakma részletes oktatásokat folytat, és folytatott is, de 
van amelyik nem.  
 
Az érdekvédelemben jelentős problémákat látok. Az Építő és Anyagmozgató Gépész Ágazat szakértői 
elismerés  
 
és törvényi rendezése nincs megoldva, Az ágazat, és az ezekben a területekben a gépkezelők képzése a 
törvényileg Megszüntetésre került, és ez kihat a szakértők munkájára is, hiszen a problémákat tudjuk csak 
rögzíteni. S ennek népgazdasági problémái lehetnek. A jogharmonizáció sincs meg! S a kamarát sem 
hallgatják meg. 

425.  Tisztelt Elnökség! 
 
 
 
A KAmara továbbra is az a színtelen, szagtalan szervezet, ami eddig volt. Egyszerűen ebben az 
információval terhelt világban nem üti meg azt az ingerküszöböt, ami felkelti az érdeklődésünket (tudom 
kettőn áll a vásár, ez a mi hibánk is, ezt elismerem). 
 
Azonban idén volt egy lépésük, ami igen nagy "felháborodást" váltott ki belőlem. A 70-ek klubbjába való 
belépéssel, számítottam a tagdíjkedvezményre. Ezzel szemben azzal kellett szembesültem, hogy 
felemelték a mi korosztályunk tagdíját (mit várnak még el tőlünk, a közel 50 éves szakmai szolgálat 
után??) A nyugdíjam alig éri el a 100.000.- Ft-t., s e mellett még fizetem kell a MISZK és a BKIK tagdíjat 
is. Dübörögnek a beruházások, gondolom nem a mi kis pénzünkre van a Kama rászorulva, mert ha igen, az 
NAGYON SZOMRÚ!!! 

426.  Az on line érkező információkon legyen a hangsúly 

427.  Megfelelő. 

428.  Cégem a SoftEnergo Mérnöki kft gázsugárzó fűtési rendszerek karbantartásának telepítésével  és WIFI 
sávban működő energetikai felügyeleti rendszerek gyártásával telepítésével foglalkozik. Ezen rendszerek 
enegetika fogyasztás csökkentését szolgálja. Az energetikai 
 
fogyasztás senkit nem érdekel! Ezzel kellene többet foglalkozni! 
 
 
 
Novotny József 

429.  Nem jelent semmit a kamara, csak terhet, nyűgöt és felesleges kiadást. 

430.  Főleg az engem közvetlenül érintő tevékenységek a meghatározók. Általánosságban jónak ítélem meg. A 
képzések megfelelőek, a részünkre biztosított információs anyag megfelelő. A jogosultságok 
meghosszabbításával kapcsolatban értek kellemetlen meglepetések. Szerintem annak kezelése a járvány 
alatt hagyott kifogásolni valót. A Hírközmű bevezetése kapcsán az annak használatához szükséges 
szoftver vásárlással, vagy bérléssel kapcsolatban nem igazán történt semmilyen kamarai lobbi 
tevékenység, hogy támogatást kapjunk, vagy esetlegesen egy kedvező bérleti lehetőséghez jussunk hozzá. 
Bár ígéret volt. 

431.  Sajnos azt látom hogy semmilyen esetben nem mer ütközést felvállalni szinte egyetlen egy esetben sem. 

432.  Az ismeretségi körömbe tartozó mérnökök, és én is megkaptam a szükséges tájékoztatást. Különösképpen 



vonatkozik ez a továbbképzés szervezéséről és lebonyolításáról.  
 
Köszönet érte. 

433.  Általános vélemény, hogy a kamara kevés véleményt gyűjt a tagoktól. A Kamara mint szervezet az 
alkalmazottaival és funkcionáriusaival kizárólag "csak" teszi a törvényben meghatározott feladatit a 
szakmai tevékenységek folytatásához szükséges adminisztratív területeken. Azt általában rendben. 

434.  A 16.-30 kérdésre nem adtam választ a jót, vagy semmit elv szem előtt tartása miatt.  
 
Az MMK vezetése látványos célok megvalósítására törekszik, de ezek az átfogó célok rendszerint a 
Tagságot a legkevésbé érdeklik. Azok a lentről jött, szakmai törekvéseket, amelyek érintik, érdeklik a 
tagságot, az ütköző gazdasági érdekek miatt felszámolják, visszavonulásra késztetik, ellehetetlenítik. A 
látványos célok az egyéni kezdeményezéseket elfojtják. Ilyenkor könyörtelenül érvényesül a kádárista 
fűnyíró elv: egy fűszál se lógjon ki, mindegy. hogy mi a következménye. 

435.  Ez egy Mérnöki Kamara.  
 
Ennek ellenére a nem mérnök végzettségű tagok gyakran akár VEZETŐ tisztségviselők. Nem tartom 
helyesnek, ez nem növeli a mérnök szakma elismertségét. Én sem lehetek az orvosi kamara tagja/ vezető 
tisztségviselője. (közgazdasági diplomám is van, így az lehetnék) 

436.  Véleményem szerint szakmánkban a kamara érdekérvényesítő tevékenysége nulla. Azon földmérőket, akik 
engedélyek nélkül dolgoznak, nem hátráltatják munkájukban, nekünk az engedélyek megtartásához alig 
valami szolgáltatásért cserébe komoly összegeket kell fizetnünk. A kamara dolga lenne azon jogszabályok 
komolyabbá tételét elősegíteni, ami a tagok számára előnyt jelent és a nem tagok számára ez nehezebbé 
tenné a munkavégzést. Nem az ajánlott árakkal kellene foglalkozni, hanem az etikai dolgokkal és a 
jogszabályok egyértelműsítésével. 

437.  Megfelelő 

438.  A szakmai továbbképzésen célszerű lenne a régen bevált gyakorlatot újra bevezetni, (ami megszüntettek). 
Régebben szakmai szervezet, gépgyártók nagy szivattyúgyárak magyarországi képviselői tartottak igen 
magas szinvonalú előadásokat és azt elfogadta a kamara továbbképzésnek. Sokszor ezeken az előadásokon 
címzetes egyetemi tanárok, professzorok tartottak előadást. 

439.  Bíztató 

440.  Sajnos a kamara érdekérvényesítő ereje nagyon gyenge. Az energetikai tanúsítói tevékenység végzése 
során még a mai napig is számtalanszor előfordul, hogy az ügyvédek nem kérik az energetikai tanúsítást. 
Miért nem lehet a földhivatalnál elérni, hogy a tanúsítás vagy a tanúsítás hatálya alá nem eső épületeknél 
csak a nyilatkozat meglétét követően vezessék át a tulajdonjogot? A kamara érdekérvényesítő ereje ezen a 
területen nulla!!! Az építéshatóságnál miért nem tudják elérni, hogy az új építésű ingatlanoknál 
jogszabálynak megfelelően járjanak el? Az energetikai pályázatoknál miért nem tudják elérni, hogy 
mérnökórában lehessen csak árajánlatot adni? A kamara érdekérvényesítő ereje ezeken a területeken 
nulla!! 

441.  Nincs kellő ismeretem. 

442.  Csupán egy hónapja vagyok tag, így nem tudom érdemben értékelni a Kamarát. 

443.  A kamara elmúlt 4 éves tevékenységéről véleményt mondani nem tudok, mert júliusban lesz egy éve, hogy 
a kamara tagja vagyok. Építész mérnök vagyok, a Mérnöki Kamaránál jogosultsággal nem rendelkezem, 
de tag vagyok. 

444.  Tisztelt Magyar Mérnöki Kamara! 
 
 



 
A tevékenységgel alapvetően elégedett vagyok, sajnos a jelenlegi helyzetben a beszámolókra 
 
ill. jogosultsági vizsgára nem kaptam megoldási lehetőséget. Telefonos érdeklődésre sem tudtak 
 
semmi biztatót ezzel kapcsolatban. 

445.  Nem rossz, de lehetne jobb is. 

446.  Mindig elégedett vagyok a mamara munkájával, hozzáértők és modern, kor technikai maximális 
színvonalon dolgoznak. 

447.  Általában elégedett vagyok a Kamara tevékenységével, de egyes tevékenységi területre nincs rálátásom, 
így véleményt sem tudok formálni. Nincs tudomásom arról, hogy a Kamara hatékonyan tett volna azért, 
hogy a KATA törvény ne ebben a formájában jelenjen meg, de ha már megjelent miért nem él azzal a 
jogával, hogy az Alkotmány Bíróságon megtámadja a törvényt, ami sok ezer becsületes "KATÁ-s" 
vállalkozást lehetetlen helyzetbe juttatott. 

448.  Részemről teljesen elégedett vagyok a kamara elmúlt négy éves tevékenységével. 

449.  1. Különösen az EU- források felhasználása keretében el kéne érni, hogy a piros könyves beruházások 
legyenek preferálva. 
 
2. A kivitelezések ellenőrzési tevékenységét jelentősen szigarítani szükséges. Megengedhetetlen, 
teljességgel etikátlan, hogy a kivitelezés ellenőrzését a fővállalkozó finanszírozza. A Kamara feladata 
lenne az ellenőri tevékenység függetlenségének és szakszerűségének igen szigorú ellenőrzése, és az 
etikátlan, szakmailag elfogadhatatlan ellenőrzési munka szankcionálása ! 
 
3. A Kamara szakmai felelősségvállalását is demonstrálná, ha sikerülne elérnie, hogy a tervezés és 
kivitelezés folyamatában az ellenőrzési tevékenységbe (tervezés és kivitelezés) a leendő üzemeltető is 
bevonásra kerüljön, méghozzá meghatározó véleményezési jogkörrel.... 

450.  Összességében elégedett vagyok. Az online vizsga lehetőségek bevezetését javasolnám mielőbb 
megteremteni. 

451.  Online vizsgázási lehetőséget hiányolom. 

452.  Az elmúlt 4 évben javult a Kamara szakmai tevékenysége ez magával vonta az elismertség növekedését is. 

453.  Azt gondolom, a kamara tekintély,  társadalmi  elfogadottsága az elmúlt 4 évben növekedett. 
 
A mit kicsit hiányolok: 
 
  - A sokkal több nemzetközi szintű kapcsolat, tanulmány, összehasonlítás,  közös találkozók,  
iránymutatás, nemzetközi   
 
    munkamegosztásba való becsatlakozási lehetőségek elősegítése, támogatása, ami  egyben a színvonal 
emelkedéséhez is  
 
    hozzájárulhatna. 
 
 
 
-  Tervezési  és egyéb segédletek kidolgozása még sokkal több részterületen, mivel  az egyéni tervezők   
nem tudnak  oylan szinten 
 
    hozzájutni anyagokhoz, mint közepes,  és nagyobb cégek  csapatai,  akik egymás közötti 
munkamegosztással  hatékonyabban 



 
     tudnak a munkákba becsatlakozni. 
 
 
 
  - A jövő technológiáit, illetve a húzó területeket jobban, alaposabban  kéne bemutatni  tervezési 
mintákkal... 

454.  Elégedett vagyok a kamara munkájával, figyelem a híreket, bár segítségre nem volt eddig szükségem. 
Jónak értékelem a tájékoztatást,  
 
Sok sikert kívánok. 

455.  Elégedett vagyok. 

456.  Nincs külön mondandóm. 

457.  Amit elvárunk a kamarai tevékenységtől, azt megkapjuk, ezért én elégedett vagyok. 

458.  Csak a szakmai tagozattal vagyok kapcsolatban. 

459.  Nincs véleményem 

460.  Gyenge színvonalú a kreditpontos továbbképzés. 

461.  Köszönöm a megkeresést. Négy éve nyugdíjas vagyok, Néhány hídépítési engedélyzési ügyben kértek fel 
szakértőként, többi időmet a természetjárás és a sízés tölti ki. Évente egy-két megyei mérnöki kamarai 
rendezvényen résztveszek, a kérdések többségére így nem tudtam érdemi választ adni. 

462.  Nem követem, csak a szakmai kamara tevékenységét, mert úgy érzem az érint közvetlenül. 

463.  Sajnálom, hogy nem kamarai tagként (felelős műszaki vezető) csak a tagdíj kiküldésekor veszik fel a 
kapcsolatot! A tagdíjat is irreálisan emelik és semmit nem kapunk érte! A megyei kamara (Nógrád) azt 
hiszi, hogy csak Salgótarjánban élnek szakemberek? A Nyugat -Nógrádi résszel nem foglalkoznak egyszer 
sem biztosítottak lehetőséget továbbképzésre ezen a területen! Sajnálom, hogy csak negatív tapasztalataim 
vannak! A közelmúltban küldött tájékoztató levelek alapján érezhető, hogy az Magyar Mérnök Kamara 
próbál közelebb kerülni az érdekeltekhez, de véleményemmel nem vagyok egyedül, csak nem mindenki 
írja le! 

464.  Az egyik legfontosabbat a tervezési díjak mértékének rendezését sajnos továbbra sem sikerült 
megvalósítani. Nem kellene újraalkotni az egész díjazási rendszert (a HOAI-alapú rendszert sem sikerült 
bevezetni), hanem a korábbi MÉDI-t kellene aktualizálni (pl. BIM-es tervezés vagy több tervfázis 
szerepeltetése, stb.), korszerűsíteni és legfőképpen REKLÁMOZNI a tagok előtt, sőt kötelező 
TOVÁBBKÉPZÉST, akár vizsgát kellene csináltatni az ismeretéből, használatából. Az ezzel kapcsolatgos 
tájékoztatást hiányolom. Túl nagy fába akarja a Tagozat/Kamara belevágni a fejszájét, ami rendre nem 
sikerül. A MÉDI-t is okos emberek találták ki, csak egy ráncfelvarrás hiányzik hozzá és egész jól lehetne 
használni. Ezen felül kellene még egy építőipari bekerülési adatbázis, ami az árazás alapja. Lantos András 

465.  Amire rálátásom volt, az jól működött. 

466.  NEM releváns 

467.  Elégedett vagy a Magyar Mérnöki Kamara, Területi  Kamara és a szakmai tagozat tevékenységével. 

468.  A kamara életében nem veszek részt aktívan, így további véleményt nehezen tudok megfogalmazni. 



469.  A legkisebb (1 fős) vállalkozásokkal kapcsolatos pályázatokat nagyon hiányoltam, és most is hiányolom. 
A Kamrának célzottan több pályázathoz kellene forrást találnia, mint pl. a SZIP idején. A korábbi évekhez 
képest ez javulás, de szerintem több kellene! 

470.  Kevés az információm, és nincs is időm olvasgatni. 

471.  Egyénileg dolgozok ! A Területi Kamarával és a Szakmai Tagozattal nagyon jó a kapcsolatom ! 
Valahányszor információra, vagy segítségre volt szükségem, minden esetben megadák számomra a kért 
információt, illetve a kért útmutatást ! Rendkívül sajnálatos, miszerint a fennálló vírushelyzet miatt, a 
tagság - egymástól történő - elszigetelődését kell tapasztalnom ! A jelenlegi kapcsolattartás érdemileg csak 
az Internet hálózatán, illetve telefonon történik, ez azonban nem a Kamara hibája, hanem a vírushelyzet 
következménye ! 
 
Köszönöm, hogy Mérnöki Kamara tagja lehetek !!! Bízom a Mérnöki Kamara további, és az eddigihez 
hasonlóan eredményes működésében ! 

472.  Kamarai mérnöki nyilvántartásban szereplő FMV vagyok. Túl azon, hogy a kötelező továbbképzéseken 
részt veszek - ami egyébként nagyon jól szervezett a COVID alatt is - és fizetem a tagdíjat, a saját 
bőrömön nem érzem a kamara támogatását, és az érdekérvényesítést. A valós napi problémák 
orvoslásában a kamara részéről nem látok aktivitást. Legnagyobb gond, a szakmunkás képzés VALÓS 
elősegítése nem látszik, ugyanis továbbra sem a mérnököknek kellene falazni és tetőt építeni stb. Alul-, 
vagy alig képzett munkaerőt kell napi szinten mozgatni, irányítani. A jelenlegi szabályok továbbra is a 
fekete munkát támogatják (nem mindenki 5 % áfával építkezik), a becsületes vállalkozók rovására. 

473.  jó 

474.  A jogszabályokon és azok folytonos változásán, változtatásán látszik, hogy szakmai szempontoknak 
egyáltalán nem tudnak érvényt szerezni. 
 
Egy éve be van zárva az ország, de az éves nyilvántartási díj sosem volt ilyen magas, most volt a 
legnagyobb az emelés. Egy vállalkozás 5000Ft-ot fizet a gazdasági kamarának, Nekem magánszemélyként 
kell közel 40.000 Ft-ot kifizetni. Cserébe mit kapok? Semmit. Van egy nyilvántartás, amit nem vezetnek 
rendesen (pl. oktatások), vagy épp nem működik (adatmódosítás). A jogszabályi változásokat meg 
kövessem ahol akarom, járjak utána. Felháborító! 
 
A képzések unalmasak, nincs téma, nincs tematika, pedig bőven lenne érdekes terület. Az előadók nagy 
része borzalmas. 
 
A vizsga tananyaga elavult, de nem azt kérdezik a vizsgán. 
 
A kiküldött hírlevelek semmitmondók. 

475.  Mérnök vállalkozóként sajnos nem érzem, hogy a Kamara bármilyen módon is képviselne: nem látom a 
szakma tisztulását és a jobb minőség felé való elmozdulást, mostanra már nem érzékelem az egyébként 
nagyon jól indult továbbképzési rendszer hasznát és nem érzékelem a szakmai / gazdasági érdekképviselet 
működését. 

476.  fOLYAMATOSAN FEJLŐDIK 

477.  nem figyelem a kamara tevékenységét 

478.  Még van javítani való! 

479.  A tájékoztatás növelése és a társadalmi elfogadtatása 
 
További sikeres munkát kívánok 



480.  Kicsit javult az érdekérvényesítő képessége. 

481.  Javult. 

482.  Mivel 2020 őszétöl vagyok tagja a kamarának,nem tudok évekre visszamenőleg véleményt mondani. 

483.  továbbra is segítőkész, gyorsabb egyszerűbb ügyintézés,  számomra kiemelten jó oktatás,  altalanos nem 
csak MMK - t érintő. Hiányolom a covid miatt elmaradó elo előadásokat, 

484.  Összességében megfelelő, az érdekérvényesítés lehetne jobb. 

485.  Az un. egyszerűsített bejelentés különösen a tartószerkezetek vonatkozásában nagyon bonyolult. Az 
engedélyezésnél véleményem szerint teljesen felesleges a kiviteli tervek készítése. Ezen kellene vltoztatni. 
 
Általában az engedélyezésnél a legutolsó szempont, hogy valami beleillik-e a környezetébe vagy sem. 
Rengeteg építésügyi előírás van, ami sok esetben teljesen irrelis. A környezetvédelem és a 
műemlékvédelem kérdései sajnos háttérbr szorultak. Szötnyű látni a sok fakivágást minden felé. Ezeken a 
Kamara esetleg változtathatna. 

486.  AZ E-mérnök és az Online képzések bevezetése jelentős segítség.  Az MMK szakmai befolyása nagyobb, 
a döntéshozatalok során. 

487.  Kohászati szakterület nem létezik. Ilyen szakmai képzés, vagy szaktámogatás sem létezik. Az MMK 
tagság a munkaszerzés szempontjából nem jelent semmi előnyt. Az igazságügyi szakértők nem 
részesülnek tagdíj kedvezményben, holott más kamarák tagjai igen. Összegezve: a kötelező kamarai 
tagság eddig semmi előnyt nem jelentett. Csak az éves tagdíj befizetése az "élő" kapcsolat. Vagyis, ha még 
szakterület sem létezik, mi legyen a motiváció az intenzív kamarai tevékenység végzéséhez? 

488.  Vállalkozásunk működéséhez fontos a kamarai jogosultságok megléte. 
 
Kollégáim megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek, de vannak olyan tagozatok, mint például 
az anyagmozgató gépek, építőgépek és felvonók tagozata, ahol rendkívül lassan haladnak előre a 
vállalkozások működéséhez szükséges jogosultságok, tanúsítások kiadása. Felháborítónak tartom, hogy 5-
6 hónap sem elegendő egy jogosultság elbírálásához, ezzel hátráltatva a kamarai tagok mérnöki munkáját. 
Több mint 20 éves tervezői, szakértői tapasztalattal rendelkező mérnökként az a meglátásom, hogy a lassú, 
bürokratikus működésen változtatni szükséges, hogy ne csak a tagok legyenek  a kamaráért, hanem a 
kamara is tegyen meg mindent a tagokért. 

489.  Nehezített terepen kellett helytállni, A pandémia sok lehetőséget elvett a kamarától és a tagoktól. Jó ötlet a 
névreszóló hírlevél tájékoztató! 

490.  Új tag vagyok. 

491.  A területi kamarák egyes szakmai tagozatainak munkája nem egységes eljárást mutat. Jogszabályi 
eljárásokban található  óriási különbség a szakértői engedélyek kiadásában. Szükséges lenne 
összehangolni mind eljárás jogi szempontból, mind pedig a szakmai elvárások szempontjából. Jó lenne 
egyeztető értekezleteket szervezni a szakmai tagozatok számára, ahol a tagok elmondhatják azokat a 
munkájuk során észlelt problémákat, amelyeket a Mérnök Kamara a szaktárcák felé jelezne. Ez segíthetné 
a jogszabály alkotók és a jogszabály alkalmazók, valamint a területi hatóságok munkáját is. 

492.  Csak másfél éve vagyok kamarai tag,de a megyei kamara működésével nagyon elégedett vagyok.A 
Titkárasszony nagyon segitőkész és figyelmes .Szinvonalas és nagyon érdekfeszitő továbbképzést 
szerveztek amihez ezuton is gratulálni tudok.Engem nagyon érdekelt nem mozdultam el egy pillanatra sem 
a géptől.Csak azt sajnálom hogy nem született hangfelvétel róla ez hasznos lett volna .Én ezt jeleztem is. 
Sok hasznos információt kaptam. Köszönöm! 

493.  Mit írjak egy olyan kamaráról, amely kiszolgálja a magyar? állam mérnököket kontárkodásra buzdító 
joggyakorlatát? 



494.  Az elmúlt négy évben minden tekintetben javult a kamarai tevékenység, jobb a tájékoztatás, a szakmai 
továbbképzések szervezése, 
 
levezetése. Mindenképpen hasznosnak, céltudatosnak tartom a kamara munkáját. 

495.  A továbbképzések online formája nagy részben maradhatna. 

496.  Nem javult 

497.  Kimagaslóan segítette a munkánkat. 

498.  A leterheltség miatt nincs idő nyomon követni a kamara tevékenységét. A kamarával a minimális és 
kötelező kapcsolatot tartjuk fenn. 

499.  Nem tudom értékelni átfogóan a kamara tevékenységét. 
 
A napi dolgokkal foglalkozunk, a szükséges információkat megkapjuk, a kamara életében tevékenyen nem 
veszek részt. 
 
Ha segítség kell, a területi kamara minden esetben segít. 

500.  A kamara nagyobb figyelmet fordít a vállalkozókra, egyre eredményesebb az érdekképviselet terén, 
emellett apró előnyöket is szerez. Pl. telefondíj, távoktatás, stb. 

501.  A kötelező továbbképzés színvonala jelentősen javult, az előadások érdekesek, színvonalasak.  A Mérnöki 
Kamara tevékenységét legfőképpen ezen a területen érzékeljük. Kolllégáink szíves mennek és számos új 
információt szereznek. 

502.  A kommunkiáció javul, az érdekképviselet nem. 

503.  70 éves vagyok, a rendszerváltást követően a Baranya Megyei Mérnök Kamara alapító tagja. 
 
Az elmúlt négy évben határozott fejlődést érzékelek a kamara tevékenységében a tájékoztatás, az 
érdekvédelem és a szakmai továbbképzések területén egyaránt. 

504.  A Környezetvédelmi tagozattal kapcsolatosan csak a tisztújítással kapcsolatosan keresnek minket, illetve 
egy Klímavédelmi szakértői képzés és vizsga volt. Nincsen naprakész folyamatos kommunikáció, nem 
készülnek javaslatok jogalkotási vonatkozásban. Mintha nem is létezne..... 

505.  Bármiben kértem a segítségüket, mindig megkaptam! 

506.  Összességében a kamara elmúlt négy éves tevékenységével elégedett vagyok. Gyakran használom az 
MMK honlapját és nagyon sok hasznos információhoz hozzá tudok jutni. 

507.  Pozitív irányba változott. Közelebb kerültek a tagsághoz. 

508.  Csak így tovább. 

509.  Elégedett vagyok munkájukkal és segítőkészségükkel. 

510.  A kamarát egyáltalán nem érdeklik a nyugdíjas kamarai tagok, még az alapítók sem! 

511.  Egy éve sincs, hogy nyilvántartott vagyok a kamaránál, így sok rálátásom nincs, de sok helyen lehetne 
fejlődni: weblapok szinkronizálása, sok a nem működő link az MMK és a BPMK oldalai között pl.  
 
A BPMK pénzügyi osztályán az elmúlt 1 év ~6-7 befizetésénél ~2-3 ment zökkenőmentesen. 



512.  A Covid helyzetre megfelelő időben és módon reagált az online képzések  bevezetésével. Jogosultság 
megszerzésével, mikéntjével, esetleges mentességgel kapcsolatban pontosabb tájékoztatás várható el. 
Javasolt a jogosultsággal rendelkező tervezők munkájának szúrópróba szerűen történő ellenőrzése. 

513.  Kérdéseimre mindig választ kaptam, elégedett vagyok. 

514.  A kamara nem jól segíti a fejlesztéspolitikát. Nem tanácsokat ad, hanem leginkább nem szól semmit, vagy 
csak bólogat.  
 
Egy sereg dologban csak fővárosi, vagy felső vezetői szemüvegen keresztül látja a világot, így nem hallja 
meg a mérnöktömeg véleményét, s ezért helytelenül képviseli azt.  
 
A kamarában felütötte a fejét az egzisztencializmus. Bizonyos tisztek, posztok betöltése egzisztenciális 
megfontolások alapján megy. A Kamara  -helyesen-  törekszik a profizmusra, melyben az egzisztenciális 
indíttatás is szükséges hajtóerő. Ez azonban nem mehet az kamarai mozgalom kárára. 

515.  Nem sikerült: Mérnök Kamara vs MKI (kettős nyilvántartás). Díjszabás nyilvántartás alapú az európai 
piaci helyett, a nyilvántartás hiányos, pl: a gázszerelők szerepelnek az ATEX tervezők nem. A nyelvvizsga 
mentes diplomák kiadása az idegen nyelvű szabványok mellett vicces. A szervezeti tájékoztatók 
érdektelenek, a tényleges statisztikai adatok (összlétszám, területi, tagozati, korosztályos, szakmai 
megoszlások) antidemokratikusan láthatatlanok. A nyilvántartás várja a dömpinget, az "engedély a covid 
miatt meghosszabítva" nem dokumentum. Az adókedvezmény nem terjedt ki az érintett szektorokat 
kiszolgáló mérnökökre. Ami sikerült: a pályázatok kiterjesztése a kis létszámú vállalkozásokra, a 
távoktatás megszervezése. 

516.  Sajnos általános jelenség, hogy a szakmai testületek, kamarák részben a méretnövekedés miatt, előbb - 
utóbb akkorára híznak, hogy nem a korábbi összetartó "elit" csapat lesz. És a sok érdek között elvész a 
tényleges, fontos cél, irány. 
 
Továbbá az inkább magyar betegség, hogy a mérnöki érdekérvényesítés nem halad (hiszen értéket 
kívánunk teremteni, nem "csak" érdekből tevékenykedünk), ezt pedig a hatalom nem fogadja el. 

517.  Ha példáúl a közjegyzői díjakat alulról limitálják, akkor a mérnöki tervezési díjakat miért nem? A 
tisztességes verseny feltételeit törvényesen kellene garantálni! Kényelmes álláspont a kamara részéről az, 
hogy kiadta a díjszabást, amit a magasabb régióban nem fizetnek meg, úgymond a piac nem fogadja el, a 
tisztességtelenül alacsony árak viszont nem fedezik a mérnöki tevékenység -mindent beleértve- költségeit. 

518.  azok a mérnöki tevékenységek, melyek a kivitelezésen és a külső munkaterületeken dolgoznak, továbbra is 
a vonal alatti szemlélet áldozatai maradtak. 

519.  A kamara szakmai, érdek érvényesítési és információ biztosítási szempontból biztosította az elvárásaimat. 

520.  Az e-számlázást jó lenne megoldani. 
 
Az IRM pontok nyilvántartását is jó lenne elektronikusan követni. 

521.  Elégedett vagyok. 

522.  Miközben az építész területen igyekeznek (itt is dolgozom, de nem szakértőként) jól képviselni a 
szakértőket addig a többi területtel kevesebbet törődnek. A Mol-nál próbáltam kedvezményt elérni közel 6 
hónapba telt ( nem a Mol miatt). A területi tagozatok javultak a tovább képzéseket egyre több megyére 
kiterjesztik. 
 
A kis mérnők irodákat támogató (szoftver) pályázat nagyon jó lett volna de szinte rögtön bezárult. 

523.  A legfontosabb észrevételem, hogy a járványügyi helyzetben mindenhol csökkentették a költségeket 
(bérleti díj, iparűzési adó, hitel moratórium, stb.) a kamarai tagdíj azonban nem csökkent, ami sok kamarai 
tagot a kamarából kiesésre kényszeríthet. 



524.  Csak januártól vagyok tag nincs tapasztalatom. 

525.  Az MMK honlapja informatívabb lett. 
 
A tájékoztatás széleskörű és naprakész. 
 
A mérnökök számára biztosított "kedvezményes vásárlások" bővültek. 

526.  A mérnökök érdekérvényesítési területen nem kapnak átfogó támogatást. 

527.  Elégedett vagyok. Köszönöm a véleménynyilvánítás lehetőségét. 

528.  Néhány év alatt a nyilvántartási díj Ötszörösére emelkedett. Pedig csak egy már korábban  rögzített adat 
évenkénti másolásáról van szó. Felháborító!!!!!! 

529.  Részemről nagyon elégedett vagyok a megyei kamara (Sz-Sz-bereg) munkájával - mindig segítenek a 
továbbképzések, változások,  figyelemmel kísérésében, a kapcsolattartás a szakmai tagozattal megfelelő és 
végre folyamatosan megkapom a Mérnök Újságot. Dícséret a szerkesztőségnek, színvonalas, tartalmas 
szakmai kiadvány! Egy személyes megjegyzést ha megengedtek?! Könny tolult a szemembe mikor láttam 
a VITUKI székház felrobbantását. Kívánom, hogy akik felelősek ezért (a robbantásban részt vevők 
kivételével) azok görbüljenek "hétrét"!!! 

530.  Sajnos a Kamara belesimult a politikai elvárások által generált szemléletbe. Nem volt önálló véleménye, 
vagy nem merte azt kifejteni. Az állami megbízások politikai alapon történtek, és nem szakmai alapon, 
ami aláássa a szakma becsületét. 

531.  Sajnos a tagsági díj drasztikusan emelkedett  a Covid járvány  ellenére .Más területen elengedték ,vagy 
megfelezték. Ez nagyon nem tetszik nekem. 

532.  Gyenge érdekérvényesítő képesség!!!! 

533.  Miután legtöbb tevékenységgel kapcsolatba sem kerültem, vagy nem is kellett igénybe venni, így nem 
igazán tudok reális értékelést nyújtani. De legalább kitöltöttem a kérdőívet. 

534.  A politikai elvárásokat folyamatosan követte, ónálló elképzelés nem volt megvalósítható. 

535.  Rövid a póráz, bürokratikus és nem független szervezet, mint mindegyik... 

536.  Folyamatosan nagyon sok értékes információkat közöl. A szakmai továbbképzéseket magas szinten tartja 
meg.  Könnyen elérhető, ha szüskég van rá. 

537.  Elégedett vagyok. 

538.  Magam az oktatások minőségének, mennyiségének változását érzékeltem. 

539.  A Magyar mérnöki kamara nem tudott közelebb kerülni a tagsághoz, mint ahogy azt a területi kamarák 
meg tudták tenni. Valószínű oka szerintem, hogy nem érezzük a kamara önszerveződő egyesületi jellegét, 
inkább a közhatalmi köztestületi jelleg erősödése érzékelhető. 
 
A kamara társadalom védelmét szolgáló funkciója (Jogi, szakmai, etikai követelményrendszer 
érvényesítése) csak hosszabb idő után, és áttételesen hat a mérnökök társadalmi elismerésének mint 
közvetlen érdekérvényesítő funkciónak az érvényesülésére. Talán ez okozza a meglévő hiányérzetet a 
tagságban. 
 
A központi szervezésben történt képzések max, 20 % ban voltak hasznosak. Vaslószínű az az oka, hogy 
ki-ki a saját speciális szakmai területen várja az "egész  életen át tartó továbbképzés" alapján megszerezni 
szükséges uj szakismeret 



540.  Még csak egy éve vagyok nyilvánartva 

541.  Minden szakmai kérdésben segítséget kaptam. 

542.  Összességében mindenben betöltötte funkcionális szerepét. 

543.  Mivel a mérnöki tevékenységeknek, mérnöki vállalkozásoknak nincs érdekvédelmi szervezete, a 
Kamarának erősebb, több érdekérvényesítést kellene vállalnia. Nagyobb befolyást kellene szerezni az új 
bevezetésre kerülő rendszerek (pl. közmű adat és engedélyezés, Vizek, szolgáltatói felületek) 
tesztelésében, kialakításában, üzemeltetésében. A Hatóságok (pl. Katasztrófa védelem) szakmai 
tevékenységének ellenőrzését, színvonalának értékelését Kamarai hatáskörbe kellene venni. 

544.  A képzéseken és az alapvető adminisztrációs ügyeken túl nem volt napi kapcsolatom a kamarával, így 
részleteiben erről nem tudok beszámolni. 

545.  Nincs eredményt jelentő intézkedés. Duma van, eredmény nincs. A semmit is lehet tevékenységnek eladni. 
 
Talán nem elég harcias a kamara, de ez érthető, lásd orvosi kamara. Ne mondj ellent a kormánynak, mert 
megbánod. 
 
Ilyen ellenszélben nehéz hajózni, de a kamara legalább az arcát ne veszítse el. 
 
Szóval az eredménytelenségnek részben a kamara "lágysága" az oka, de oka a kormány erőpolitikája is. 
 
Mindent erőből, 133 bátor ember kell hozzá. 

546.  Jó. 

547.  pozitiv  
 
segitökész 

548.  Évente egyszer, maximum kétszer vagyok kapcsolatban valamelyik kamarával, szakmai továbbképzések 
alkalmával. Ennek szervezését, lebonyolítását, tartalmait jónak tartom. 

549.  A Kamara nem mutatott fel kellő erőt, és nem vívott ki tagjainak felkészültsége, tudása szerinti tekintélyt a 
Magyar Kormány és a szakminisztériumok körében.  
 
Nem tudta jól összefogni és képviselni az önállóan és mikro-vállalkozásban dolgozó mérnököket. 
 
Szakmai képzésben és távoktatásban kétségtelenül születtek eredmények. A továbbképzések folyamatos 
tartalmi megújítására az MMK iránymutató és koordináló tevékenységének erősítése útján javulni kell. 
 
A területi kamarákkal való együttműködést, azok szolgálatát kell erősíteni és nem "harcolni" velük! 

550.  Tisztelt Kamara! 
 
Részemről a kamarai kötelező továbbképzések (és az önkéntesen meghallgatottak is) fontosak a szakmai 
ismeretek továbbfejlesztésében. 
 
Ugyancsak lényeges és rendkívül praktikus az öt éves ciklusú jogi továbbképzés online formája és annak 
jogszabályi tartalma. 
 
Mindennapi munkáim során nagy hasznát vettem/veszem ezen szakanyagoknak és az előadások 
dinamikájának is köszönhetően a jogi, szakmai ismeretek e formában történő átadása részemre már nem 
csak "rakás" joganyagot jelent, hanem érthető módon aktualizált és összefüggéseket bemutató előadásokat 
is. 
 



Köszönöm! 

551.  Jelenleg nem végzek munkát. Meglepőnek és túlzottnak tartom a kamarai díjak emelését, szerencse, hogy 
nem kell a jelenlegi helyzetben befizetni. A kamara tevékenységét csak felületesen ismerem. 

552.  Túl sok az általános információ, amelyek a többséget nem érintik. A Mérnök Újságban nagyítóval kell 
keresni például a villamos témájú anyagokat. A Kamarának tudnia kellene szelektálni, minden információ 
adott. A sokkal inkább testre szabottan kellene a villamos híreket, érdekességeket, újdonságokat 
publikálni. Nem fontos a nyomtatott sajtó, lehetne mailen is küldeni. Az elektrotechnika tagozat 
megnevezés mint szakmai fórum megtévesztő. Az elektrotechnikusok leginkább a nyomtatott 
áramkörökkel foglalkoztak. Míg egy villamosmérnök a villamos hálózatoktól kezdve az épület 
villamosságon keresztül a gyengeáramú rendszerekig nagyon sok mindennel foglalkozik. Annak esetleg 
egy parányi része az elektrotechnika. Én például soha nem hívtam magam elektrotechnikusnak és más 
villamosmérnök se. 

553.  érdekképviselet hiánya - nem rögzített keretrendszerek - kevés szakmai anyaghoz való hozzáférés - 
mentori lehetőségek hiánya - versenyhelyzet csökkentése, minőség alapú munka kritériumait nem 
fogamazzuk meg - a legolcsóbb a nyerő - minősítési rendszer hiánya - 

554.  Csak Munkabiztonság terén kívánok véleményt nyilvánítani. 
 
Semilyen tekintetben nem érzékelem ezen szakterület működését, illetve koordinálását, segítését, vagy 
bármilyen jellegű támogatását. 

555.  Minden mérnök kamarája szemlélet hiányzik 

556.  Nagyobb figyelmet fordítottak a tájékoztatásra, ez jó. 

557.  Sokat nem változott, egyes választott funkcionáriusok szívügyüknek tekintik a segítő szándékot, de nem 
minden esetben érik azt el, mert nem elég hozzá a támogatottság. 
 
Talán egy kicsivel szervezettebb lett az országos kamara is, illetve itt is egyes aktív emberek próbálkoznak 
előrébb vinni a dolgok menetét. 

558.  Kevesebb, mint 4 éve vagyok tag. 

559.  2 éve az inaktív vállalkozásom miatt jelenleg csak a Mérnök Újságból és a közszolgálati médiából 
tájékozódom. Teljes mértékben elégedett vagyok és köszönettel tartozom minden intézkedésért. Korábban 
is mindég segítőkészen álltak hozzá a kérdéseimhez. Az oktatással kapcsolatban korábbi kifogásom is az 
volt, hogy a kreditpontos rendszer nem mindég takar magas színvonalú és új információkat. Nagyon jók 
voltak az ingyenes tanfolyamok, amelyeket egy-egy cég a saját termékeire alapozott.  
 
Építési költségszakértő lévén sajnálom, hogy az összegyűjtött tudásom önkéntes és térítésmentes tovább 
adására -érdeklődésük hiányában- nem került sor. 

560.  Több online tartalom elérést várnám. A szakterületet érintő szakmai változásokkal kapcsolatos 
tájékoztatás. 

561.  Tisztelt Kamara! 
 
-Az elmúlt négy éves tevékenységüket, -az engem személyesen érintő szemszögből - alapvetően 
megfelelőnek találom, mind a tájékoztatások, mind a szakszerű és gyors ügyintézéssel kapcsolatban. A 
webes felület átlátható, informatív, könnyen használható. 
 
Köszönet ezért az Önöknél dolgozó összes kollégának. 
 
-Az új jogosultságok megszerzéséhez szükséges online beszámolóvizsgák lehetőségének ígért de 
késlekedő kidolgozását viszont komoly hiányosságnak érzem. Az elmúlt egy évben sajnos az ebből 



adódóan elmaradó munkalehetőségek anyagilag is hátrányosan érintettek.  
 
 
 
Munkájukhoz további sok sikert , kitartást és jó egészséget kívánok 
 
üdvözlettel: 
 
Sebők Ákos 
 
13-53790 

562.  véleményem szerint a továbbképzésekhez/új jogosultság megszerzéshez sokkal konkrétabb 
felkészülési/vizsga anyagot kellene a felkészüléshez biztosítani, amiből érdemben fel is lehet készülni!!! 

563.  Jellemzően csak akkor kerülök kapcsolatba a kamarai élettel amikor szükséges (illetve az elektronikus és 
papír formátumban megjelenő hírek révén), így túl sok vélemányt nem tudok mondani. Tavaly vettem 
részt egy képzésen, az előre mutató volt és hasznos. 

564.  Az intenzív fejlődés útjára lépett, - az etikai és fegyelmi problémákat kezelését nem számítva. 

565.  Vállalkozást segítő. 

566.  Négy éve még nem voltam tag. Négy év múlva valószínűleg már nem leszek. Informatikusként úgy tűnik, 
hogy szükségem sincs rá. A preztízsemet nem emelte a tagság. 

567.  Korrekt 

568.  A területi kamara működése a nyilvántartott szemszögéből nézve kifogástalan, mert törekvő és precíz 
hozzáállás tapasztalható. 

569.  A távoktatást javaslom. 

570.  Mint nyilvántartott semmilyen szolgáltatást nem nyújt a kamara, csak a kötelező névjegyzékben való 
szerepeltetést. Ezért 37.500,- Ft-ot fizetek évente. A továbbképzésekért és a jogosultság hosszabbításért 
szintén fizetek. 
 
Felháborítónak tartom, hogy pofátlanul emelik a nyílvántartottak díját, amiért semmilyen ellenszolgáltatást 
nem nyújtanak! Az az egy vigasztal, hogy a tagdíj felé már nem tudják emelni a díjat. 

571.  A kisvállalkozások (egyéni vállalkozó, KATA) helyzetét könnyítő támogatások, pályázatok nincsenek. A 
Kamara ezt teljes mértékben elhanyagolja. Ténylegesen hasznos ingyenes képzések sincsenek. A tagdíj 
befizetéséért szinte semmit sem kapunk. Az éves díjak, továbbképzési díjak nagyon magasak, melyekért 
szinte nem is kapunk semmit. 
 
A mérnökkártya kedvezmények szinte kihasználhatatlanok. Nagyon elégedetlen vagyok. 

572.  Nincs véleményem. 

573.  ok! 

574.  fokozatosan javult, de vannak oktatási anyagok amit már pár éve is megegyező tartalommal adtak elő az 
idei oktatáson is (még a diák is több évesek voltak) 

575.  Nem ismerem a tevékenységét közelebbről, ezért nem tudok véleményt mondani. 

576.  Csak nem rég óta vagyok a kamara tagja, de úgy látom, nagyon kevés a kezdő mérnökök szakmai 



fejlesztését támogató program. Lehet persze az is, hogy csak az én figyelmemet kerülte el. Véleményem 
szerint fontos lenne, hogy az iskolában nem megszerezhető, csak tapasztalattal elérhető tudás 
megszerzését segítse a kamara, akár mentori program keretein belül. A mérnökök közötti versengés és 
információ visszatartás aggasztó méretekben van jelen, pedig nem vagyunk munka szűkében. 

577.  Hihetetlen, hogy a Kamara nem tudott fellépni eredményesen a Kormány látszat intézkedései ellen. Lsd: 
tönkrement vállalkozások. 
 
A Kamara társadalmi elismertsége is sokkal nagyobb lenne, ha megtudná védeni tagjainak érdekeit. 

578.  Továbbra sem érthető a Covid helyzet tekintetében miért emelkedett a tagdíj mértéke, ahelyett hogy 
csökkentették volna. Másrészt pályakezdő jogosultsággal rendelkező ifjaknak semmilyen kedvezmény 
nem áll rendelkezésükre. 
 
 
 
Az éves továbbképzések szintje emelkedett, de a vontatott unalmasról az általános szintre, amely nem 
frissül. Szabványok továbbra is a régi 50-70 éves iparágat veszi elő, amihez képest már fejlődött a világ, 
nem beszélve a rendeletekben meghatározott mérnöki tevékenységek költségekről, ami már mai szemmel 
elfogadhatatlanul alacsonyak. 

579.  A Kamara beleszólása a beruházások előkészítésébe szinte nulla! Nem emlékszem, hogy felemelte volna a 
szavát az EBP-ben tapasztalható fejetlenség ellen, a mondvacsinált tervezői kiválasztási folyamatok ellen, 
a kivitelezések versenyeztetésének módja ellen, a folyamatos és nyilvánvaló szabálytalanságok ellen, a 
beruházásokat körbevevő korrupciós helyzet ellen stb. 

580.  A Megyei Mérnök Kamara tevékenysége javult, az oktatások szervezettek és a lehetőségekhez képest 
aktuálisak. A megalakult területi szakmai tagozat működik. 

581.  Közvetlen gyors ügyintézés színes szakmai továbbképzési lehetőségek. Napi műszaki elvárások 
tükröztetése a továbbképzési tananyagokban. 

582.  A digitális átállás a kamara életében részben megvalósult. A nyilvántartási folyamatok széleskörűsége 
miatt azonban az átláthatósága nehezebbé vált. Feladat ennek a memóriatérkép-szerű,  ügykörökre bontott 
megjelenítése, az ügyintézés automatizálása. 
 
A kisebb nagyságrendet képviselő szakmai tagozatok érdekképviseleti feladatai jelenleg háttérbe kerülni 
látszanak. Bár (pl. a faipari tagozatban) a jogosultsági rendszernek több ponton  nincsenek meg a 
jogszabályi alapjai, nagy segítség a tagozat által kidolgozott tanúsítási rendszer. Jó kezdményezés a 
feladatalapú pályázatokkal kidolgozott új szakanyagok közzététele. 

583.  Ügyintézés nagyon jó, továbbképzési tájékoztató szintén, előzetes szervezés nagyon jó, egyes 
helyszíneken a technikai jellegű információk hiányosak pl. helyszín megközelítés részletezése, parkolási 
lehetőségek tájékoztatás, parkolási ingyenesség hiánya. 

584.  Érdekes anomália, hogy egy közbeszerzés kiírója 1-1,5%-ot kap a beruházás értékéből addig a lebonyolító 
cég akik adott esetben évekig foglalkoznak vele most már jelentősen 1% alatti áron mennek, ami édes 
kevés. Kivétel persze a néhány nagyberuházás ahol országunk gázszerelője viszi az ügyeket. DE abból a 
pénzből sem a mérnökök gazdagodnak.  
 
Az év elején kiadott mérnök kamarai díjszabás egy nagyon rossz vicc. A piac jó részén ennek úgy a 
harmada-negyede igaz (vidéken kevesebb. Mivel semmilyen kötelezettséggel nem jár mint pl az ügyvédi 
kamaránál addig ez csak egy táblázat.  
 
A pótmunka-többletmunka kérdéssel 20 éve semmit nem tud kezdeni a szakma. Pedig ez a viták 80%-ának 
alapja. Sikerült azt elérni, hogy a legalább valamilyen apró támpontot adó kivitelezési kódexet is 
megszüntessék. 

585.  Szerintem folyamatosan jó irányba változott. Lehetőségekhez képest meg tudott mindig frissülni. 



586.  Ismereteim mértéke kisebb az értékelhetőség min. határánál. 

587.  A szakmai továbbképzések formálisak lettek. Kevés a lehetőség a magasabb színvonalú szakmai 
események továbbképzésként történő érvényesítésére. Több rugalmasság, és a szakmai tagozatok 
szerepének (pl. szervezés, elfogadás stb.) növelése kellene. A megyei kamaráknak elsősorban ellenőrző 
szerepük legyen. 
 
A kamara többet foglalkozzon az építés szakterületen kívüli szakmákkal is. 

588.  Jól működik a kommunikáció. Elégedett vagyok a területi kamara működésével 

589.  A kamara a saját belső életével van elfoglalva. A hírlevelek jelentős része saját magáról szól. A képzések 
(pl. jogi képzés) idejétmúlt, érvénytelen jogszabályokat (is) tartalmaznak. A gáz-és olajipari képzés évek 
óta nem szolgál az olajiparban használható információkkal. Ezért sokak szerint csak egyfajta "adó", 
kidobott idő és pénz. 
 
A kamara feladata véleményem szerint nem a tagok adóztatása, hanem egy szakmai, előremutató 
együttműködés biztosítása, a mérnökök hasznosítható tudásszintjének fejlesztése mellett (a szakterületnek 
megfelelően képzett előadókkal) 
 
A hírlevelek, tájékoztató anyagok viszont nagyon igényesek, részletesek. Sok hasznos esettanulmányról, 
projektről is beszámolnak. 

590.  Dr Karvaly Elemeér mérnök úr leírta. Továbbá vannak olyan mérnöki tevékenységek, amikről a MMK 
tudomás se vesz! 

591.  Az MMK az elmúlt 4 évben Nagy Gyula vezetésével magas színvonalú, és eredményes  munkát végzett. 
Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a területi kamarák vezetői ezt nem értékelték. A területei kamarák 
munkája,  a szakmai tagozatok munkájára épül, mely lényegében az MMK-t jelenti. 
 
A területi kamarák vezetői  a területi tagság megkérdezése nélkül szövetkeztek  Nagy Gyula elnök úr 
megbuktatására. 
 
MMK és  Szakmai Tagozatok nélkül, a  területi kamarai munka alig értékelhető. 
 
Kiemelkedőnek tartom az Épületgépészeti Tagozat munkáját, Gyurkovics Zoltán  tagozati elnök úr 
vezetésével. 

592.  Látok fejlődést,előrelépést,de a kormányzati döntéseket(jogszabály-káosz)úgy látom,nem tudja érdemben 
befolyásolni, 
 
a szabadkézi irányítás fejetlensége, a szakmai szervezetek kihagyása a döntés-előkészítéseknél továbbra is 
megmaradt,de ez nem a Kamara kompetenciája. 

593.  Mivel csak regisztrált tag vagyok, ezért a Kamara munkájával kapcsolatos tapasztalatom nincsen! 

594.  Szerintem az érdekérvényesítő képessége nem túl erős, bár ez csak részben a kamara hibája (politikai és 
gazdasági környezet). 

595.  A kamara tevékenysége sokat javult, az online oktatások és a részletes elektronikus tájékoztatások jobban 
segítik a munkánkat és a kapcsolattartást. 

596.  Sajnos hiába lett a MÉDI a jelen időszakra aktualizálva, hozzáigazítva a magyar piaci viszonyokhoz, 
annak a javasolt mérnöki, szakértői óradíjait különösen itt vidéken teljességgel lehetetlen még csak 
megközelíteni is. Azokat az árakat esetleg a fővárosi nagy FIDIC- és TMSZ tagsággal bíró nemzetközi és 
hazai mérnökirodák, akik kiemelt nagyberuházásokon dolgoznak, esetleg csak ők tudják elérni! De hogyan 
is volna lehetséges ez, amikor a több évtizedes, többdiplomás, óriási tapasztalatú, nemzetközileg is 
számtalan nagyprojekten bizonyított, több évtizedes igazságügyi szakértői gyakorlattal is az állam 2021.-



ben is csak 4.000,- Ft/mérnökóra szakértői díjat hajlandó megfizetni. És mindezt úgy, hogy az igazságügyi 
szakértőknek számtalan törvényi kötelezettséget írnak elő, de joguk szinte semmi! 

597.  A kamara az internetes kapcsolattartás lehetőgét előnyösen használja.Reméljem a jövőben is gazdagítja 
ezt. 

598.  A kamarához fűződő kapcsolatom jóformán a továbbképzésekre korlátozódik. A továbbképzések az új 
rendszer bevezetése óta egy byte-nyi hasznavehető új információt sem adtak át. Nyugdíjas professzorok 
előássák tízéves prezentációjukat és kezdik a mezopotámiai öntözőrendszerekkel a mérnök-továbbképzést 
!!!!  Ha véletlenül hasznos, gyakorlatban fontos területre téved egy előadó, akkor gondoskodik arról, hogy 
méretezéshez alkalmas képleteket, gyakorlatban felhasználható tudást véletlenül se adjon át. A méretezési 
elvek egy laikusoknak szánt tudományos ismeretterjesztő előadáshoz jók, a mérnökök pedig pont azt nem 
kaphatják meg, amit használni tudnának. A továbbképzés ebben a formában látszat-tevékenység. Ehhez 
minden évben  mérnökök ezrei adóznak 1-2 munkanapjukkal, ami nemzetgazdasági kár. 

599.  Nem látszik a Kamara tevékenysége a Kamarán kívülről.  
 
A kamara szerkezeti felépítése teljesen kusza, átláthatatlan (MMK, BPMK, egyéb területik vö. szakmai 
tagozatok).  
 
A COVID miatti vállalkozás-segítés a járulékcsökkentés lett volna, esetleg például a kamarai díjak 
mérséklése. Az iparűzési adó csökkentése (a nyereség 1-2%, vállalkozás típustól függetlenül) egyik 
vállalkozónak sem érdemi segítség.  
 
A védekezési lépésekkel kapcsolatban lehetett volna a kamara proaktívabb - hogy ne olyan 
szégyenteljesen suta és átgondolatlan javaslatok jelenjenek meg, mint amivel például a BKIK előrukkolt 
múlt héten. 

600.  Lehetne jobb, van hová fejlődni. 

601.  Nincs harcos kiállás a törvénygyár ellen, a mindenhez is értők korlátlan érdekérvényesítését passzívan 
szemléli. 

602.  Jó képzések, korrekt segítségnyújtás, pozitív hozzáállás 

603.  Az elmúlt 4 évben a Magyar Mérnöki Kamarának igazán rátermett, szakmámhoz igen közel álló, 
közvetlen, emberileg és szakmailag feddhetetlen elnöke volt. Sokat tett a Kamaráért és az épületgépész 
szakmáért. Köszönöm a munkáját! 

604.  Az oktatást és vizsgáztatást jónak tarto. A tagdíj folyamatos (dupla) emelését nem értem, főleg most a 
járvány idején. 

605.  A Magyar Mérnök Kamara általában mindenről tájékoztat , a területi kamerára éz nem jellemző 

606.  Többet foglalkozott politikai (pl. kisebbségek helyzete) témákkal, mint a mérnökök érdekérvényesítésével.  
 
A kötelező továbbképzés ebben a formában értelmetlen, csak pénz elvonás a tagoktól. 

607.  Felháborítónak tartom, hogy amíg például vezetői engedélyt nem kell megújítani a pandémia miatt, addig 
a mérnöki jogosultságok lejáratakor ez nem érvényes. A helyi kamarám nem értesített, amikor meg kellett 
volna újítani a jogosultságom, nem jelezte, hogy a jogi képzésnek nem tettem eleget, megvárta az egy 
hónap türelmi időt, aztán a névjegyzékből törlésre került a jogosultságaim megjelenítése. Erről is a Paksi 
Járási Hivatal tájékoztatta a tisztelt helyi kamarát, ahonnan ezek után legalább kaptam jelzést. 
Természetesen félretéve mindent eleget tettem a képzésnek, ami jelzem, ugyanaz volt, mint öt éve, így 
visszakerült minden. Kérdezem én, hogy ha az adataim naprakész nyilvántartása nem megoldaható, akkor 
mire fizetek? Az országos kamarával viszont elégedett vagyok. 

608.  Csak másfél éve lettem tag, nincs előzetes információm 



609.  Jobbító szándékot tapasztalok, de "súlytalannak" érzem a kamarát. 

610.  Jó. 

611.  Belső feszültségek megosztják a hatékony érdek képviseletet. Növelni kellen a kivitelezésben lévő 
problémák megoldását, összeférhetetlenség stb 

612.  Nekem szimpatikus. Az információcsere megfelelő. Hasznosnak gondolom. 

613.  A Covid helyzet kapcsán tervező irodánk SEMMILYEN támogatást nem kapott. A páyázatok kiírása úgy 
történt, hogy nem vették figyelembe a mikro- és kisvállalkozások valós működését Magyarországon. 
Segítség nélkül maradtunk. 

614.  A jelenlegi  nehéz helyzetben nem emelni kellett volna másfélszeresére a nyilvántartási díjat, hanem 
csökkenteni kellett volna. Csökkent a munkalehetőség, így a bevétel is. 

615.  túl sokba kerül 

616.  Az előadások eltávolodtak az ipartól. 
 
Egyre drágább a kamara.  
 
Folyamatosan a jogkörök szűkítésén dolgozik. 
 
A vizsgáztatásaival megalázza a mérnöktársadalmat, különös tekintettel az idős kollégákra. 
 
A szavazás és az egész kamara lehetne sokkal demokratikusabb is! 
 
A kommunizmus idején nem volt kamara, mégis sokkal jobban működött a mérnöktársadalom. 

617.  Az online lehetőségek figyelembe vételével nehezebb a kötelező feladatok végrehajtása, de a területi 
kamaránál  lévő kollegág nagyon segítő készek . 

618.  Új kihívásokhoz történő alkalmazkodás pozitív. 

619.  A korábban működő szakmai továbbképzési rendszert leépítette a Kamara, a mostani rendszer a tervezési 
munkámban nem nagyon segít. Szűkös a választék, innovatív területek nem eléggé képviseltetik magukat. 
 
A kamarai folyóirat  nagyon kevés olyan információt tartalmaz ami számomra hasznos lenne.  
 
Ezek tükrében nagyon magas a tagdíj. 

620.  Nagy odafigyelés a szakmai továbbképzések területén. Mindig segítőkész ügyintézés. 

621.  Fontos munkát végez a Kamara, ugyan akkor látszódik, hogy akik ezt végzik, jórészt a szabadidejükben 
végzik. Rossz dolognak gondolom a területi és szakmai kamarák párhuzamos működését! Emiatt szinte 
lehetetlen hatékonyan működtetni, elegendők lennének csak a szakmai kamarák. 

622.  Amit én látok, az javuló tendenciát mutat bármilyen oldalról is nézem. 

623.  még nincs tapasztalatom 

624.  Nincs élő kapcsolatom a kamarával. A kötelező továbbképzéseken kívül nem volt okom keresni a 
szervezetet. Akiket ezzel kapcsolatban kerestem, mindig nagyon segítőkészek voltak. 

625.  A válaszaimból látható, hogy összességében javult a kamara munkája. 



626.  Pozitív értékelés. 

627.  Az egész kamarásdi a mérnökök számára egy drága, rájuk kényszerített értelmetlen kötelezettség, néhány 
ebből élő ember érdekében. 

628.  A képzési tevékenységen lehetne javítani. Nagyon változó a képzésbe bevont előadások minősége, a civil 
szervezetek bevonása a képzésbe átláthatatlan, bürokratikus. A Vasúti Hidak Alapítvány részéről több 
próbálkozásunk volt színvonalas konferenciáink képzésként történő elfogadására, de feladtam a 
küzdelmet. Többet ilyen próbálkozásba nem vágok bele. Inkább beérem a sok esetben gagyi, hasznos 
információt nem nyújtó, ámde kötelező előadással. 

629.  Alapvetően meg vagyok elégedve! 

630.  Összességében jó, de az 5 évenkénti mérnöki jogi képzés/vizsgáztatás színvonala romlott. Ha kamarai díjat 
fizetek, miért egyes témakörökért újabb díjat fizetni a vizsgázáskor-? 

631.  A legsúlyosabb járvány idején, az amúgy is irreálisan magas, tagdíj emelése volt a legfontosabb 
intézkedésük. Csak, hogy fogalmuk legyen valamiről: vidéken egy gázátadó állomás villámvédelmét 
50.000Ft-ért akarták megterveztetni! 
 
A Kamarák előtt is folyt tervezés, és nekem nem is hiányoztak! Ne legyünk tévedésbe, a mai Kamarák 
nem a háború előtti Kamarák! Önök nem értünk vannak! 

632.  ok 

633.  Pofátlannak tartom a kamarai tagdíj növelését!!! 

634.  Az éves szakmai továbbképzésről rossz a véleményem, sokszor érdektelen és elavult dogokat oktatnak. 
Régen amikor különböző cégek tartottak előadásokat, akkor nagyobb is volt a választék és sokkal 
aktuálisabb dolgokról szóltak az előadások. Az érdek érvényesítést kritizálnám, bár nem tudom hogy a 
Kamarának mekkora a hatása ezekre. Jelennek meg olyan rendeletek, amik jogilag és szakmailag is erősen 
megkérdőjelezhetőek. Kár hogy nem az építési engedély idején kiadott rendeleteknek kell megfelelni az 
épületnek hiszen előfordulhat, hogy nem a vállalkozó hibájából tolódik el a használatba vétel és így 
változnak az előírások. Főleg úgy ha az építkezés megkezdése után azonnali hatállyal változnak az 
előírások. Ebben sokkal jobban kellene képviselni a szakma érdekeit. 

635.  A tevékenysége kielégítő 

636.  Gazdasági kérdésekben hathatósabb fellépés lenne szükséges. 

637.  Fejlődik. 

638.  OKTATÁSI RENDSZER JAVULT. NYILVÁNTARTÁSI-SZÁMLÁZÁSI RENDSZER SOKAT 
JAVULT. KÖZPONTI TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER HIÁNYOS, DE JAVULT. TERÜLETI 
KAMARA TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZERE =0 

639.  Határozottan jobb 

640.  A kötelező eljárások keretében a kamara lényegében nem nehezítette meg az életemet, ezért cserébe én 
csak akkor háborgatom a kamarát, ha feltétlenül szükséges. 

641.  A Kamarával csak a kötelező képzéseken keresztül voltam kapcsolatban. Sajnos úgy látom, ezek 
szakmailag nem sok újdonságot adnak, gyakran inkább pénzszerző események. némi reklámmal 
megspékelve. 

642.  Elégedett vagyok azzal, ahogy a kamara a testület életével, tevékenységével kapcsolatos általános 
információkat megosztja a tagsággal, jelentős pozitív változást tapasztalok  a kamara képzési 



tevékenységében, valamint annak fejlesztésében. Örülök annak, hogy a kamara a mérnökök számára 
fontos, új szakmai információkat oszt meg a tagokkal, és erre kiemelt figyelmet fordít. 

643.  A szakmagyakorlási időt nagyobb hangsúllyal kellene figyelembe venni. 

644.  Nagyon sokat fejlődött, és most már megfelel a tényleges funkciójának. 

645.  Talán aktívabb a tájékoztatás 

646.  A továbbképzésen kívül nem érintenek a Kamarák ügyei, ezért nem is követem őket. A továbbképzési 
rendszer számomra teljesen felesleges és csak felesleges kiadással jár, mivel nincsenek az én 
szakterületemet lefedő előadások, ettől függetlenül mégis részt kell vennem rajtuk évente egyszer. Amúgy 
is az a véleményem, hogy egy egy napba sűrített előadáson, nem lehet igazán tanulni. 

647.  A tényleges érdekérvényesítés gyakorlatilag nem működik. A továbbképzés kezd ellaposodni (részben 
érdektelen témák, amik ismétlődnek). A közelmúltban lebonyolított támogatás a többség számára nem 
jelentett semmit. 

648.  Covid helyzetben is biztosítani kellene a vizsgáztatást személyes találkozás nélkülözve, számítógépen.  
 
kb. 1 éve vagyok tag emiatt nem releváns a véleményem ! 

649.  Tudom, hogy a rostán a legjobb és legrosszabb értékelés kiesik, de nem tudom elmondani, mennyire 
SEMMIT nem érzékelek abból, hogy bármit tennének vagy segítenék a mérnökök munkáját, munkához 
jutását, szakmai fejlődését.  
 
Számomra a kamara (már hosszú ideje) is egy olyan szervezet, ami vezetőinek megélhetését, munkához 
jutását, pozícióban maradását szolgálja. A többiek... oldják meg maguk. az élményem az, hogy elvesznek 
tőlem egy jó adag pénzt, és ezen kívül, ha bármire szükségem lenne, akkor azért fizessek külön. Miközben 
érdekképviselet egyenlő a nullával. Melyik az a kamarai intézkedés, aminek köszönhetően a mérnököknek 
TÖBB munkalehetőség adódik? (mert mondjuk olyan a jogszabályi környezet, hogy statikai számítást, 
tervet kell beadni, amit mérnökkel KELL készíttetni) 

650.  Meg vagyok vele elégedve. 

651.  A tényleges érdekérvényesítés gyakorlatilag nem működik. A továbbképzés kezd ellaposodni (részben 
érdektelen témák, amik ismétlődnek). A közelmúltban lebonyolított támogatás a többség számára nem 
jelentett semmit. 

652.  Csupán alig egy éve vagyok kamarai tag, így az elmúlt négy évről nem tudok releváns információval 
szolgálni. Az eddigi tapasztalataim nagyon jók, számos lehetőséget biztosít a kamara a szakmai fejlődésre, 
és egyebek iránt is segíti, képviseli a tagokat, bízom benne, hogy ez a jövőre nézve is töretlen marad. A 
szakmai fejlődés segítése most elengedhetetlen. 

653.  alapvetően  elégedett vagyok 

654.  Az építési eljárások szabályozása nincsen tekintettel az épített környezetünk védelmére (mindenki azt épít 
amit csak akar). A műemlékvédelem leépült. Az EUROCODE szabványok mára egyre 
áttekinthetetlenebbé váltak. Nem érzem, hogy a Kamara hatékonyan fel tudna lépni ezen folyamatok ellen. 

655.  Az MMK továbbra is egy szűk nyugdíjas, aktív mérnöki tevékenységet nem végző mérnök réteg jólétét 
szolgálja, az aktív mérnökök érdekei háttérbe szorulnak. Emelkedik a tagdíj, magasak a kötelező képzések 
díjai és cserébe gyakorlatilag semmit sem kap a gyakorló mérnök. A vezetőség elszakadt a tagságtól, 
tájékozatlan a napi munkavégzésekről, problémákról. Ezt a jelenlegi kérdőív kérdései is visszaigazolják. 
Miközben az ügyvédeknél törvény rögzíti a minimális óradíjat, az MMK hosszú évek óta nem tud/nem 
akar előrelépni a minimális mérnöki óradíjak elfogadtatásával. A MÉDI díjai csak vágyak maradtak. 
 
Bár igen sok etikai probléma kerül napvilágra, mérnök etikai, morális oldalon csak folyamatosan romlik a 



helyzet, a kamaránál alig kerül elő etikai ügy. 
 
Pozitívum: kamarai hírek, kedvezmények. 

656.  A tájékoztatás és a szakmai munka sokat fejlődött. 

657.  További kitartás kívánunk a helyenként szélmalomharcok megvívásához mind a belső, mind a külső 
egyeztetések során. 

658.  Összeségében elégedett vagyok 

659.  "A magyar labdarúgás egy nagy szar, de ha összeáll akkor még fos is lehet" Hofi Géza a 80-as években. 
 
Ez a mi kis kötelezően szabadon választott kamaránkra is igaz. 
 
Az érdekérvényesítés 0, szakmát érintő jogszabályok műszaki tartalma katasztrófális, jogszabályok  
értelmezésében való segítségkérés esetén támogatás 0, Mérnökújság színvonala a Pajtás újságot sem képes 
elérni (Igaz hogy az elmúlt 4 évben volt 1 vagy 2 olyan lapszám amiben elolvasásra érdemes cikket 
találtam) 
 
Számomra a mérnök kamara eddig semmilyen előnyt nem jelentett viszont minden évben egy szemmel 
látható kadást igen. 
 
A mérnökök nyilvántartása ebben a formában egy xlsx file-ban is megvalósulhatna ötöde ekkora 
szervezettel.  
 
Becsülendő viszont, hogy legalább kikérik a véleményt. 
 
Sor Zoltán 

660.  Nem végeznek számunkra értékes tevékenységet. 

661.  Nehéz kérdés, én magam sem tudom, milyen egy jó kamara? De ami most van az, arról úgy érzem, hogy 
szükséges rossz. 
 
Nem érzem a támogatást, az érdekképviseletet. 

662.  Megvagyok elégedve a kamara tevékenységével.Folyamatos információkat kapok a szakmai 
változásokról, tevékenységekről. 

663.  Tisztelt Kamara! 
 
Mint nyilvántartott nem sok előnyt élvezek a Kamara lehetőségeiből. 
 
Felháborítónak tartom, hogy 2017 óta 14.000 forintról 37.500 forintra emelkedett a nyilvántartottak díja, 
úgy hogy alig van teendő velünk. Az erről történő döntésről tudomásom szerint egy nyilvántartottat sem 
kérdeznek meg. 
 
A kötelező képzések díjai sem csökkentek, pedig nem kellett termet bérelni, ebédet biztosítani, stb.. 
 
Sajnos, mint intézmény alkalmazottja a munkáltatom sem támogatja anyagilag ezeknek a díjaknak a 
kifizetését. 

664.  Egy dolgot szerettem volna elérni a kamaránál, de válaszra sem méltattak, hogyan áll jelenleg a helyzet. 
Az olajiparban dolgozó mérnökök hátrányt szenvednek az egyéb iparágban dolgozókkal szemben. 
 
Nem vagyok elégedett az érdek képviselettel. Szerintem nem jó a megítélés.- 



665.  A Kamarai éves díj többszörösére emelkedett az elmúlt időszakban, (50% emelés csak 2021-re) ezzel 
szemben a nyújtott szolgáltatások köre illetve minősége nem bővült, változott. Így ez csak egy plusz 
kötelező költség a mérnöki társadalom számára. 

666.  Remek tájékoztatás, felkészült, megtervezett. 

667.  Nem igazán követem a kamarák munkáját, csak a hírlevelkből tájékozódom - leginkább a halálesetekről. 

668.  Szakmai kérdésekben segítség nyújtásra törekednek 

669.  Tisztelt Címzett! 
 
 
 
Az elmúlt négy évben nyújtott tevékenysége megfelelő. A Mérnök Kamarai Tagdíj és FMV nyilvántartási 
díj évről-évre történő nagymértékű emelésével nagyon nem értek egyet. Kérném ezen díjak 
csökkentését,mert irrelevánsan magasak. 

670.  Mérnök kamarai díjat kérem elemezni mit kapok érte, miért került drasztikus emelésére. 
 
Fizetjük a kamarai díjat, amért nem megfelelő szolgáltatást kapunk, kérem mire terjed ki az adott 
szólgáltatás részletes elemzést kérek, úgy érzem elllehetetlenitik a munkánkat, fizetünk magas összeget, de 
nem tudjuk miért. 

671.  Alapvetően egyetértek a Kamara tevékenységével. Az átalakulóban lévő világban az on-line térben való 
tevékenység terén sok területen változásra, és szemlélet béli változásra van szükség. 

672.  nincs 

673.  A Covid  járvánnyal jött (Home Office, az átállás, a megbetegedések gyerek, házastárs stb..) a tervezői 
munkát akadályozó tényezők állami megrendelőkkel szemben való érvényesítésében komolyabb szerepet 
vállalhatna a Kamamra. 

674.  Még csak 1 éve vagyok kamarai tag, ellőtte nem figyeltem a kamara tevékenységeit. 

675.  Romló érdekérvényesítő képesség (ez jelentős részben Kormányzati szándék,nem cél az erős Kamara), 
tehát nagyon lejt a pálya,ez nagyon nehezíti a Kamarai vezetőségek munkáját.Tarlós Úr Kamara 
bomlasztó hatására nincs válasza az Elnökségnek,  
 
A Kamarai rendezvények,díjátadók az 1950-es évek populizmisát,-demagógiáját idézik fel 
számomra(rémkép), ez most egy nyugdíjas egylet, jellemzően demotivált-arrogáns- szolgáltatni nem képes 
ügyintézőkkel...(Nagyapám dolgozott így,(Isten nyugosztalja) a Vasutas Szakszervezetnél 1955-1975-
ig,Mérnökök véleménye a környezetemben:"tagdíjszedő, "oktatási" kreditet pénzért osztogató" nyugdíjas 
gittegylet..., Az Iparkamaránál egy kicsit magasabb szolgáltató képességgel...,de nem sokkal...(("A Pallagh 
legalább a Főni barátja")) Mérnökkártya-Oltásiigazolvány.... 

676.  A kamara tevékenysége, alapvetően javult, de a területi kamara tevékenysége, egyértelműen romlott, 
mivel az éves képzésekről szoló információk és értesítések sajnos nagyon kis mértékben (kevés 
darabszámú képzés) jutnak el a tagokhoz. Nem tudom ez egyedi probléma-e, vagy a kamara és a megyei 
kamarák közötti, nem megfelelő információ áramlás miatt fordul elő! Most a vírushelyzet miatt, az online 
továbbképzés, nekem személyszerint nagyon megfelelt. Az ezen a platformon történő, elérhető képzések 
közül, az egyes szakmai tagozatok tagjai, választhatnak a nekik legmegfelelőbb továbbképzésből. Ha ez 
lenne a jövőbeli irány Én támogatnám. 

677.  Nagy örömmel követem a közlekedési tagozat kerékpárutak tervzésével kapcsolatos programjait, 
javaslatait, köszönet érte! 



678.  Sokrétű, fejlesztő és a szakmai igényeket megfelelően kiszolgáló tevékenységet folytat.  
 
Kellő rugalmasággal kezelik a felmerült szakképzési igényeket és fejlesztéseket.  
 
Jó javaslattal szolgálnak a kkv-k körében is szükséges támogatásokra.  
 
 
 
Köszönjük! 

679.  Megfelelő. 

680.  Még csak egy éve vagyok nyilvánartva 

681.  A Kamara tevékenysége nagyon sokat javult az elmúlt években. Jobb lett a tájékoztatás, az MMK oldalán 
és a Mérnök újságban és e-mailen is sok hasznos információ kerül megosztásra. Nagyon jó az egyes 
szabványok-rendeletekkel kapcsolatos értelmezések közlése. Nagy segítség a mérnököknek a Kamara 
közvetítése a szolgáltatók és engedélyező hatóságok felé, különösen a megváltozott előírások területenként 
eltérő értelmezése miatt. 

682.  Ez meglehetősen nehéz feladat. Az országos kamara munkáját most kezdem megismerni. A területi 
kamara működését szerencsére kicsit közelebbről látom. A működés tudatos úton halad, az elnökség 
véleményem szerint kimondottan a szakmagyakorlókat próbálja támogatni. A területi Elnöknél jobb 
vezetőt nem nagyon tudnánk találni. Talán az élete a Kamara. Bármiben tudjuk segítségét kérni, közvetlen, 
és korrekt. Országosan folyamatosan vannak feladatok, és bízom benne, hogy egyre inkább bele tudok 
tanulni, hogy a részemet is ki tudjam venni belőlük. Vannak még fájó pontok, de talán idővel az is 
rendeződik. Ami a legkritikusabb, hogy 22 év szakmagyakorlás után sem tudok teljes jogú tervezővé válni, 
mert főiskolát végeztem. A vállalkozásom mellett az egyetem nem opció. Mindig a munka nyer. 

683.  Sajnos összességében nem képesek következetesen betartatni a valós szakmai igényeken alapuló 
tudásháttér és mérnök képzés lényegét, a felsőoktatásban csak tervezőképzés folyik, jelenleg 
mérnökképzés nincs!!! A tervezők felelősségét nem vitatják és nincsenek erre vonatkozóan szankcionálási 
rendszerek kidolgozva.  Összekeverik a három alapvető feladatot mint jog, tervezés, és megvalósítás. 
 
Öt maximum tíz éven belül generációváltás fog bekövetkezni és addigra a MÉRNÖK mint szakma vagy 
feladatkör megszűnik és helyette menedzserek és informatikusok (tervezők) lesznek.  Kérem 
szíveskedjenek változtatni az elképzeléseiken, mert jelenleg a mérnök társadalmat a szakadék felé vezetik 
és nem csak a jelen korunkban élőket hanem a jövő generációját is. 

684.  A szakma és a Kamara jelentősége csökken, egyre inkább háttérbe szorul. 

685.  Mintha nem létezne. 

686.  A kötelező szakmai képzések megszervezése nem megfelelő. Egyszer egy évben van és ha nem felel meg 
az időpont akkor 2-3 megyével odébb szervezett képzésen lehet részt venni. A tematika sem eléggé 
specifikus a résztvevők számára pl. tervezői szoftverbemutatót nézhetnek az FMV -k és műszaki 
ellenőrök, mivel a tervezői képzéssel van összevonva.  
 
A COVID járványra történő reagálás is megmutatta, hogy milyen különbségek vannak a területi kamarák 
között. Van ahol meg tudták szervezni, van ahol nem az online képzést. 

687.  A Kamarától jóval nagyobb érdek érvényesítő tevékenységet várok el -főleg , mert ezért fizetek-, nem 
kellene elfelejteni a nagyon piciket!! 

688.  Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
Kevés tapasztalatom van, mivel minimális alkalommal és csak szükség esetén tartom a kapcsolatot. 
 



Azonban a névjegyzéken tartási díj összege illetve annak folyamatos emelése az teljesen felháborító, 
igazából nem is értem miért emelik jelenleg 35.000 Ft/év. Szolgáltatás nincs mögötte. Jó lenne ha nem 
emelnék, hanem a harmadára csökkentenék vagy egészen egyszerűen megszüntetnék, mint ahogy ez 2011-
ben is ingyenes volt! 
 
Teljesen felesleges befizetésnek tartom. 
 
Üdvözlettel 

689.  Nem tudom 

690.  Borsod Megyei Kamaránál vagyok nyilvántartott mérnök. Annyira szeretnék visszakérdezni, hogy a 
megemelt éves nyilvántartási díjért, 37.500 Ft-ért mit csinál a területi kamara, ami engem (és más 
nyilvántartottakat) érint? 
 
A kötelező képzésekért Budapestre kell mennem, szeretném kérni, hogy nézzenek már rá a BOMÉK 
honlapjára, hogy  a képzési naptár mit mutat? Semmit. Az online képzéseket is az MMK-n keresztül 
tudom megtenni. 
 
Kértem, hogy  Covid helyzet miatt mérsékeljék a nyilvántartási díjat 50%-ra, ezt a titkárnő megválaszolta, 
hogy nincs rá lehetőség. Átutaltam 50% díjat, hogy első félévi nyilvántartási díj, ezt visszautalták, hogy 
így nem tudják nyilvántartani. 
 
Én azt gondolom, hogy semmilyen valós tevékenységet nem tudnak felmutatni a BOMÉK területén a 
nyilvántartott mérnökök kapcsán 

691.  Egyre kisebb a Kamara érdekérvényesítő képessége. 
 
Nem látszik a mindennapokban, hogy a Kamara bármilyen kézzelfogható szakmai támogatást nyújtana 
tagjai számára. 
 
Nincs semmi olyan program ami megcélozná a néhány éve végzett diplomásokat, fiatalokat, akik a 
Kamara jövőbeni tagságát fogják alkotni. 

692.  Valahogy úgy érzem, hogy sok dolog a vírushoz volt kötve az utóbbi évben. Ez jelentősen leszűkítette a 
tevékenységi területét a Kamaráknak! 

693.  Bármennyire is furcsán hangzik, sem a mérnök kollégáim, sem én, a saját hétköznapi tevékenységeink 
között, ami nem heti 40 órás elfoglaltságot jelent, a kamara életét "napra készen" nyomon követni nem 
tudjuk. Ami a kamarát összetartja, az a szakmánk szeretete és tisztelete. A kamarai tagok között 
megfigyelhető már régóta egy generációs nézeteltérés. Érzékelhető az is, hogy gazdasági versenytársak 
vagyunk... 

694.  A kérdőív kitöltése az első kérdések miatt nem nevezhető névtelennek, de ettől függetlenül véleményemet 
a nevemmel is vállaltam volna. 
 
A Magyar Mérnöki Kamarának jobban kellene figyelnie az egyes területi kamarák egységesítésére. Pl. 
nem tartom elfogadhatónak, hogy ugyanaz a kötelező online képzés a területi kamarától függően eltérő 
összegbe kerül. Az ügyintézések tekintetében is egységesebbnek kellene lenni. Mivel a területileg illetékes 
kamaránál kell az ügyet intézni, csak az ő honlapjukon szereplő információk lényegesek. A romló helyzet 
leginkább a koronavírus hatásának tulajdonítható. A szakmai tagozatok munkája is valószínűleg ezért 
tűnik úgy, minta megállt volna. 

695.  Nincs egyéb 

696.  Mint külsös, nem mérnök, nehezen tudom megítélni. Segítséget mindig kapok telefonos formában. A 
tájékoztatást e-mail-n korrektnek érzem. A tagságot fogom javasolni az utódomnak. 



697.  Épp 1 éve vagyok tag, ezért nem tudok korábbi taoasztalatot mondani. De beazámoló vizsgák szüneteltése 
miatt nagyon hiányolom az online vizsgarendszert. Tudtommal a "kontakt" vizsga rendszer is első körben 
számítógépen zajlik. Tehát a vizsgaprogram megvan. Nem értem miért nem lehetett már hamarabb online 
felületre vinni ezt a vizsgát. Nagyon hiányzik a rendszer. 

698.  A tagok tájékoztatása javult. A szakmai továbbképzések rézben javultak. 

699.  Nincs tapasztalatunk. Kollégáimmal,  a közvetlen környezetemben dolgozó 10-12 mérnökkel csak a tagdíj 
befizetésére, és a kötelező képzések igénybevételére korlátozódik a kamarai kapcsolat. Ez vonatkozik 
tervezőkre, műszaki ellenőrökre, felelős műszaki vezetőkre, mintegy 10-12 közvetklen munkatársra. 

700.  Minden megfelel számomra! Az online vizsgával kapcsolatban gyorsabb változásokra számítottam. 
Nekem Áprilisban lejár a jogosultságom  és mai napig nem látom , hogyan fogom tudni meghosszabbítani 
vizsga nélkül... 

701.  A kötelező és jogi képzések  anyaga elavult,korszerűtlen,hatályon kívüli jogszabályokat 
tartalmaznak,pontatlanok. 
 
Nem mérnöki munka!!!!!! 

702.  - A kamara működése teljesen antidemokratikus, a választási rendszer szándékosan átláthatlan 
 
- A kamara semmilyen felelősséget nem mutat a tagok irányában, a politikával próbál alkukat kötni 
 
- A kamara a tagokkal semmilyen érdemi kapcsolat nem tart 

703.  Általánosságban nem tudok semmit a kamara működéséről. 

704.  A válság ellenére a területi kamarai díjak évről évre emelkednek, miközben semmivel nem nyújt többet. 

705.  A szerviz tevékenységet végzőkkel egyáltalán nem foglalkoznak( pl: gázkészülék szerviz, autószerelők) 
nagyon sajnálatos! 

706.  Tag csak 2 éve vagyok ebben a ciklusban elégedetlenségről okot nem adott semmilyen intézkedés. 
Kapcsolattartás szakmai segítség nyújtás kielégítő 

707.  Lényegében a Kamara tevékenysége Kimerűl a tagdij beszedésből. 

708.  Zala megyei. Tagdíj beszedésének kívül nulla kapcsolat. Kötelező továbbképzés nulla, max évi egy, azt is 
későn tudom meg 

709.  Sok pénzt elkérnek éves díjra és nem kapunk semmit csak kötelezettséget. 

710.  Nem tudom megítélni, mert semmilyen információm nincs, hogy egyátalán mit is csinálnak. 

711.  Összeségében rendben  volt.Az információk megfelelő áramlása megoldott volt. 

712.  Nem történt semmi olyan ami előremozdítaná a mérnökök megítélését és megélhatését. 

713.  Nincs kapcsolatom a kamarával azon tul, hogy emailt küld esetenként a tevékenységéről. 

714.  Nem tudom. 

715.  Nem képviselik az érdekeimet, hogy nekem is legyen kötelező bérminimumom, mint egy 22 éves nagy 
tapasztalatú pl. kőművesnek. De ez nem is lehet olyanok érdeke, akik maguk is foglalkoztatnak 
mérnököket, mivel így olcsóbb és marad pénz BMW-re. A szakmai továbbképzések zömmel vagy elvekről 



vagy olyan megfizethetetlen dolgokról szólnak amit csak a szakma"csúcsa" a tervező találgat. 

716.  Nincs külön véleményem 

717.  Segitőkesz a kamara, de szakmai kérdésekben több kiegészítő anyag lehetne az egyes teruletekhez. 

718.  A kamarai díjak emelkednek, a továbbképzésekért fizetni kell. 

719.  Ezt korábban Nagy Gyula úrnak címezve korábban részletesen kifejtettem saját példámat bemutatva, 
Miniszterelnökség mérnökök helyzetét javítani kívánó ötletpályázata alklamával. 
 
 
 
Mivel ennek "fogadtatásáről" semmilyen visszajelzést nem kaptam, ezért igény eseté szívesen elküldöm 
ismét. 
 
 
 
Amennyiben segíteni tudok több, mint 45 éves szakmai tapasztalatommal, szívesen állok rendelkezésükre, 
 
 
 
Zsilák Zoltán 
 
úttervező 

720.  A kormány jobbkeze, érdekérvényesítés és érdekképviselet a tagság és a nyilvántartottak felé egyenlő a 
nullával. 

721.  A képzés ugyan annyi csak a nyilvántartási díj lett több mint kétszerese. 

722.  Fizetem a nem kevés éves díjat, utána a kötelező képzéseket, nem igazán kapok a hírlevelen kívül bármit 
is. 

723.  Tisztelt Kamara! 
 
Kb. 2-3 évvel ezelőtt személyes konzultáció keretében jogi segítséget kértem a kamara jogászaitól (egy 
nem túl vidéki Önkormányzat felhasználta a terveinket úgy, hogy a tervezési díjat nem fizette ki), sajnos a 
megbeszélés után semmilyen jogi állásfoglalást nem kaptunk, és ráadásul több hónapos kérlelés után a 
következő válasz érkezett: "Keressenek fel egy ügyvédi irodát az ügyben, esetleg tudunk ajánlani egyet"-
ezt a választ nem tartottam etikusnak, minősíthetetlen volt a mérnök számára ez a hozzáállás. 
 
Egyéb kamarai tevékenységekkel nincsen problémám, összességében javulást látni. 

724.  A továbbképzési területen fejlődés mutatkozik, de a mérnöki hivatás, szakma társadalomban történő 
elismertségének képviseletében nem tűnik hatékonynak. Gondolok itt például az építési engedélyezési 
tevékenységek esetében a szakmaiság képviseletére. Nem megfelelő a szakmai érdekérvényesítés. 

725.  A tagozati elnökség munkájára rálátva nagyon túlméretezettnek tartom a Kamara központi vezetőségét és 
az irodaház méretét. Ebből az egyes tagozatokhoz csak nagyon kevés szivárog le. Szabad pénzeszköz 
tagozati fejlesztésre alig marad (a FAP pályázaton kívül). Át kellene nézni a költségeket, miket lehetne a 
XXI. században kiváltani, vagy mik a felesleges dolgok.  
 
A Kamarában és a Kamaráért végzett munkát jobban lehetne honorálni - most egyszerűen nem éri meg 
Kamarai munkát végezni, ha ugyanannyi idő alatt sokkal több pénzt is meg lehet keresni a piacon. 

726.  Magyar Mérnök Kamara a neve, de leginkább Építész 2. Kamara. A szakmai tagozatok közül is leginkább 
azok működnek jó-rosszul, amik részben kiszolgálói az építészetnek pl. épületgépész. Sok esetben a 



komoly szakmai munkát folytató, meghatározó cégeknél dolgozó mérnököknek semmiféle kapcsolatuk 
nincs a kamarával. A szakmai tevékenységeket szolgáló rendeletalkotás, az egységesítés irányát 
meghatározó szabványosítás és a tervezési gyakorlat egymástól egyre inkább elszakad, a szakmai 
képzések színvonala általánosságban romlik és idejétmúlttá válik e folyamatok ellen a kamara nem igazán 
tud, de a tapasztalatom szerint nem is akar érdemben lépéseket tenni. Ma egyre problémásabb Európában a 
reáltudományok a mérnöki tevékenységek megbecsülése, a kamara ez ellen nem lép fel erőteljesen. 

727.  Egyszer már leirtam. 

728.  rendszeresen értesítenek a szakmai tovább képzési programokról a kamarai tagság életéröl. 

729.  Korábban a BAZ megyei kamarában voltam, ahonnan a tagdíj befizetéshez a díjbekérő rendszeresen nem 
érkezett meg. 
 
Később átkértem magam a Pest megyeibe, de ezt valahogy nem sikerült  a rendszerben lekövetni, így 
megvonták jogtalanul a jogosultságomat. Szerencsére sikerült orvosolni a hibáz, de még jobb lett volna, ha 
működik a rendszer elsőre is. Utána kiderült, hogy megváltozott a kamarai számom, de erről sem 
tájékoztattak külön. 

730.  A díjbefizetésen és az éves kötelező képzésen kívül nincs interakció. 

731.  Az MMK - Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának Békés Megyei szervezete az elmúlt két évben 
(2019. II. félév óta) nem tudott megszervezni a szakmagyakorláshoz szükséges (GD-T, IRM) kreditpontos 
rendezvényt, még online-t sem a vírushelyzet alatt! 

732.  Ez az új fajta vírusos járvány pozitív hatása, hogy ennek kapcsán az on-line módon történő képzés 
egyszerűbbé vált. Az egyéb ügyeket eddig is elektronikusan intéztem, de azóta ez is csak hatékonyabb lett. 

733.  Javult de még sokat lehetne javítani az érdek érvényesítésen... 

734.  sokat javult 

735.  A kamara most fordítva működik. Nem a választott kamarák írják elő az elnöknek, hogy mi a teendője, és 
nem kérik számon ha nem megfelelően képviseli a kamara tagjainak és magának a szakmának az érdekeit. 
Nem kezdeményezik az eltávolítását az elnöknek, amikor hamisan nyilatkozik ! Mi az a nyilatkozat az 
első kovid hullám elején, hogy a kamara nem tudja megoldani (az akkor még viszonylag kis )feladatot ! A 
MÉRNÖK MUNKÁJA IGEN IS ARRÓL SZÓL, HOGY EDDIG MEG NEM OLDOTT 
FELADATOKAT OLD MEG, VÉGEZ EL ! A kamara elnöke nem járathatja le a mérnöktársadalmat ! Ha 
ő nem tud feladatot megoldani adja át helyét annak aki megoldja. A kamara nem fog össze, csak kiszolgál 
egy rossz irányba mutató trendet.  ( legyenek analfabéták, és digitális analfabéták minél többen. Nőljön a 
kiszolgáltatottak tömege ) 

736.  Nincs egyéb észrevételem. 

737.  Sajnos egyre gyengébb, a bevétel a fontos, talán az újság sz egyedüli amely tartja a szinvonalat 

738.  Kötelező? Igen. Hasznos-e? Nekem eddig nem. 

739.  Nem képviseli a szakmát. Központi pénzbeszerzés lett. Pályázat kiírás esetén nem nézi meg a tagok 
tényszerű állapotát. Statisztikai létszámokat, árbevételeket nem tartja számon. Vállalkozások a 
költséghatékony elven működik, pl. KATA vagy más engedélyezett adózási rendszer, kamara szerint 
állomszintű bevételekkel számol ami nem valóságos. Kamara rendszere nem kivitelezés és tervezés 
centrikus, hanem elméleti irodalmi szint....A téglát nem az irodalmár teszi le hanem a szakember. 

740.  Egyszerűen fel nem fogható a díjemelés. Ez rányomja a kapcsolatra a bélyegét. Ilyen emelést még covid 
mentes időben sem normális meglépni.  Ez paprikázott fel...mindezt külön levél nélkül, egy hírlevél e-mail 
címről... Hát ennyi... Az MEE sokkal jobb szervezet. 



741.  Visszatérő probléma, hogy a kamarai tagok úgy érzik, nem kapnak elég szolgáltatást a pénzükért. A 
kamara érdekérvényesítése a mérnöki szolgáltatási áraknál (rendkívül alacsonyak) szembetűnően nem 
megfelelő, a Mérnöki díjszabás táblázatában szereplő értékek közel 50%-a érvényesíthető a piacon. A 
másik nagy probléma, hogy a tagok részére nem állnak rendelkezésre a munkavégzéshez szükséges 
szabványok. Sok csak angol nyelven elérhető, valamint érvényben vannak vannak régi, hiányos, nehezen 
értelmezhető szabványok. A szabványok megvásárlása egyébként is rendkívül drága. 

742.  Összességében számomra az adott tevékenységi területemen mindig megkaptam a segítséget,választ a 
kérdéseimre. 

743.  Nem érzem, hogy a kamara azon kívül. hogy beszedi a tagdijjat, megszervezi a kötelező oktatásokat 
valamilyen gazdasági előnyt biztosítana. 

744.  Segítőkészség, szakmai kérdésekben, jogosultsággal kapcsolatosan rugalmasság. 

745.  Egyre kevésbé tudom, mire van a Magyar Mérnöki Kamara! A kötelező Iparkamara meg elhitette a 
Kormánnyal, hogy a 3 M Ft-os korláttal kifehéríthető a gazdaság, az egyéni vállalkozásban dolgozó 71 
éves tervezőt jól megkopasztva ezzel. A mérnökök dolgoznak, soha nem siránkoznak, azért nagyon 
hiányzik az érdekképviseletünk. 

746.  A Kamara egy felülről szervezett, és irányított szervezet. Alulról az információ, a szakmai igények 
áramlása kérdéses. A szakmagyakorláshoz kötelező képzések csak a pénzről szólnak, minél több legyen a 
bevétel, minél kisebb ráfordítással. (Pl. más szakmai egyesület szervez képzést, és a Mérnökkamara csak 
akkor fogadja be, ha +10000 Ft-ot fizet a képzésen részt vevő mérnök). Azt se tudták elérni, hogy ha a 
Mérnökamara tagja tulajdonosa mérnöki kisvállakozásnak, akkor ne kelljen az Iparkamarának adót fizetni 
regisztrációs díj néven!. Én önként és dalplva léptem a Mérnökkamarába, lés fizetem a díjakat, de az 
Iparkamarához nem akarom, hogy közöm legyen. Ezért küzdhetne az országos elnökség! 

747.  Igazságügyi szakértő vagyok. 

748.  - Javult a naprakész tájékoztatás. 
 
- A kamarai tagoknak több lehetőséget biztosított az MMK kedvezményes vásárlásra. 
 
- Javult az MMK honlapja. 

749.  Tetszett, hogy a egyre közelebb került a vezetés a gyakorlati élet nehézségeihez, és igyekezett az 
intézkedeséiet ahhoz igazítani. Sikerült néhány jogszabály módosítási javaslatát eredményesen benyújtani. 
Egyes jogszabályok kis lépésekkel, de közelítenek a valósághoz. 
 
Továbbra is akadozik az információ áramlás. A mérnökök szűk rétege olvassa a hírleveleket, és figyeli a 
Kamarához köthető portálokat. A mérnökök elég nagy része nem érzi, hogy ő maga is a Kamara, hogy 
neki is felelőssége van a Kamara hatékonyságában. Nem is egyszerű megtalálni azt az eszközt, amivel ezt 
el lehet érni. 
 
Összeségében a Kamara jó úton haladt, és óriási eredmény hogy több fiatal dolgozik aktívan, mint 
korábban. 

750.  Mindig segítőkészek a munkatársak 

751.  A hírleveleken és az évi egyszeri kötelező oktatások túl semmilyen információm nincs ami lapján 
megítéhetném a kamara működését, tevékenységnek hasznosságát. 

752.  FMV tevékenységem gyakorlása közben semmilyen segítséget nem nyújt a kamara, nem is lehet senkihez 
segítségért, tanácsért fordulni. A hatósági ügyintézések során biztosíthatnának valami hátteret, segítséget! 
Az én szememben a kamara tevékenysége kimerül a pénzbeszedésben. Az éves nyilvántartási díj összege 
felháborító módon és mértékben emelkedik évről-évre, mindezért az ember nem kap semmit. 
 



Az éves kötelező oktatások szinte semmit nem nyújtanak, szakmai tartalmuk (hírközlés) rendszerint 
egyenlő a nullával. Ha már kötelezve vagyok az okatatási díj kifizetésére, elvárnám, hogy valami szakmai 
anyagot választhassak, hallgathassak. 
 
Az egyetlen pozitívum, hogy van online oktatás, nem kell órákat tölteni a parkólóhely kereséssel. 

753.  Az adott körülmények között ennyit lehet(ett) elérni. 

754.  Csak idén kezdtem meg aktív kamarai "életem", ezért megalapozott véleményem még nincs. 

755.  Egy kissé leült néhány dolog, így az érdekérvényesítő képesség, de alapvetően jónak mondható. 

756.  Földmérési területen az érdekképviselet nagyon rossz. 
 
A Kamara nem tudja elérni, hogy csak olyan végezhessen munkát, akinek van jogosultsága. 
 
A képzések egysíkúak, valódi fejlődést nagyon ritkán kínálnak. 
 
A földmérési ügyekben felelős törvényalkotókkal (és a Földhivatalokkal) szemben nem érzékelhető az 
érdekek képviselete. 

757.  covid miatt nagyon nehézkes az ügyintézés, sajnos nincs időben megfelelő infó, működik, de sajátos 
módon, így szükséges rossz, nem támogató, elveszített munka esetén sem vált segítővé, csak elvárás volt 
érezhető, és kérdés esetén: "nem ide tartozik forduljon máshoz" válasz a jellemző... hát nem tudom... nem 
érzem segítségnek! 

758.  A területi kamarával vagyok kapcsolatban, segítő szándékkal végzik munkájukat. 

759.  Sok szakmai és szervezeti információt kaptam. 
 
Nagyon jó továbbképzési programokat szerveznek. 
 
Rugalmas és gyors volt a Covid miatti képzési átállás internetes rendszerre 
 
A képzések elfogadása, nyilvántartása nem egészen világos ebben a rendszerben. 

760.  Így megfelel. 

761.  Nyugdíjas egyéni vállalkozóként csak kevés érdemi kapcsolatom volt. Elsősorban a megküldött 
üzenetekből, hírekből érzékelem a tevékenységet. 

762.  Tetszik a digitális tájékoztatás, melyet nemcsak az igények, hanem a járványhelyzet is előidézett. Ilyen 
nehezített pályán sikerült talpon maradni ez már önmagában dícséretes. 

763.  Megfelelőnek tartom. 

764.  Az új  információk közlése jó, a továbbképzés témái érdekese, lebolyolítása jó. Az Elnökség tevékenysége 
megfelelő. Az emailes info közlés jó.  
 
A COVID járvány idején biztos pont egy mérnöknek. 

765.  Megfelelő 

766.  Az új jogszabályok szakmai véleményezésében a jelenleginél erőteljesbb szakmai beleszólást ( a Kamara 
részéről) 

767.  A Kamara, mint a mérnökök szakmai érdekvédelmi szervezete csak formálisan működik.  



 
A tagdíjak és a továbbképzési díjak beszedése az elsődleges. A kamarák ebből jól elvannak. 
 
pl:. Mérnök Kamarai tagdíj+ Igazságügyi Szakértői Kamarai tagdíj+ kamarai költségátalány+  Szakmai 
továbbképzési díj,  + Jogi továbbképzési díj. 
 
Az Igazságügyi Kamara, mint köztestület online megválasztotta elnökhelyetteseit, a miniszter nem hagyta 
jóvá. 
 
Ez az érdekképviselet? 

768.  idős nyugdíjas vagyok a kérdések alig érintenek engem! 

769.  Gyenge 

770.  A tevékenységüket Kata adózással végzők előtt a fejlődést segítő támogatások zárva vannak, pedig itt is 
lenne igény hogy növekedni tudjunk. A képzések több gyakorlati elemet tartalmazhatnának nem mindig 
kell Ádámtól és Évától kezdeni. A kamara indokolatlanul emeli a tagdíjat (40% mire???), de a jogosultság 
igazolás egy-két A4 oldalának ára sajna már nem fér bele. 

771.  A tájékoztatás jobb lett, a kiküldött e-mailoknak köszönhetően.  hosszú ideje vagyok kamarai tag.. 74 éves 
vagyok,  jól esett volna,ha a tagdij ennyi idősen kevesebb lett volna.. kicsit sokallom.. 

772.  Szakmai továbbképzést (anyagmozgató, emelőgépek) a megyei kamara nem szervezet, országosan 1 -2 
kreditpontot jelentő képzést szerveznek, ezekről sem küldenek értesítést. 

773.  Kormányunk a mérnöki tevékenységet véleményem szerint nem becsüli, előnyeit viszont igénybe veszi. 
Ez  munkánk társadalmi szintű elismerésére és elismertségére is ugyanigy vonatkozik. ( Nézzék meg a  
korunk beli filmeket a "menő" emberek foglalkozásában a mérnöki foglalkozás sehol nem szerepel. ) 

774.  Az országos kamara a honi kamarát de valószínű a többi kamarát sem tekinti partnernek. Erősödött az alá 
felrendeltség éreztetése. Több alkalommal kértem információt írásban. Az utóbbi kérésemet kétszer 
ismételtem meg és 6 hónap alatt még egy válaszlevél sem jött. csak az elvonások területén érezhető az 
országos kamara hatása. A szakmai életben a a tervezési morálban nem. Az átlag mérnökök 
kiszolgáltatottsága az Önkormányzatok, a  megrendelők tekintetében egyre nő. A mérnökdíjszabás 
érvényesíthetetlen. A tervezői árak egyre értéktelenebbek. nem követik még az inflációt sem. Az elkészült 
tervekben egyre több a hiba és a felületesség. Irreálisak a tervezői határidők. Sokszor 8-10 hónapig is eltart 
mire az első számlák kiállíthatóak. A tervezési előleg kérdése rendezetlen. 

775.  Tajékoztatásban, továbbképzésben, adminisztrációban naprakész, segítőkész, szakszerű, progressziv. 

776.  Gusztustalannak tartom a Kamarai Tagdíj drasztikus emelését a 2020-as évhez képest!!!! A továbbképzési 
díjjak sem mérséklődtek annak ellenére, hogy az online oktatás sokkal gazdaságosabb a Kamara számára. 
A Covid Önöknél csak áremelkedést okozott, ami a tagságra nem mondható el. 
 
Gusztustalan!!!!!!  Szégyeljék magukat!!!!! 

777.  Igazságügi szakértő vagyok, az Igazságügyi szakértői kamara tagja is. Ez a munkaköri tevékenység 
függatlan az MMK tevékenységétől annak ellenére hogy kötezelő az MMK tagság is. 

778.  Elégedett vagyok a kamara tevékenységével, jó az információ átadás mind szakmai, mind a mérnöki 
tevékenységhez kapcsolódó egyébb területeken. 

779.  1.)Az 1996. évi LVIII törvény az  MMK szakmai működésének lehetőségét gyakorlatilag kizárja, igaz az 
MK nem is akar ennek megfelelni. A törvény 11.§ (2) 13 pontban sorolja fel a kamara feladatait, de az 
elnökségben nincs nevesítve, melyik pontnak ki a gazdája.  
 
2. ) A Kamara működése csak az építési területre koncentrál, ott is csak a 266/2013. (VII.11.). kormány 



rendeletet ismeri. 
 
3.) A minden mérnökök kamarája, és az ennek megfelelő szakmai egyen szilárdság csak nyomokban 
fordul elő. 
 
4.) Az államigazgatási feladatokat nem mi kértük de a Kamara hagyta, hogy eluralkodjon rajtunk. A teljes 
rendeleti háttér cserére szorul 
 
5.) Az elmúlt 4 év csak kicsit volt rosszabb mint az előzőek, azok viszont nagyon 

780.  Mivel az elmúlt négy éves ciklus folyamán lettem csak kamarai tag, nincs rálátásom a teljes periódusra. 
 
A vizsgáztatási rendszer lassan egy éve nem működik, várhatóan a vírus helyzet feloldásáig nem is fog, 
legalábbis őszintén nem tudok bízni benne. A támogatásokból az egyéni vállalkozók mindig ki vannak 
zárva, ezért azt sem tudom tapasztalatok alapján értékelni. 

781.  Az MMK tagjai felé nyújtott tájékoztatása jelentősen javult. 
 
Az MMK érdekképviseleti tevékenysége vegyes képet mutat. A különböző kormányzati döntések kapcsán 
megfogalmazott észrevétel, kritika sokszor csak írott malaszt marad, vagy csak felelmás módon jut 
érvényre. Erre jó példa az Építő-5 pályázati kiírás, amin a részvétel a kisvállalkotó mérnökök és az induló 
mérnökirodák részére nem volt lehetséges, ugyanakkor az ő tevékenységüket és a legális 
szoftverhasználatukat tudta volna leginkább támogatni a pályázat. 
 
Hasonlóan fájó pont, hogy a már sokszor beharangozott, HOAI-hoz hasonló mérnöki díjszabás még 
mindig nem került a nyilvánosság elé (sem a szakmai, sem a társadalmi), a MÉDI pedig továbbra is csak 
ajánlás, amit a piac csak az "elefántcsont-torony elképzeléseként" kezel. 

782.  Nem tesz semmit továbbra sem a mérnökök érdekeinek érvényesítésére, csak a tagdíjat szedi be. Több és 
határozottabb érdekérvényesítést, továbbá a munkánk erkölcsi és anyagi elismerésért végzet érzékelhető 
kiállást szeretnék. Miként az orvosi az ügyvédi kamarák esetében tapasztalható. Továbbra sem értem, 
hogy miért kell az Ipari és Kereskedelmi kamarának is fizetnem regisztrációs díjat. 
 
Az elmúlt idő kevés volt még ennek a tisztázására is. 

783.  az információ áramlás értesítések megfelelőek, a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tájékoztatás 
segítség nyújtás, szakmai és emberi hozzáállásban nagyon megfelelő, eredményes és dicsérendő!! Csak 
így tovább ezen az úton haladva továbbra is eredményes és jó lehet!! 

784.  Bármilyen kérdésem volt, továbbképzés, stb mindig segítettek! Pandémia idején is! 

785.  Meg vagyok elégedve. 

786.  A gond az, hogy nekem az épületgépészeti tagozat tagjának kell lennem, de lényegében én  nem 
épületgépész vagyok, hanem vegyipari és élelmiszeripari technológiai gépész. 
 
A mi szakmánkról semmi nem szól. 
 
Néhány képzés van ami ebből a szempontból érdekes, illetve a GP-T tervezői tanúsítás megszerezhető. 
Közvetve ennek van haszna így "el tudom adni" magam félhivatalosan technológiai gépésznek.  
 
Más vonatkozásban sajnos a területemmel a kamara nem foglalkozik. 
 
Egyebekben a kamarai tevékenységekről nem nagyon van tudomásom, kicsit olyan az egész, mint egy 
zártkörű klub. Abból veszem észre, hogy kamara van, hogy fizetnem kell a díjakat és meg kell szereznem 
az előírt továbbképzéseket. (Ami egyúttal jó, mert ezt csak az csinálja végig, aki tényleg ebből akar 
megélni-> szelekció van). 



787.  Alapító tgja vagyok a megyei kamarának. Az az óriási baj, hogy Vas megyében nem jó az 
érdekérvényesítő mérnök kamari munka. A tervezéseket pl. pécsi, kaposvári cégek nyerik - ez pl. Zalában 
elképzelhetetlen - és munkájukkal számtalan probléma van. Van olyan TOP munka, ahol tavaly elkészült a 
folyóka, idén meg elbontották a kerékpársáv építése folytán! Ez rendkívüli mértékben érinti a vasi 
mérnököket. Én is műszaki ellenőrzök, műszaki vezetek, szakértői tevékenységet folytatok, de mindegyik 
ágazatban kézi vezérlés folyik, pl. tízből egy ember műszaki ellenőriz 9 munkát, a maradék egy jut kilenc 
mérnöknek.... 

788.  Jó 

789.  Sajnálatos módon még a közgyűléseken felvetet problémák orvoslása sem történt meg. 

790.  Minden tekintetben úgy érzem, hogy a kamara nagyon fontos és felelős szerepet játszik és vállal a mérnöki 
munka gyakorlásában. 

791.  Szakmai területek érvényesülése a  kormányzat intézkedésekben kisebb mint 0. 

792.  Az MMK tevékenységét nem tudom értékelni.   
 
Csak azért vagyok tag, mert valaki ezt törvényileg, valamikor előírta, mint a szakmagyakorlás feltételét. 

793.  Lényegében elégedett vagyok a kamara működésével. Az online oktatások és vizsgáztatások bevezetésével 
közelebb lehetne kerülni a modern felfogáshoz, javaslom ezen irány további fejlesztését. 

794.  Kritikán aluli. 
 
Ez egy sarc semmi több. Semmilyen érdemi segítséget, információt nem nyújt. 
 
Nem fejlődik, nem követi a kort. Egy diktátum. 
 
Pofátlan és megmagyarázhatatlan költségekkel jár. 12.500 majd 25.000 majd 37.000 Ft?????? Három 
egymást követő évben. 
 
Mit ad érte? Lószart. még egy e-mailre sem képesek válaszolni. 
 
Még egy számlát sem képes kiállítani. 
 
Semmi de semmi értelme. 
 
Jó lenne ha az ott dolgozók érdemi munkát vállalnának valahol az életben és nem a mérnök társadalmon 
élősködnének. 

795.  A kamarai tájékoztatások színvonala és azok  megküldése  javult.A szakmai képzések gyakoriságával nem 
vagyok megelégedve,gyakrabban kellene képzéseket rendezni, és egyes előadók szakmai előadás anyaga 
túl általános és már elavult technológiákra épül.Kivétel szigetelések (víz-hőszigetelés)ebben a tárgyban 
magas színvonalú előadáson (képzés) vettem részt. 

796.  A minősítési rendszer laza, a munka szinvonalának figyelemmel kísérése, értékelése, a javításra vonatkozó 
elvárások ajánlások nem megfelelőek.  A mérnök társadalmi megbecsülése gyenge. 

797.  Nagyon laza a kapcsolat, lévén idős nyugdíjas vagyok 

798.  Lásd: elóbbiek 

799.  A Kamara munkája folyamatosan javult, digitális adattárak és eléréseknek köszönhetően. A mérnökök 
munkáját ezek a tevékenységek nagyban segítették. 



800.  Még mindig jobb, mint a "kötelező" kereskedelmi is iparkamara tevékenysége, de messze elmarad az 
Elektrotechnikai Egyesületétől. 

801.  Nagyobb szervezettség volna szükséges. A megyei kamarák teljesen függetlenek egymástól. Vannak 
esetek, amikor az elbírálás és tájékozottságuk eltérő egymástól. 
 
Az MMK érdekérvényesítő képessége közel a nullával egyenlő (ld. a bejelentési tervekkel kapcsolatos 
mizériát, vagy a KATA 3MFt feletti adókötelezettségnél nem tudtak kivételt elérni stb.) 

802.  Nem tett hozzá a munkánkhoz. 

803.  Megfelelőnek ítélem. 

804.  Kicsit súlytalannak érzem a szakmai szervezeteket a kormányzati döntések meghozatalakor 

805.  A kamara még mindig az építészek, épületgépészek kamarája, a többi mérnökkel érdemben nem 
foglalkozik. Gépészeti jogosultságok ( jogosultság nélküli tervezés ) nincs szabályozva, ezáltal jelentősen 
rontja a jogosultsággal rendelkezők megélhetését. A jogosultság nélküli tervezés nincs szankcionálva 
rendszer szinten, ami mind a megrendelőknek, mind a kamarai tagoknak kárt okoz. A mérnök kártya 
kedvezmények pont a legfontosabb dolgokra nem nyújtanak kedvezményt: szabványok, software-k, 
könyvelés. A mérnök újságot már nem kellen kinyomtatni, az elektronikus formában megfelelő lenne . 

806.  Az online éves képzéseket kétszer is lehetetlen volt elérni  a befizetés ellenére . Afire fox-al rendelkező 
számítógépről. 
 
A Kamarától várom a módosítást. 

807.  Elégedett vagyok a tevékenységével. 

808.  Örömmel fogadtam, hogy próbálkoznak a kis és középvállalkozások támogatásával, bár nekünk mégy így 
sem sikerül pályáznunk. 
 
A minket érintő döntésekbe - pályázatok elbírálása, szakmai tanácsadás - már van lehetőségünk 
észrevételeket tenni, de roppant kevés idő áll rendelkezésre és nem mindig fogadják el.  
 
A mérnöki munka megbecsülésését tovább kellene erősíteni. 

809.  Általában pozitív, ugyanakkor nem tapasztaltam a Kamara részéről érdekérvényesítő erőt különös 
tekintettel az innováció alkalmazása tekintetében. 
 
A NAV példátlan eljárási gyakorlattal teljesen lebénította a járvány időszakában a célirányos 
tevékenységünket az elnyert K+F+I bértámogatásunkat  inkasszózta a fent említett intézkedések mellett,az 
adószedésre és végrehajtásra specializálódott kiemelten bérezett tisztviselők megállapítják,hogy innovatív 
mérnöki tevékenységünk nem piacképes,amit jóváhagy az egész hierarchia,beleértve NAV vezető és sem 
az ITM, a Pénzügyminisztérium, a ME kabinet,az Operatív Törzs nem avatkozik be a folyamatba,így 
társadalmi nemzet- és külgazdasági károk keletkeznek,ráadásul az innovatív létesítmények működéséből 
adó és vámbevételek keletkeznek 

810.  Csak 2020 évtől vagyok kamarai tag, korábban a Budapesti Építész Kamara tagja voltam, a Budapesti 
Mérnöki Kamara tevékenysége gördülékenyebb. 

811.  Politikai döntések születnek szakmai helyett, így nem lehet sikeres a legjobb szándék és tudás mellett sem 

812.  Amiben fejlődés látható, hogy redszeres a kamarai díj beszedés és a jelentős emelés, ez persze ez persze 
fordítottan arányos a jelenlegi gazdasági helyzettel. 
 
Kevés a kihelyezett képzés és nem látok összhangot a társkamarákkal/ pl. Építész kamarai színvonalas 
előadások elfogadása /. 



813.  Nem kívánok véleményt mondani! 

814.  Összességében a Fejér Megyei Mérnöki Kamara munkájával elégedett vagyok, minden kérdésemre 
megkapom a választ, és ha segítségre van szükségem azt is. 
 
Vállalkozásunk semmire nem volt jogosult abból, amit a sajtó az ország lakossága felé publikált. 
 
A munkánkhoz csak egy tisztességes minőségű 90 cm széles szkenner, plotter funkciójú gépre lenne 
szükségünk, meg egy új számítógépre összesen bruttó 2,5 millió Forint értékben legalább 60 % -os 
támogatottsággal, előfinanszírozással. -Nincs ilyen lehetőség. 

815.  Minden Magyar Kamara csak a lehetőségein belül ér el eredményt!Lényegesen nagyobb hatáskört kellene 
biztosítani a kamarának , hogy a tagság elégedett lehessen! 
 
 Nemcsak önállóság, hanem a gazdaságra is kiható döntésekre!! is szükség lenne!!Pl. minimális 
alkalmazható díjak, aki alá megy etikai vétséget követ el, a mérnök társadalom _orvoséhoz hasonló 
megbecsülését kellene megcélozni! 
 
 Az egyetemi képzés rangját , elismertségé emelni kellene! Aki ez alatti képzettséggel rendelkezik "csak" 
A jogosultságok elbírálása során kisebb lehetőségeket kapjanak, alacsonyabb bérezést stb. Egyenlősdinek 
véget kellene vetni! Az igazságügyi szakértői kamarára ugyanez vonatkozik! Okl. mérnöknek nincs 
munkája, felsőfokú technikusnak meg esetleg több!! Az okl. rangját a képzések szintjének emeléséével is 

816.  Valtozatlan 

817.  A kamara az elműlt négy évben jól látta el tevékenységét. Az információ áramlás, a képzési tevékenység 
jól működik. Az érdekérvényesítő képesség területen javulás tapasztalható. 

818.  Sajnos évröl évre eltávolodik a kamara a valós piaci és szakmai helyzetektöl. Az emelkedő tagdíjért 
cserébe semmit nem kapunk és az éves kötelező ún. tovább képzés lassan nevetségessé válik. Attól nem 
leszünk jobbak, hogy minden évben valaki felolvassa a rendeleti anomáliákat és aztán nem történik semmi 
vagy teljesen szakmai hozzáértés nélkül módosítják. Számomra évről évre egyre veszít tekintélyéből a 
kamara sajnos. 

819.  Mivel gépészeti tervezéssel foglalkozok így nem sokat tudok a kamara tevékenységéből profitálni  mivel 
főleg építőiparral kapcsolatos a fő profilja a kamarának. 

820.  A Mérnök Újság színvonala jelentősen javult! A híradástechnikával foglalkozó gyengeáramú 
villamosmérnök számára a továbbképzési lehetőségek még mindíg messze elmaradnak az egykori 
"Mérnök Továbbképzó Intézet" kínálatától. Sajnos gyakori, hogy évekig csak ugyanazon továbbképzések 
között lehet választani. Az évenkénti kötelező továbbképzésnek szerintem inkább pénzbeszedés jellege 
van! Vonzó, újszerű témákra lenne szükség és kiemelkedő szakmai tekintéllyel rendelkező előadókra! 

821.  A korábbiakhoz képest sokkal többet foglalkoztak ideológiai kérdésekkel, mint a szakmai munkát segítő 
tevékenységgel. Ez nem csak az elmúlt négy évet jellemezte, de a korábbi ciklust is. A tartószerkezeti 
tagozat túlzottan csöndes, a továbbképzéssel sem foglalkozik eléggé. Csak elvétve lehet találni érdemleges 
képzést. 

822.  Remekül megemelte a tagdíjakat, küld cserébe néhány -olykor hasznos- hírlevelet. Telefonos 
megkeresésre készségesen válaszolnak, segíteni vagy tudnak, vagy nem. Pályázati körből mint eddig is 
midig, most is folyamatosan kikerülök, érzésem szerint személyekre / cégekre vannak kiírva azok. (Ezek 
alapján felmerül a korrupció, de ez csak vélemény.) 

823.  Most kapcsolódom be a szakmai tagozat tevékenységébe, így megalapozott, összefüggő  véleményem 
nincs. 
 
A továbbképzés színvonalát emelni kell, a szakmai tagozatba történő felvétel képesítési- és szakmai 
gyakorlatra vonatkozó feltételeit 
 



pontosítani kell. 

824.  Érdemi pályázati lehetőség a MMK felől nem érkezett. Az első esetben a TEAOR miatt szorultunk ki a 
pélyázatból 2. esetben pedig rövid határidő miatt, mert a munkánkra kellett koncentrálni. Hatékonyabb 
érdekérvényesítést és támogatást várok el az MMK-tól. 

825.  Amíg nagy cégek több tízmilliós bértámogatást, és több százmilliós beruházási támogatást kapnak a 
COVID kapcsán, addig az egyéni vállalkozók semmit, ennek ellenére a kamarai díj 12,5%-kal emelkedett. 

826.  1. Nem érzékelik, hogy a magyar mérnökök harmada-fele az elmúlt 6-8 évben pont a kormány működése 
okán végleg külföldre távozott, ezért olyan állandó mérnökhiány van (tartószerkezeti tervezés-szakértés), 
hogy bőven van szakmai feladat. Nem az ingyen támogatások felvételét kellene sugallni, hanem végre 
értékelhető érdekvédelmet kellene adni. Még mindig árverseny, nem pedig minőségi verseny alapján 
vannak a munkák, ez azt az abszurd helyzetet adja, hogy hasonlítható maradt az egyszemélyes, mindössze 
1 CAD programmal dolgozó "iroda" ára egy 10 személyes modern ellátottságú iroda árához;  
 
2. Óriási hiba volt a "kis jogosultságok" és a "lépcsőzetes jogosultságok" megszüntetése 7-8 éve, ezért 
most nincs tartórehabilitáció; TT nélküli betontechnológus; magasabb fokú tervellenőr, etc. 

827.  A kamara tevékenysége több rétű: 
 
Adminisztratív tevékenység fejlődött.  
 
A kamara szakmai tevékenysége javult.  
 
A kamara szakmai kérdésekben nem teljesen független a politikától.  
 
A kamara irodaépület megközelítése számomra nem előnyös. 

828.  Érezhető fejlődés nem történt a négy év alatt. A járványhelyzetben pedig az érdemi munkavégzés 
gyakorlatilag megszűnt. A mérnökök és kapcsolódó vállalkozások érdek képviselete elégtelen. A 
vírushelyzetre való hivatkozással elsődleges lett a "nem tehetünk mást mentalitás", a valódi 
segítségnyújtás helyett. 

829.  Mindíg gyors és korrekt választ kaptam, ha a kamarához fordultam. 

830.  Nem egészséges állapot, hogy a MMK főtitkára jogász. Vajon hogy nézne ki az ügyvédi kamara vagy 
orvosi kamara főtitkári székében egy mérnök? A MMK jogi részlege válaszra sem méltatott engem, szürke 
tagot, amikor közérdekű témával odafordultam, az elemi udvariassági szabályokat sem tartják be. Csak a 
tagozati elnöknek válaszoltak. Urambátyám országa! 

831.  A kamara "szolidaritása" a tagokkal szemben 0, a Kovid járvány ideje alatt nem hogy támogatás, hanem a 
tagdíj 50%-os emelése következett be. Természetesen a szakmai továbbképzések költsége sem csökkent. 
Az árakban a Budapesti kamara az élen jár, a vidéki kamarák korrektebbek, több helyen kedvezmények , 
engedmények, szolidabb árak vannak. 

832.  Egyszemélyes "mellékfoglalkozásként" működő vállalkozásként nem lenne hiteles a véleményem, hiszen 
a tervező vállalkozások jellemzően 5-10 fővel dolgoznak. Ebből következően teljesen más, számomra 
ismeretlen gondokkal küzdenek  nap, mint nap. 
 
Jól érzékelhető ezzel együtt a Kamara szakmai és "politikai" tevékenysége, ami feltétlenül előremutató. A 
járvány miatt szerintem a tárgyilagos értékelés szinte lehetetlen. 

833.  Fontos a mérnöki kamara jelenléte 

834.  A kamara az elmúlt négy évben kifogástalanul végezte tevékenységét 

835.  Nincs ehhez kellő mértékű tapasztalatom, ill. rálátásom. 



836.  Az elmúlt 4 év viszonylatában a covid érintette az utolsó másfél évet! A mérnöki vállalkozásoknak több 
támogatásra lett  volna szüksége, ami még nem késő! 
 
A kamarai együttműködést is javítaná mindez. 

837.  Röviden: Segítség helyett falakba ütközünk.  Az Épülettől az infrastruktúráig még mindig nem sikerült 
eljutni, habár ennek a területnek csak ez az egy kamarája van. 

838.  Pályázati lehetőségek hatékonyabb tájékoztatás és a pályázatok benyújtásában segítség. 

839.  Ha segítségért fordulok hozzájuk mindig udvariasan segítőkészek. Szakmai továbbképzésekben segítenek. 

840.  A kamara munkájával elégedett vagyok. 

841.  Gáztervezés: A jogszabályi változások (SZME, MBSZ, tűzvédelmi szabályok) alkalmazása és a 
tájékoztatás átmegy a mérnökök részére, de az operatív szinten (pl.: Elosztók, tervfelülvizsgálat, meo) 
semmilyen nyoma nincs a változásnak. 
 
Pl.: A tűzvédelembe még mindig keverik az össszteljesítményt az egységteljesítménnyel. A C33 
készülékek esetében kéményseprő- ipari közszolgáltatói nyílatkozatot kérnek.  
 
Hiába van technológiai útasítása az elosztóknak, amikor a munkatársaik nem a korszerű előírások szerint 
dolgoznak, hanem a megszerzett több évtízedes rutin alapján. 
 
Szűrni és fejleszteni kellene a folyamatban résztvevők tudását, mert a mérnökök évent vannak kötelezve 
az új előírások elsajátitására, míg az elostóknál 5 évent van ismeretmegújító képzés....(gyenge 
számonkéréssel) 

842.  Véleményem szerint teljesítette a rárótt és egyéb elvárható feladatokat. A kommunikáció jelentősen javult 
az elmúlt időszakban, érezhető, hogy van támaszkodási lehetősége a mérnökként tevékenykedőknek, de 
nem mondhatjuk olcsónak. 

843.  emberséges, segítőkész hozzáállás, magas szakmai felkészültség. 

844.  A kamara által meghatározott feladatok elvégzése határozott javulást. 

845.  AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZEREPÉT NEM TÖLTI BE 

846.  Alacsony egysegarak, lenyegeben kizarolag a nagy cegeket tamogatjak. A mernok kamara ajanlott arai 
alatt dolgozunk joval. Tobb eves szakmai tapasztalattal, tobb diplomaval meg a mai napig nem erjuk el az 
onallo mernoknek szant korabbi napidijat. Ezen kivul a mai napig vegeznek sokan munka mellett 
jogosultsag nelkul tervezoi tevekenyseget. (Pl MAgyar Kozut munkatarsak)  A piaci software es hardware 
arak mellett lehetetlen “legalis” keretek kozott ervenyesulni. Javaslon, hogy mernoki tervezesi 
tevekenyseget kizarolag ervenyes autocad altal kiallitott igazolassal lehessen vegezni. Emellett 
elengedhetetlen, hogy mernoki minimal arakat allapitsunk meg. Az epitomernoki szakma megitelese 
romlik, az egyetemekre alig jelentkeznek. 

847.  Információs segítőkészség mind az MMK , mind a ZMMK részéről jónak értékelhető. Vannak olyan 
kisebb bővítések, átalakítások , ahol az E-Naplózás  , FMV megbízás komikus , Törölni kellene.    
Ugyancsak elfogadható lenne pl. Erősáramú Elektrotechnikus, vagy Villanyszerelő mester egyszerűsített , 
egyvonalas fogyasztói hálózat nyomvonalrajzának elfogadása ( méretezési szabvány evidenciákkal) 

848.  Egyre javul a naprakész tájékoztatás. 

849.  A projekteken az elmúlt 5 évben az tapasztalható, hogy a szokásosnál nagyobb mértékben, talán egy 
nagyságrenddel nagyobb mértékban törlik bele a bakkancsukat a mérnökökbe, mint korábban. A t. 
Megrendelő oldaláról a mérnök, az egy szükséges és felesleges rossz. Ma egy műszaki ellenőr, ha beír a 



naplóba a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, akkor leveszik a projektről, mert a t. Megrendelő és a 
T. Vállalkozó sokszor jobb viszonyt ápol mint amire szükség van. A kamara jobban kiverhetné a 
kollégákból a kötelező naplóvezetést, hogy amikor egy takarási engedélyt be szeretnék írni a naplóba, 
akkor ne nézzenek rám értetlenül, hogy mit akarok. 2015 előtti időszakra ez kevésbé volt jellemző. Félnek 
az elektronikus naplóvezetéstől még a mai napig is a t. kollégák. 

850.  Sokat javult, az on-line oktatások, tájékoztatások közvetlenebbek lettek és sűrűbben kapok 
tájékoztatásokat. 
 
Az e-mailes tájékoztatások sokkal többrétű és komplexebb lett. 

851.  Gyenge, értékelhetetlen !!!!!!!!!!!!!!!!! 

852.  stagnáló 

853.  A tevékenység megfelelő figyelembe véve a mérhetetlen változást ( nehézséget) a rá nehezedő covid 
járványhoz való alakulás, igazodás miatt kialakítandó feladatok megvalósításával. 

854.  Fejlődő! 

855.  Köszönöm a nagyon jó munkájukat. Maximálisan elégedett vagyok. További sikeres munkát. 

856.  Az elmúlt évek alapján a színvonal gyenge. Nincs kellő tájékoztatás pl. a támogatásokról. 

857.  Egészségi állapotom miatt gyakorlatilag nem végzek tevékenységet, így vélemény alkotáshoz kevés 
információ ér. 

858.  Alapvetően elégedett vagyok, az oktatás, az információ áramlás rendben van. Talán az érdekérvényesítés 
ahol többet várnék a kamarától 

859.  Az informatikai vonalon a tájékoztatás javult és az innovációk területén is fejlődést tapasztalok. Továbbra 
is javaslom a szakmai érdekek mellett való szilárd kiállást a gazdasági érdekekkel szemben, de nem 
elnyomva azokat. További jó munkát kívánok! 

860.  Nagyon magas az éves díj, amely kötelező, de nincs ellenszolgáltatás. 

861.  Mi elektronikus vagyonvédelmi rendszereket tervezünk és telepítünk. Ez a tevékenység mint 
épületvillamossági tervezés kamarai engedélyhez kötött. Továbbá rendőrhatósági engedélyhez kötött. Ma 
100 db riasztó-kamera szerelésből kb. 20 db szerelést végez olyan vállalkozás vagy cég akinek van 
engedélye erre a tevékenységre. Ez így volt 10 évvel ezelőtt is. Azóta sem történt semmi. Úgy érzem senki 
nem tesz semmit. Pedig nagy szükség lenne a szakma megtisztítására a kontároktól. 

862.  Szánalmas, hogy 4 év alatt megnégyszerezték a tagdíjat, illetve a kötelező nyilv.tart. díját, amiért az ember 
semmit nem kap! 
 
Egyszerű pénzlenyúlásnak érzem sok kollégával egyetemben. 
 
Részemre mást nem jelent a MMK elmúlt 4 éve... 

863.  Továbbra sincs érdemi segítség a kis méretű mérnök vállalkozások számára.  Egy kisebb értékű (1-2 MFt.) 
értékű szoftver vagy eszköz beszerzésre továbbra sincs támogatási lehetőség.  
 
Az egészségügyi műszaki tagozat részéről a mérnökök képviselete az eü szektorban zéró 

864.  Érdemi fejlődést tapasztalok. 

865.  Pofátlanságnak érzem a kamarai díj mértékét és még inkább a legutóbbi emelést. Szeretném megtudni, 



hogy milyen értékteremtő tevékenységet végeznek ekkora mértékű tagdíjért azon kívül, hogy az 
elefántcsont toronyban ücsörögnek. Kifogásolom, hogy az éves tagsági díjba nem fér bele az éves kötelező 
továbbképzés díja vagy a 4 évenkénti kötelező jogi továbbképzés díja! 
 
Nagyon nincsen arányban a kamarai tagdíj azzal a szolgáltatással amit nyújtanak! Kicsit érdemes lenne 
belegondolni, hogy mit adnak azért az évi 45.000,- Ft - ért! Arcátlan! 

866.  kedvezően változott az elmúlt időszakban. 

867.  Ideje volna feloszlatni ezt a vérszívó impotens gyülekezetet.  Nem csinálnak semmit, semmilyen érdeket 
nem képviselnek, csak a saját magukét. Élősködnek a tagságon, és erre semmi szükség sincs. 

868.  A beszedett tagdíjért nyilvántartanak, minden szolgáltatás méregdrága (képzés, vizsga, stb.). A kamarai 
díjszámítás 2/3-a sem érvényesíthető, egyszerűen nem tudnak érvényt szerezni az alapos munkához 
szükséges díjazásnak. A mérnöki szakmát (itt nem a díjazásra gondolok, hanem a szakmaiságra) nem 
tudják a megfelelő rangjára emelni a közberuházásoknál (olyanok mondják meg a mérnöknek, hogy mi a 
dolga, kritizálnak terveket, bele avatkoznak a beruházás folyamatába, akiknek sokszor még szakirányú 
diplomája sincs, kamarai jogosultsággal szinte biztosan nem rendelkeznek). Jelenleg leggyalázatosabb 
jelenségnek tartom az új GINOP és VINOP pályázatok beadásához szükséges SZB szakértői nyilatkozatot, 
anélkül hogy a támogató szervezet szakértői szakvéleményt előírná. 

869.  Nem kísértem figyelemmel minden tevékenységét. 
 
A kötelező oktatáson kívül semmilyen formában nincs kapcsolatom. 

870.  A kamara kommunikációs tevékenysége javult. 
 
Érdekképviseleti tevékenysége nem releváns a tagok tekintetében, belterjes. 
 
Szakmapolitikai tevékenysége jelentősen javult. 
 
Szakma képzési rendszere stagnál, kicsit javult. 

871.  A szakmai kapcsolattartás a MMK-val, illetve a Kamara területi szervezetével kitűnő. Igazságügyi 
szakértőként viszont más vonatkozású közvetlen kapcsolatom - az Örökös Tagság kivételével, melyet 
ebben az esetben is köszönettel veszek - nincs a Kamarával. 

872.  Sajnálatos, de semmilyen pozitív dolgot nem tudok megemlíteni. A hozzám hasonló mikrovállakozók 
mindenből kiesnek, holott a többség vagyunk. Ezt még megfejelte a korábbi 25 eFt tagdíj 37,5 eFt-ra (+50 
%) történő emelése. Csak azt nem tudom mire megy el ez a tengernyi pénz. Remélem új elnökség lesz! 

873.  A kommunikáció fejlesztésével talán közelebb lépett tagjaihoz a kamara, de a tagok bizalmát még nem 
sikerült elnyerni. Ezen változtatni szükséges a következő ciklusban. 

874.  Kevesebb, mint fél éve vagyok kamarai tag, ezért nincs elég információm ehhez az értékeléshez. 

875.  A tagdíjért cserébe nem jár semmi, érdekérvényesítés 0, inkompetensek a kérdések megválaszolásában 

876.  Nem volt problémám a kamarával, bár nem is szorultam segítségre 

877.  Gratulálok a reg. díj  
 
( nyilvántartási?,úgy van valami értelme...)50 százalékos emeléséhez.A semmiért már a korábbi is túl sok 
volt.A lényeg,hogy legalább az MMK vezetők fizetése emelkedjen... 

878.  Nem tudom megítélni! 



879.  Nincs véleményem. A mérnök Újságból és a honlapról tájékozódom. 

880.  Szinte tökéletes 

881.  A Magyar Mérnöki Kamara vezetése érdemben képviselte e mérnöktársadalmat, folyamatosan fejlődött. 
Személy szerint Nagy Gyula elnök urat jó vezetőnek tartottam. A Kamara és a területi kamarák közötti 
ellentétek feloldása nem sikerült, ez hátráltatta a közös munkát. 

882.  Nem történt meg az a változtatási igény, hogy akinek megvan a tervezői jogosultsága, az kérésére vizsga 
nélkül kapja meg a szakértői jogosultságot (vagy viszont), mivel a két jogosultság vizsgája megegyezik. 
Szintén nem történt lépés a felelős műszaki vezetői jogosultság esetén kérésre a műszaki jogosultság 
megadása vizsga nélkül(vagy viszont), mivel a két jogosultság vizsgája megegyezik. Továbbképzés: 
Szerencsésebb lenne a Cégek által szervezett továbbképzések kredit alapú rendszerének visszaállítása, úgy 
mint régen és az Építész Kamaránál jelenleg is. Sokkal szélesebb, az aktuális tervezési tevékenységhez 
szükséges szakmai információkat kaphatnának a tervezők, mint a jelenlegi 1 alkalmas korlátozott 
témaválasztékú továbbképzés esetén. 

883.  Még mindig nem értem, a kamarai tagság milyen előnyökkel jár.. 

884.  Javuló tendenciát mutat! 

885.  Nincs szoros kapcsolatom a Kamarákkal, ezért több esetben a nem tudom választ adtam meg. 

886.  A kamara befogadja a tagságit és gyakorlatilag semmit nem kaptam érte, de ha nem fizetek, nem 
tevékenykedhetek. Lassú és tehetetlen saját magát fényező szervezet, melyhez a tagság a közönség. 

887.  Nem tudom, hány emberöltőnek kék leperegnie, hogy ez a gyönyörű szakma/hivatás végre néminemű - az 
Őt joggal megillető -rangra kapaszkodjék és az Elnök Úr fölszisszenését követő napon már Ő is 
zsebrevágott kézzel szemlélhesse a karmelita kolostor erkényérül az eléje táruló páratlan látványt, továbbá 
legalább annyi foganatja lenne az Általa képviselt mérnök társadalom (jaj)szavának, mint az 
argentinmarhán tokát eresztett doktorbubó által képviselteknek... 

888.  Sajnálok a semmitmondó válaszaimat, de nincs információm.  Szakértői tevékenységem teljesen független 
a Kamatától. Szakmai segítségre meg nincs szükségem. Ha mégis felmerül valami, akkor azt a Kamarától 
függetlenül egymás közt beszéljük meg. 

889.  Több szakmai továbbképzésre lenne szükség.(kamarai képzések díjszabásával) 

890.  A körülményekhez képest jól működött. Nyilván a képzési tevékenységet meg kell újítani, a távoktatást 
fejleszteni kell. A szakmai adatbázist, könyvtárat fejleszteni kell. a Szabványkönyvtárhoz való korlátozott 
hozzáférést kamarai tag alanyi jogon ki kellene alakítani, legalább megyénként 1 hozzáféréssel. (Ha 
valakinek nagyin ritkán, de be kell tekinteni, ne kelljen ezért megvásárolni az éves trendet, még ha 
kedvezményesen is. 

891.  Hozza a kötelezőt. 

892.  Nem értem , hogy technikusok mért nem lehetnek tagok . 
 
Amikor tönkre tete az álan a katát a kamara nem tudot segiteni. 
 
Mikor vezetik vissza, hogy a kisseb epítkezéseket technikusok is müszaki ellenörizhessék . 

893.  Mivel külföldről tértem haza és csak kb. fél éve jelentkeztem a Kamarába, ezért erről nem tudok 
nyilatkozni. 

894.  Magasnak tartom a Kamarai tagdíjakat, valamint a jogosultságok megszerzésének a díjait.  Felesleges az 
éves továbbképzés ebben a formában.  Sokkal jobb volt, amikor a cégek összeállva tartottak előadást a 



legújabb termékeikről, mivel ez gyakorlatias volt, és a legújabb fejlesztéseikről kaphattunk előadást. 
Teljesen felesleges a jogosultságokhoz köthető, kimondottan drága éves előadások, amelyeknek a 
színvonala is megkérdőjelezhető. 

895.  Jó. 

896.  semmilyen továbbképzés nincs 

897.  A Magyar Mérnöki Kamara eddigi tevékenységét nem tudom jellemezni,mert különösebb kapcsolatom a 
beszámoló vizsgákonkívül nem volt. 
 
A területi kamara maximális és szakmailag is kielégítős segítséget nyújt, illetve a megfelelő szakmai 
tagozathoz,személyhet irányít,amennyiben nem tud közvetlen segítséget nyújtani. 
 
Jó szemmel vennénk mérnökök,ha a beszámoló vizsgák online rendszerben tudnának már működni,mert 
egy 60 perces vizsgáért egy teljes napot elvesz a mérnöktől. 

898.  Gyíakorlatilag változatlan. 

899.  Hiányoznak a szakmai továbbképzések, a személyes kapcsolatokkal. A hom office nem ugyanaz, mint egy 
élő előadás,oktatás. 
 
Az épületgépészettel kapcsolatban évente legalább 2-3 alkalomra lenne szükség, hogy az éves előírást 
teljesíteni lehessen. 

900.  Az elektronikus levelek útján jó a tájékoztatás és minden információ eljuttatás. Az online oktatás 
megfelelően működik. 

901.  Csak két éve vagyok tag. A szakmai információ áramlás, tájékoztatás sokat segített a munkámban. 

902.  Meg vagyok elégedve a tevékenységgel. 

903.  Számomra érzékelhetetlen, hogy a továbbképzések szervezésén és a tagdíjak beszedésén felül mit csinál a 
kamara. 

904.  Összességében pozitív változások történtek. Ugyanakkor a köztestületi munkában az egyes mérnöki 
tevékenységeknél az érdekérvényesítés javítása indokolt lenne. 

905.  Az épületgépész szakmai tagozat fürdő és uszoda szakosztályt értem a szakmai tagozat értékelésénél, ott 
vagyok aktív tag. A legutóbbi elnökváltás után hamarosan jött a Covid így a jelenlegi passzivitást a Covid 
számlájára is lehet írni vagy a jelenlegi (FUL szakosztály) vezetésének gyengeségére. 

906.  A képzés területén jelentős változást hozott a járvány időszaka és ez pozitívan mozdította előre a 
képzéseket, ugyanakkor a rendszer kiépülése után a költségek jelentős csökkentésével még szélesebb 
körben elérhetőbbé kellene tenni a képzéseket akár a felvételek újra nézhetőségével - katalogizálva lehetne 
kiválasztani a mérnök számára fontos ayagot, és azt meg tudná nézni, vagy éppen újra tudná nézni -. 

907.  A két fő problémám, hogy  
 
1. vannak a kamarán belül (is) tevékenykedő, hiteltelen és gyenge tudású, illetve gyenge érdekérvényesítő 
képességű egyének, ami egy erősebb önkontroll szükségességet mutatja, 
 
2. Nem érzem elégségesnek az építőipar politikával szembeni érdekképviseletét, (pl. nincs leszabályozva, 
hogy ki lehet generál kivitelező, tele vagyunk strómanokkal, pénzéhes befektetőkkel, más szakmákból 
bezuhant kóklerekkel és semmi kontrol nincs felettük, ami megállítaná a szakma erőteljes erodálását...) 
 
Szabályozatlanság, fejetlenség, elanyátlanodottság tapasztalható, rettenetes képességű “szakmunkás” 
gárdával, lelketlen, pénzéhes vállalkozókkal, a kormány által szétzilált piacon, amit államgazdasági 



érdekekre hivatkozva, lufiként fújnak egyre nagyobbra, míg ki nem durran... 

908.  Szakmai szempontú tájékoztatás rendkívül hiányos. A szakmai tevékenységet érintő 
jogszabályváltozásokról hathatósabb tájékoztatás lenne szükséges. Érdekérvényesítő tevékenységgel 
kapcsolatos információkat nem kapok. 

909.  Olvasom (ill. kapom) a Mérnök Újságot , az MMK információkat elektronikusan, fizetem az éves tagdíjat, 
(70 felett  már 37500 - jó sok) részt veszek a kötelező továbbképzésen (olyan témában, ami számomra 
abszolút érdektelen, de elfogadják, azért a 12700 Ft-ért- tényleg nem lenne elegendő befizetni ezt az 
összeget és nem kellene sumákolnom majd az online képzésen???), tehát érzem, hogy működnek . 
 
Ennyi elég is, nem kell erőltetni, akit mélyebben érdekelnek konkrét dolgok be tudja ásni magát. 

910.  A kamarai hírlevélben, valamint a szakmai hírlevelekben nyomon követhetők a szabályváltozások, főleg 
az utóbbi időben a 7/2006 rendelettel kapcsolatos anomáliák. Itt úgy látom a rendelethozó a kamara 
állásfoglalására változtatott a rendeleten, bár csak időleges hatállyal. Magával a rendelet szövegezésében a 
Kamarának hatékonyan közre kell működnie. 

911.  pozicióikat féltő vezetők harca a valósággal és a tagsággal 
 
nagyon rossz fényt vetett a kamarára az elnök megyék ellen indított harca 

912.  Az elmúlt 4 évben lettem kamarai tag, korábban csak regisztrált voltam, mert nem folytattam tagsági 
jogviszonyhoz kötött tevékenységet. Szerencsére a fent feltett negatív vonzatú kérdésekhez (pl.: kamarai 
etikai-fegyelmi eljárás) kapcsolódóan nem rendelkezem tapasztalattal. A Covid járvány kapcsán a 
környezetemben valóban hatékony segítségnyújtásra nem láttam példát, igaz ez a saját vállalkozásomra és 
a főállású munkahelyeimre is, de akár a magán élet vonatkozásában is. De véleményem szerint ezt a 
segítséget nem is a kamrának kellett volna biztosítani vagy kiharcolni. Az oktatási tevékenységek 
vonatkozásában javasolnám egy az 5 éves online jogi továbbképzéshez hasonló online képzési rendszer 
bevezetését a szakterületi beszámoló vizsgák tekintetében is. 

913.  A kamara tevékenységével elégedett vagyok. Az engem érintő kérdésekben mindig teljeskörü, kielégítő 
választ kaptam. Az ügyintézés a járvány alatt és előtt is zökkenőmentes volt. Köszönöm a munkájukat! 

914.  Nincs 

915.  Nagyon sokat javult a kamara a tájékoztatás és a továbbképzések szervezése területen. 

916.  Vannak törekvések, de inkább keresi a helyét a gazdaság irányításában. 

917.  A mérnöki társadalom elfogadottságát és érdekérvényesítési körét kellene jobban szem előtt tartani 

918.  A képzések mennyisége meglehetősen kevés. A területi kamara az én szakterületemen évente max 2 
oktatást szervez. Nem önálló mérnök vagyok, hanem alkalmazott, tehát a munkaidőmmel nem kizárólag 
én rendelkezem, így nehéz az évi egy alkalmat teljesíteni. Főleg az utóbbi időszakban sokkal inkább az 
online tanfolyamok kellettek volna, a jogi képzéshez hasonlóak, ahol nincs időhöz kötve az ember. 

919. + Megfelelő érdekvédelem, javuló szakmai munka 

920.  Nem különösebben figyeltem. 

921.  Mivel a koromnál fogva egyre inkább kezdem kivezetni magam a szalmából, így a tevékenységek napi 
szintű követése távol áll az érdeklődési körömtől. Az ragad meg, amibe óhatatlanul beleütközöm. Ami 
észrevételem mégis van: nem látom azokat a karakteres kiállásokat az egyes kormányzati intézkedésekkel, 
elhibázott beruházásokkal szemben, melyek a szakmát hátrányosan érintik. Magyarul, még nem döntötték 
rá - a szó szoros értelmében - az asztalt azokra, akik szakmaiatlanságukkal, szűklátókörűségükkel 
kiérdemelték volna. Szóval, a kamaránk se különb más hasonló szervezeteknél, akik a langyos hivatali 



tevékenységek közepette nem vállalnak fel konfliktusokat valamiféle "legyünk inkább jóban mindenkivel, 
hogy a pozíciónk is megmaradhasson" elv mentén.  Több értelmes mérnököt a politikába! 

922.  Negy eve meg nem vagyok tag, de elegedett vagyok a tevekenyseggel 

923.  MIÉRT KELL 70 ÉV FELETT TAGDÍJAT FIZETNI ÉS MIÉRT KELL 77 ÉVESEN VIZSGÁZNI! AZ 
ARANYDIPLOMÁS MÉRNÖKÖKET? megérdemlik 50 ÉVES MUNKÁIKKAL mindezt! 

924.  A Fejér Megyei Mérnöki Kamaráról sok éve az a vélemény a területen működő nagyvállalatok mérnöki 
vezetőinél, hogy a működésük felesleges és haszontalan. A továbbképzések műszaki színvonala gyenge, 
nem hangzik el olyan információ, amiről más forrásból nem értesültünk volna. Egyes projektekről a 
beszámoló konkrétan téves információkat hordozott (a bemutatott projekten dolgoztam, bemutatására 
megkeresés nem érkezett, ráadásul a szervezet honlapján naprakész információk vannak). 
 
A kamara szünetelteti a vizsgáztatást a covid miatt, holott még a nyelviskoláknak is sikerült online 
vizsgáztatásra átállni. 
 
Amint nem a tervezői jogosultságból élek, ki fogok lépni a kamarából. 

925.  El kell döntenie annak akit érint, hogy a kamarai tisztség viselése vajon egzisztenciális kérdés-e, avagy 
szolgálat. 
 
Ez ugyanis értékmérő. 

926.  Fizetendő díjak emelkedése mellett érdemi változás nem tapasztalható. Szakági, nem tervezői tervezői 
területekkel kapcsolatos kamarai anyagok marginálisak, nem frissülnek. Kamara közvélemény számára 
gyakorlatilag ismeretlen, lakossági tájékoztatást nem végez mérnöki feladatokkal kapcsolatban. 

927.  A KAMARA ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSE KEZDETEKTŐL KORLÁTOZOTT ÉS EZ RÁNYOMJA A 
BÉLYEGÉT A TELJES TEVÉKENYSÉGÉRE. INKÁBB NYILVÁNTART ÉS AZON SZERVEZ - 
MINT ÖNÁLLÓAN ALKOT ÉS TEREMT. AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN SINCS EBBEN VÁLTOZÁS: 
A FÖLÜLRŐL MEGENGEDETT SZŰKÖS KERETEK KÖZÖTT TESZI SZORGOSAN A DOLGÁT. 

928.  A szabványok nélkül nem lehet dolgozni. A szabványok drágák és az online szabványkönyvtár használata 
kényelmetlen, nehézkes minden mérnökkollégám csak negatívan nyilatkozik erről. Az éves kamarai díjnak 
tartalmaznia kellene a szabványokhoz való hozzáférést is jó minőségben! Szoftveresen azért van "butítva" 
az online szabványkönyvtár szolgátatás ne hogy jogosulatlan használat történjen. A felbontás alacsony. 
 
Kevés a szakmai segédlet és a kedvezményes képzés. Szakmai nehézségek esetén nincs kihez fordulni. 
 
A MMK tagjainak nyújtott kedvezményes mobiltelefon és internetszolgáltatás drágább mint amit a 
magánszemély kap?! 

929.  Meg vagyok elégedve vele. 

930.  A kötelező jogi továbbképzés anyaga elavult, sok évvel korábbi szabályozásokról és korm. rendeletekről 
beszélnek. Sok ezek közül hatályát vesztette, vagy olyan mértékben változott, hogy a leckékben előadottak 
érvénytelenek voltak. Sok esetben tapasztaltam, hogy a ROSSZ választ minősítették HELYES-nek! A 
video lejátszások hangminősége sokszor (nem minden esetben!) kritikán aluli volt. 
 
Egyébként személy szerint a kamarától a havonként megjelenő Mérnökújságtól eltekintve semmit nem 
kaptam. 

931.  Covid ellenére tagdíj emelés.  
 
Továbbképzési költség emelés on-line képzés esetén is. 

932.  Általános véleménye a kollégáknak, hogy a kamara érdekérvényesítő képessége nagyon gyenge, 
tulajdonképpen egy vízfej. Ez a kérdőív pedig nem anoním ebben a  formában! 



933.  Mint eddig is 
 
Sok pénzért semmi 

934.  Minden rendben zajlott,a problémákat is figyelembe véve. 

935.  Jó lenne már elektronikus beszámoló vizsgát indítani 

936.  Teherként nehezedik a tagokra, a követelt díjakért (tagság, képzés) alig nyújt valamit, simulékony a 
politikával. 

937.  Nincs 

938.  Az Országos Mérnöki Kamara egyáltalán nem képviseli tagjait az azokat érintő kérdésekben  a 
Kormánnyal szemben, teljesen centralizálták az építőipart kivitelezői, bonyolítói, műszaki ellenőri 
vonatkozásban. Nem udta elérni, hogy a a honlapon szereplő 
 
 Névjegyzék valóban közhiteles adatbázis legyen, így a közbeszerzéseken a kiírók Kamarai igazolást 
kérnek, melyet a Kamara csak külön díjazásért ad ki, ez álláspontom szerint jogtalan, mert a Kamara nem 
tud érvényt szerezni az általa vezetett névjegyzék hitelességének. 
 
Ennek ellenére jelentős tagdíjemelést hajtott végre 

939.  A képzések terén romlott a tevékenysége a kamartának szerintem. A kreditpontok gyűjtésének szabályai 
nem egyértleműek. 

940.  Informatív, pontos, aktuális. 

941.  GYenge az érdekérvényesítő képessége! 

942.  Alapvetően elégedett vagyok a kamara tevékenységével. A járványhelyzet által előtérbe került online 
képzések és tevékenység kiterjesztése számomra pozitív. A járványhelyzet elmúltával is célszerű lenne 
fenntartani. 

943.  A kamara nem végez érdekvédelmi tevékenységet, etikai vétségekkel kapcsolatos munkája rossz, 
elfogathatatlan, egyedül a képzési tevékenysége értékelhető! - irreálisan magas tagdíj, amiért szinte 
semmit sem kapunk!!!! 

944.  Teljesen elegedett vagyok! 

945.  Kevés valódi eredményt látok, (a mérnökigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nem azok), 
 
megítélésem szerint az országos és a területi kamarák közti információáramlás, egyeztetés nem megfelelő. 
 
A Kamarára egyre több feladat hárul(na), melyet társadalmi munkában egyre kevésbe lehet színvonalasan 
elvégezni. Véleményem szerint a tisztségviselőknek feladatukat, munkaviszonyban fizetésérért kellene 
ellátniuk, így kamarai feladatukra tudnának koncentrálni, a teljesítményük, eredményük is jobb lehet. 

946.  Sajnos a kamara életére nem látok rá olyan mértékben hogy korrekt véleményt alkothassak 

947.  komoly változáson ment keresztül, de  a fejlődést beárnyékolja egyes érdekcsoportok negatív hozzáállása. 

948.  Mint minden szervezet és egyesülés vízfejű. Ez a kérdőív is igyekszik megszólítani a tagságát, de 
valójában a iciri-piciri tagokig nem jut el semmi! Szomorú vagyok, hogy az egyre növekvő létszámú 
lecsúszásban lévő középosztályt nem szólítják meg olyan építési technológiákkal, amely nem indokolja a 
pénzügyi ellehetetlenésüket, életük végéig tartó eladósodásukat. A hangzatos környezettudatos jelszavak 
ellenére mindenben a multinacionális cégek profithajhászását kiszolgáló a MMK szervezetünk is. Szívesen 



venném az Építőipari Minőségi Irányelvek évek óta elkészült "Vernakuláris építés" és a "Szalmabála 
építőanyag" kiadványok megismerését a kamaránk vezetői részéről, majd a rendeletileg megfogalmazott 
támogatásának elősegítését. 

949.  Sajnos nem tudok nyilatkozni az elmúlt 4 évről, mivel egy hónapja vagyok tagja a kamarának. 

950.  Sokat lépett előre a kamara a digitalizációban - kiváló programokat készitett elő és az online térre való 
átállása is jó. A Beurházási Mesteriskola is kiemelekedik ebből.  
 
Rossz a törvényi kommunikáció - a szakmát érintő törvényalkotás folyamatáról és a tervezéseket, 
kivitelezéseket érintő releváns információkról nincsen tájékoztatás, ha a van az is későn , félre érthető . A 
törvényalkotási lobby-ban a kamara nem kellő hangsúllyal vesz részt és erről a tagságot nem is tájékoztatja 
. Pl.: ERP rendeletek , TNM rendelet dec 31.-ei jelentős változása stb. 

951.  Tisztelem a kamarát és annak dolgozóit. 

952.  Rászemről meg vagyok elégedve. 

953.  A kamara erőn felül mindent megtesz a tagság összefogása, segítése tekintetében, ugyanakkor  a tagság 
passzív hozzáállása a dolgokhoz gondolkodásra ad okot. 

954.  A MMK tevékenysége számomra értékelhetetlen az alábbiak miatt. Számomra 2003 (lassan 18 éve) óta 
nem volt képes olyan tervezői jogosultságot és FMV jogkört produkálni, ami miatt tagjává  kellett válnom 
a MMK-nak. Továbbá olyan csaló, okirat hamisító magukat tervezőknek vallóknak adtak jogosultságot 
akikről tudták, hogy korábban a tagfelvételük idejéig kontár módon végezték hosszú évekig a 
tevékenységüket, mert Önök erről bejelentés útján tájékoztatva lettek. Önök nem végeztek 
érdekképviseletet a csaló, okirat hamisítókkal szemben, inkább jogszerűségre hivatkozva integrálták 
azokat és tagdíjfizetővé tették őket is. 

955.  Én a kivitelezés és műszaki ellenőrzés (mérnöki tevékenységek ) területén Próbálok megélni. Eddig csak a 
tervezők részére sikerült anyagi támogatási lehetőséget Elérniük. Én ugyanúgy bajban Vagyok, mert nincs 
elég Megrendelésem ( politikailag elhanyagolt vidéki városok ). Sajnos az Én Teáor szám (7112) 
besorolásomhoz nem kapható támogatás, kamatmentes kölcsön ( pl. 10 évre 0%-os hitel ), pedig nagy 
Szükségem lenne rá a fennmaradáshoz, a túléléshez ! Ebben Kérném a Kamara közbenjárását, hogy 
terjesszék ki Számomra és a hozzám hasonló e.v.-kra, kisvállalkozásokra is a lehetőséget ! 

956.  Kevésnek tartom a Kamara tevékenyégét a Magyarországra települő EU országokból származó mérnökök 
számára. Konkrétan: beilleszkedő tanfolyamok megszervezése a magyar építésjogi- és szervezeti 
rendszerek megismertetése céljából. 

957.  Köszönöm a munkájukat. 

958.  A kamara - ahogyan egyéb más szakmai, vagy érdekérvényesítő szervezetek esetén is - döntés 
előkészítésben, jogszabály alkotásban egyre kevesebb szerepet kap és egyre kevesebb szerepet vállal. A 
kamara régen elvesztette azt a progresszív, lendületes működését, ami a kilencvenes években jellemezte. 
Ezért elsősorban mi, mérnökök vagyunk felelősek. Megújulás szükséges minden területen. 

959.  MMK az ujságon keresztül tar-tott velem kapcsolatot . Tanítottam, vizsgáztattam ,FMV voltam . A megyei 
kamara mindig készségesen segített , azn építési tagozat mintha nem is lenne. A mérnöki társadalom 
gazdagokra és szegényekre "alakult " . Vidéken a mérnök teljesen magára maradt , pl.a továbbképzéseket e 
MÉK sokkal jobban oldotta meg , szóval nem sok maradt vidéken . 

960.  A tájékoztatás, információ szolgáltatás, jó. A képzések területén van még lehetőség a fejlesztésre. 

961.  Szánalmas 

962.  A MMK és egyes tagok kapcsolata csupán adminisztratív kapcsolat. 



 
Az érdek érvényesítésében a társadalomban játszó gazdasági tevékenységgel nem áll arányban. A MMK 
tagjainak anyagi megbecsülése sem a társadalom egyes területen sem kormányzati szinten nem 
elfogadható.. A új értékek GDP alakulásában, megteremtésében játszott szerepe a mérnökök díjazása ám 
nem tükröződik. Tenni kellene valamit. Nem várni, nem kérni. Piaci szereplők vagyunk, ennek 
megfelelően kellene cselekedtünk nem csak Kamarának, a tagságnak is. 

963.  Lejáró jogosultság miatt kötelező vizsga megszervezése lehetne online 
 
A kiadott segédlet elég ... nagy hiányosságokat hagy maga mögött,. 

964.  A kamara és a valóság között óriási űrt érzek. A kamara ajánlásai és a piac diktálta árak meg sem közelítik 
egymást. 

965.  A kamara betagozódott azon kamarák sorába melyek kiszolgálják a kormány érdekeit. Pl Nem találkoztam 
tiltakozással, mikor a kormányhivatalok vették át erőszakosan, a helyi építési engedélyek kiadását. 

966.  A fentiekben leírtam. Sajnos, a tagságnak csak négy évente van lehetősége véleményt mondani, azonban 
ezt a kérdőívet hasznosnak találom, bár már korábban jutott volna eszébe valakinek, s ezután évente lenne 
jó megkérdezni a tagságot. Az MMK vezetése elidegenedett a tagságtól, valamint az állami vezetéssel  
való kapcsolat tartásban csökkent a probléma megoldó képessége! 

967.  Sok mérnök dolgozik 1-2 éves projekteken. Amit jellemzően KATA-sként végzi. Ez nem bújtatott 
foglalkoztatás, ennyi időre nem alkalmaz senki, viszont jellemzően 1-2 helyről van jövedelem. A 
Kamarának nem sikerült a mérnökök számára a KATA-nak megfelelö kedvezményes adózást kialkudni. A 
KATA módosítás minket elég jelentősen fog súlytani. 

968.  Rendkívül pozitív a flexibilitás, főként a továbbképzések online formájának bevezetését tekintve. 

969.  Nem sok változást tapasztaltam.  Csak a tagdíj nő évente de a feltételek, követelmények változatlanok. 
Több konkrét és egyértelmű állásfoglalás kellene, különösen a szakmai tagozatok munkájában . 

970.  Mind az országos mind a megyei kamara vezetése dinamikusabb lett! 
 
Kommunikáció kívülről megítélve javult, 
 
Mérnök társadalom megosztott, sokszor széthúzó, ezért az érdekérvényesítése csekélynek látszik! 
 
Küldött gyűléses felállás a területi kamarák életét rontotta, meg akadályozta az évenkénti közös 
találkozásokat! 

971.  Az oktatási kreditrendszer kivezetése óta a kamarai szakmai tagozati kötelező oktatások színvonala sajnon 
a nem elégséges és a rettenetesen unalmas szintet érik el. Ezen változtatni kell. 
 
Pozitívum: a mérnökjogi oktatás élőben is megtörtént, melyen lehetőség volt aktuális kérdések 
megvitatására. 

972.  A mérnök kamara alapvetően egy mesterségesen kialakított szervezet, amely az építészkamarai 
tevékenységek, jogszabályok mentén, önálló arculat és cél nélkül működik. Egységesíteni próbálja kevés 
sikerrel a különböző szakterületeken vonatkozó, speciális tudásismeretet számonkérés ét, továbbképzési 
rendszereit. Ez hiba, mert az aktívan dolgozó mérnökök által végzett valós munkát nem veszi figyelembe a 
bürokrácia. 

973.  Általános mérnöki tevékenységgel kapcsolatos fejlesztési törekvéseket, csak a MMK részéről 
tapasztaltam. 
 
A területi kamara a szakértői engedélyek nyilvántartásával és az ehhez kapcsolódó kötelező 
továbbképzésekkel foglalkozik. 
 



A nem szakértői engedély köteles mérnöki tevékenységnek nincs igazán képviselete a területi kamarában. 

974.  Főként a pénzbehajtás álcázásának tűnik a tevékenység. Horror magas tagdíj,  40.000.-Ft/év, ami nem 
kötelező, de ha nincs megfizetve, nem végezhető a tevékenység. Ehhez hozzájön az iparkamarai 5.000.-Ft-
os SARC. Az iparkamara eddig csak ártott a KATA-s vállalkozóknak. Jó lenne törölni a kötelező tagságot! 

975.  Meg vagyok vele elégedve 
 
k 

976.  Alapvetően a tagsági ügyintézésen kívül alapvető kapcsolatot nem folytatok a kamarával. Néhány szakmai 
- és jogi kérdésben (telefonos kapcsolaton keresztül) mindig segítőkész hozzáállást és hasznos 
információkat kaptam. 

977.  Az Országos Kamara tevékenysége egyérteműen javult a korábbi elnökséghez képest, de ... 
 
- kevés a visszajelzés tagság felé, 
 
- nincs visszajelzés a javaslattevők felé, 
 
- javult a kommunikáció, de ez nem elég, nem összefogott, 
 
- nincs különválasztva MMK és PMMK tevékenysége - ez így nem jó, a PMMK alszervezete a MMK?? 
Ez nem visz előre! 
 
- Mérnök Újsághoz gratula, 

978.  Mivel alig egy éve vagyok tag, így ezt nem tudom megítélni. 

979.  A kamarai tevékenység nagyon bürokratizálódott. 

980.  A kollégák többsége a kamarai tagságot szükséges (elvárás) de alapvetően nem hasznos tényezőnek, a 
kamarai díjat pedig egyfajta adónak érzik. Ennek oka talán, hogy a Kamara felépítése túl bonyolult, az 
érdekérvényesítő képessége a tagok érdekeinek védelme érdekében (lefelé) és a szakma érdekében 
(felfelé) gyenge vagy annak látszik. Az akusztikai szakmai tagozat megszületése előtt a kamara nekem 
személy szerint az engedélyen kívül semmi számomra hasznosat nem tudott nyújtani. Most legalább látni a 
szakmai érdekérvényesítésnek az esélyét. 
 
Nincs rálátásom a szervezet erősségeire és gyengéire, de valószínűleg a tagok aktivizálása, az apparátus 
mérnökibbé (karcsúbb, átláthatóbb), szemléletének szakmaibbá tétele, valós érdekérvényesítő erő 
megteremtése volna fontos a közeljövőben. 

981.  A kormányzati fogadókészség/támogatás nem tette lehetővé, hogy a Kamara feladatát az elvárt módon 
ellássa, ezt tovább nehezítette a COVID hatása. 

982.  Nem volt egy sikeres négy esztendő. Kevés eredmény, nagy szavak és ígéretek, de a kamara helyzete, 
elfogadottsága, érdekérvenyesítő képessége, szakmai tekintélye nagyaon alacsonyra sűlyedt. 

983.  A Kamara nem foglal határozott álláspontot,  a lényeges kérdésekben, úszik az árral, a Multik javára hajtja 
a vizet.  
 
Környezetvédelem,  
 
Szelektív hulladékgyűjtés, mennyi károsanyag kibocsájtást lehet megtakarítani az üveg, a műanyagok, a 
papír újrahasznosításával. 
 
Addig nevetséges dolog a személygépkocsik károsanyagkibocsájtásával foglalkozni, amíg egyetlen 
kamion is van az utakon. Mérnök Újság, olasz Gyorsvasút. 



 
Le kellene írni az Elektromosjárművek  abszolút teljes környezetterhelő lábnyomát, s kifejteni hol igazán 
ajánlatos használni. 
 
Állást kellene foglalni a szélenergiával kapcsolatban is. de a nagy légcsavarok alatt hullanak a madarak. 
 
Tragikus a mezőgazdasági vegyszer felhasználás. Tragikomédia, ahogy a Miniszter beszél a termelői 
piacon kapható egészséges élelmiszer, de akko 

984.  Igen nagyon várom már azt az időt, amikor a Kamara visszatér a kreditpontos képzésekhez, amit az Etelka 
puccsszerűen szüntettetett meg. 2013-ban nem a kreditrendszert kellett volna kivégezni. Be lehetett volna 
vezetni pont ugyanígy a kamara által szervezett egész napos szakmai napokat, melynek pontértékét 
felvehették volna 4-re.  - Ami akkor az átmeneti időszak definiálatlanságával történt az sajnos közröhej 
volt. Volt, aki 5 pontra és egy kötelező szakmai továbbképzésre (mert hogy azt teljesítette), megkapta a 
hosszabbítást... 

985.  A heti hírleveleken és a tagdíjbeszedésen kívül érdemi munkavégzést nem látok. Ezt többször is téma volt 
a környezetemben lévő kamarai tagok között, sajnos a vélemény a többiek részéről is azonos. 

986.  Bármilyen kérdésre azonnali választ kaptam a képzések is megfelelnek az igényeknek 
 
A javasolt Mernöki díjazást nehéz az életben érvényesíteni 
 
Ebben komolyabb kamarai érdekvédelem kellene 

987.  A vállalkozások érdekeit egyáltalán nem képviseli.  
 
Valószínűleg nem is érti a problémákat.  
 
Gyakorlati tapasztalatuk nincs. 
 
Gittegylet jellegű. 

988.  Kormányzati érdekérvényesítés jeéentősen csökkent. Jogszabályi és egyéb vonatkozó előírások, 
adatbázisok előkészítéséből a kamara láthatóan kimarad. Pályázatok és kormányzati beruházások a kamara 
bélkül folynak. 
 
A környezetvédelmi szakmai tagozat illózórikus és láthatattlan. Csak szűk kör számára ad érdemi 
lehetőséget és információt. 

989.  Beszedik a pénzt, cserébe jár egy havi újság. Legalább ennek a színvonala határozottan javult az elmúlt 
időben. 

990.  Vannak jó irányok, de a cél az kellene legyen, hogy az MMK ne csak a cégek, hanem valóban a mérnökök 
kamarája legyen. Ehhez a cégvezetőket az elnökségekből ki kellene zárni, vagy számukat kvótával 
korlátozni. 

991.  A Magyar Mérnöki Kamara nem volt kíváncsi a felajánlott segítségekre. A jogalkotásnál nem tudott 
eredményeket felmutatni. Helytelen, hogy elsőfokú jellegű ügyekkel az MMK foglalkozik pl. 
tanúsítványok kiadásával, továbbképzésekkel, gázszerelők ügyei. 
 
A területi mérnöki kamarák helytálltak a mérnökök érdekében.  
 
A szakmai tagozatok egy része nagyon halovány. 

992.  Az elmúlt években az éves tagdíj értéke nem változott. Az idei évre megemelték, a 70 év feletti 
korosztálynak 50%-kal, ami számomra érthetetlen. 

993.  Részemről teljesen rendben volt a tevékenysége. 



994.  Az életnek NINCS olyan területe ahol a "karbantartás", mint szakmai tevékenység ne lenne jelen. A 
mérnök újság az elmúlt 20 évben (talán) ötször foglalkozott ezzel. Az építészet olyan túlsúlyos, mint 
ahogyan a jelenlegi rendszerben osztják oda a támogatást. Pedig, ha a 40-50-60 éves erőműveink, 
vegyipari üzemeink leállnak , vagy (ne történjen meg!) a nyomástartó edényei felrobbannak, akkor az nem 
"vörös iszap szindróma lesz"!!(Ott csak egy gödröt kellett volna egyben tartani!!) 

995.  Köszönöm minden érintett munkáját, a rendszeres tájékoztatást, az aktív közösségi élet szervezését ! 

996.  Élt az információs eszközökkel szakmai , szakmagyakorlást érintő kérdésekben , széles körben és időben 
kapott a tagság a munkavégzést érintő kérdésekben tájékoztatást, továbbképzési lehetőséget. Magasan a 
legjobb a presztizse a mérnökkamarának ismereteim szerint. 

997.  A szakmagyakorláshoz szükséges továbbképzési rendszer korábban sem volt jó, de azon a szinvonalon is 
sikerült rontani. (Ez vonatkozik mind az előadások mennyiségére, mind tartalmára) 
 
A műszaki előírások (szabványok)frontján uralkodó káosz csak nőtt, ebben a Kamara tevékenysége 
értékelhetetlen. 
 
A Kamara lénygében csak az építészekkel foglalkozik, a többi terület "megtűrt" 
 
A Kamarai Díjszabás a cégek részéről nem elfogadott, ha hivatkozunk rá, csak mosolyognak. Egy esetről 
sem hallottam, hogy a Kamara kiaállt volna!!! 

998.  Elégedett vagyok! Csak így tovább! 

999.  Az elnök sok területen aktivizálta az életet, nagy munkát végzett. Valós problémákat oldott meg. 

1000. "Köszönjük", hogy a lehető legjobb időpontban emeltétek fel a kamarai tagdíjat! 
 
"Köszönjük" az esetek többségében teljesen felesleges és mindössze 2-3 különböző témájú éves kötelező 
képzéseket! 
 
"Köszönjük", hogy mind a mai napig nem sikerült elérnie a Kamarának, hogy a munkánkhoz szükséges 
szabványokat olcsóbban megvehessük! 

1001. A 70 év feletti tagok kamarai díját dudván felemelték. Szégyellje magát aki kitalálta és aki ezt 
megszavazta. 
 
A jogszabályban előírt évenkénti tanfolyamokat a 70 év felettiek esetében törölni kellene. 50 év 
tapasztalattal nekünk újat nem tudnak mondani. Ugyan azon témában, ugyan azon előadó színvonaltalan 
előadását kell hallgatni. Most meg otthon a monitor előtt kell jelen lennünk. 
 
Az MMK továbbképzéseinél kerüljön elő a rég elveszett ész és értelem. 

1002. Javuló tendenciák és lehetőségek, más területekkel foglalkozó és a helyi érdekek mentén viaskodó 
szervezeti vezetők a kamara tekintélyét rombolják. Összetartás helyett széthúzás, sokszor egymásnak 
szembemenő válaszok és vélemények tarkítják a hétköznapokat. A kamara tisztségviselői nem 
foglalkoznak a korszerű irányokba való változás lehetőségeivel, még a jelen helyzetben sem. 
 
Sajnálatos módon nem a kamara fejlődésével, hanem saját érdekeik előtérbehelyezésével rombolják az 
összefogottság és az egységes kamara képét. 

1003. Semmi értelme a kamarának... Mire jó az évi 40+e forint beszedésén és a kormány körbeajnározásán 
kívül? 

1004. A kamara megosztottsága, továbbra is sok energiát von el a lényegről, az érdemi szakmai munkáról. 

1005. Tevékeny, tájékoztató, innovatív 



1006. Az állami segítség csak a haveroknak jár.... 

1007. Szép volt fiúk! 

1008. Úgy érzem, hogy aktívabb, célratörőbb a Kamara, felvállalja a képviseletet és a feladatoknak aktívan elébe 
megy. 

1009. Az MMK addig védte a magyar mérnököket, míg az első jelentős külföldi tervező meg nem jelent 
hazánkban: a kínaiak tervezik a Budapest-Kelebia vonalat. 
 
Ha pedig nem tudom megvédeni a magyar mérnökök érdekeit, tüntetőleg lemondok. 
 
 Ez egy olyan precedens, amelynek várhatóan folytatása lesz. 

1010. No comment.... 

1011. lehetne jobb is. 

1012. Nem kivánok véleményt megfogalmazni!Szerintem, aki korrektül kitöltötte kérdôívet, már véleményt is 
közölt. 

1013. A Kamara a változatlanság kőszobra! Hol vagyunk az ügyvédi, de akár az orvosi kamara érdekérvényesítő 
erejétől, képességétől?! Mikor érjük el, hogy a kamara kivesse soraiból az áron alul vállalkozó és gyenge 
munkát végző mérnököket! Hány kollégát ismerünk, aki annyi jogosultsággal rendelkezik, hogy nem fér el 
a "zakóján a sok kitüntetés", tudásuk meg igencsak szerény! Mikor leszünk méltó partnerei a 
kormányzatnak, hatóságoknak, önkormányzatoknak, vállalkozóknak, beruházóknak? Mikor nem fogják 
felmosni velünk a padlót? Hol késik a magyar "HOI" elfogadtatása! Egy vagy két tagozatról tudok, 
amelyik, sokszor az MMK-val szemben, is végzi nélkülözhetetlen tevékenységét, mert nem tehet mást a 
biztonság érdekében! Érzékelhetjük a Mérnök újságban a három szervezeti forma, egység közötti 
feszültsége 

1014. Megfelelő 

1015. Csak néhány hónapja vagyok kamarai tag, így sem átlalános sem részleteket érintő véleményeket nem 
tudok megfogalmazni 

1016. Húzzatok bele .... 

 


