
31. Milyen, a mérnöktársadalmat segítő intézkedéseket vár a kormányzattól a következő időszakban? 
 

1.  A mérnöki munka elismerését és támogatását tovább kellene támogatni kormányzati szinten is. 
 
A pályázatokat ls építőipart érintő kérdésekben a szakértőket szükséges lenne bevonni. Városfejlesztési beruházásoknál az 
energetikai kérdéseket sokkal jobban és átfogóbban végig kellene gondolni a kivitelezés megkezdése előtt. 

2.  Innovációk terjesztése, újdonságok oktatása 
 
Források feltételek nélkül és nem kisbetűvel hitelek!!! 
 
Érdekvédelem minden szinten 

3.  Tudjuk elérni azt, hogy pl. egy ingatlannal kapcsolatos ügyletben ne csak az ügyvédek és ingatlanosok munkáját értékeljék és 
honorálják, hanem a szerkezettervezőjét is. 
 
Értessük meg a politikusokkal és közgazdászokkal, valamint a profitéhes vállalkozókkal, hogy pl a beton nem szilárdul meg 2 
nap alatt, vagy hogy a 8-10 m magas töltés konszolidációja nem zajlik le két hét alatt, stb 

4.  A műszaki szellemi termékek elismerése, ugyanazon a szinten, mint a jogászoknál.  
 
A jogász és orvos szakvizsga nélkül csak a diplomával dr. címet kap, a mérnök szakvizsga után sem. Miért kapnak ők, a mérnök 
miért nem? 

5.  1. Tőkéhez való könnyebb hozzáférés - kiemelten digitalizációs fejlesztésekhez. 
 
2. Azon Vállalkozások akik jelen pillanatban komoly likviditási problémával küzdenek kapjanak anyagi segítséget. 
 
3. Terhek csökkentése, bár ez kezd elfogadható szintet közelíteni. 

6.  Jó lenne ha nem saláta törvényekben eldugva jelennének meg az építési jogszabályok. Jó lenne a régi Országos Építési Kiviteli 
szabályzat alapján összeállított jogszabályi gyűjtemény, különös tekintettel a minőségi munkák meghatározására. Az 
önkormányzatok részére vissza adni a helyi döntéseket, hogy azt semmiféle jogszabállyal ne lehessen megkerülni. (pl: kiemelt 
beruházások.) 

7.  legyen független építésügyi minisztérium 

8.  tervező kis és középvállalkozoások támogatása, segítése 

9.  Pályázati lehetőségek, támogatott hitelek 

10.  Számos olyan javaslat született, amelyek segítenék a kis és közepes vállalkozásokat abban, hogy a tevékenységük végzése 
közben nagyobb jogi biztonságban legyenek a nagyobb megrendelőkkel szemben (fizetési morál, fizetési határidő). Nagyobb 
támogatottságra volna szükség ezen javaslatok jogszabályokba történő beépítésére. 

11.  Támogassák a mérnököket, a tényleges kisvállalkozásokat. Ne lehessen úgy pályázatot kiírni, hogy Ft-ra megmondja vaklaki, 
hogy mennyi fozetése legyen az alkalmazottnak, sőt ne is kelljen alkalmazottnak lennie. A mérnökök 70-70%-a önállóan 
dolgozik, egyedül!!! És ébredjenek fel!!! 
 
 
 
Ne merje senki a vezetők közül mégegyszer azt üzenni, hogy "Segíts magadon az Isten is megsegít!"  Közben a színészek, 
bohócok minden más vállalkozás tonnaszám kapja az állami támogatást! 

12.  A mérnöktársadalom nem segítségre szorul, hanem elismerésre, megbecsülésre! 
 
A Magyar Mérnöki Kamara és Építész Kamara részvétele, egyetértése, jóváhagyása nélkül szakmával összefüggő, építési 
szabályozással, beruházással, létesítménnyel, műtárggyal, hatósággal, műemlékvédelemmel kapcsolatos jogszabány (törvény, 



rendelet, stb) ne legyen hozható! 

13.  A mérnöktársadalom nem segítségre szorul, hanem elismerésre, megbecsülésre! 
 
A Magyar Mérnöki Kamara és Építész Kamara részvétele, egyetértése, jóváhagyása nélkül szakmával összefüggő, építési 
szabályozással, beruházással, létesítménnyel, műtárggyal, hatósággal, műemlékvédelemmel kapcsolatos jogszabány (törvény, 
rendelet, stb) ne legyen hozható! 

14.  A szabványokhoz való ingyenes, korlátlan  hozzáférés a kamarai tagoknak, de még inkább mindenkinek. Ez legyen állami 
feladat, úgy, mint a rendőrség, katonaság, stb. fenntartása. 

15.  Minimális építőipari rezsióradíj mértékének érvényesítése, betartatása és ellenőrzése a gyakorlatban. 
 
 
 
Mérnöki díjszabás betartatása, ellenőrzése vállalati és magánszférában. 

16.  Jogszabályi "rendrakás" - jogszabályok, illetőleg előírások tekintetében az előírások egyszerűsítése, áűtláthatóságának 
megteremtése szükséges. 

17.  Nincsenk illúzióim, így semmit. 

18.  Nincsenk illúzióim, így semmit. 

19.  Több mérnököket segítő támogatást, kevesebb financiális terhet (amely alatt illetékeket, illetve az összes bújtatott nem adónak 
hívott terhet is értem pl. regisztrációs díjak, stb csökkentését, eltörlését) 

20.  A kisvállalkozások informatikai támogatását a kisvállalkozások számára is érzékelhetően növeljék. 
 
A pályázati kiírásoknál legyen fontos szempont a helyi mérnöki munka. 
 
Az építési szabályozás legyen egyértelmű és következetes. 

21.  A továbbképzési üzlet helyébe valódi továbbképzést szeretnék.  
 
Támogatást a komplex mérnökirodák működéséhez.  
 
Megfelelő helyet a mérnöki tevékenységnek és a mérnököknek a társadalomban a magasépítés és az építészek aránytalan 
szerepeltetése helyett - lehet, hogy a politikusoknak meg kellene értenie a különbséget az alkotó mérnöki tevékenység és az 
építészeti tevékenység között. 

22.  1. Ne kelljen hónapokat várni az elvégzett munka kifizetésére. (Főleg az állami megrendelések esetében.) 
 
2. Ne kelljen értelmetlen, nem a feladatról szóló sablon szerződéseket aláírni, amiket olyan jogászok találnak ki, akiknek 
fogalmuk sincsen a tervezés, a kivitelezés és a szakértés közötti különbségekről. (Erre jó lenne a kamara jogsegély szolgálta.) 
 
3. Jó lenne, ha a pályázatok kiírásakor tisztában lennének az elvégzendő műszaki feladattal, és az ahhoz szükséges időkerettel.

23.  A kamara véleményét nagyobb súllyal vegyék figyelembe. 
 
Mérnökvállalkozások célzott támogatása. 
 
Társadalmi elismerés elősegítése. 

24.  - tudományos tevékenység (K+F, kutatás-fejlesztés) magasabb szintű anyagi támogatása 
 
- az állami szektorban (hatóságok, vízügyi igazgatóságok) dolgozó mérnökök anyagi és erkölcsi megbecsülésének növelése 
 



- a versenyszférában dolgozó, főleg kis létszámú vállalkozások támogatásának növelése (eszközbeszerző és informatikai hátteret 
fejlesztő pályázati lehetőségek kibővítése) 

25.  Innovációk terjesztése, újdonságok oktatása 
 
Források feltételek nélkül és nem kisbetűvel hitelek!!! 
 
Érdekvédelem minden szinten 

26.  Önálló minisztériumot az Építésügynek, élén hozzáértő, a szakma által elfogadott vezetőkkel. 

27.  Költségcsökkentő intézkedések. 
 
Adócsökkentő intézkedések. 
 
Állami támogatások. 

28.  A (nem csak a) mérnöktársadalom jelentős részét súlytó KATA szabályozás kezdvező megváltoztatása. 

29.  A műszaki oktatás és továbbképzés feltételeinek javítása. 
 
Korrekt közbeszerzések. 
 
Sokkal kevésbé változó jogszabályi környezet. 

30.  A műszaki oktatás és továbbképzés feltételeinek javítása. 
 
Korrekt közbeszerzések. 
 
Sokkal kevésbé változó jogszabályi környezet. 

31.  Közlekedésbiztonsági intézkedések, nagyobb biztonságot az utakon! 
 
Közlekedési beruházások, különösen az agglomerációban, például a Csepel szigeten (Szigethalmi HÉV-kereszteződés ígéretének 
teljesítése) 
 
Környezetvédelem 

32.  - Az elefántcsont-toronyként fölénk hatalmasodó Kamarák uralkodásának vessen véget! 
 
- Valódi érdekképviseletet, alulról jövő kezdeményezéssel! 
 
- Mindez átlátható , számon kérhető költségvetéssel! 

33.  A főleg kisebb vállalkozások támogatása, pályázati szinten. 
 
Elérhető állami támogatások ismertetése a vállalkozókkal. 

34.  A kamarai díjszabás érdemi érvényesítése 
 
A jogszabályalkotásban a kamarai munka következetesebb felhasználása 

35.  A mérnöki feladatok szakmai alapú rendezettségét segítő igazgatási rendszer biztosítása. 

36.  Ne csak szavakban, hanem tettekben is segítse a mérnöki munka erkölcsi és anyagi elismerését. 

37.  Egységesebb, ellentmondásoktól mentes jogszabályi környezet kialakítása. 
 



Elektronikus ügyintézés megtartása és továbbfejlesztése építtetőt és mérnököket támogató módon. 
 
Építési tevékenységet serkentő támogatások megtartását, újabb feladatok kidolgozását. 

38.  kiszámítható, stabilan működő gazdaság 
 
társadalmi béke 

39.  Hazai mérnök KKV-k további támogatása: 
 
-oktatás  
 
-kedvezményes eszközbeszerzés biztosítása 
 
-gazdasági versenyhelyzeti előnyök biztosítása külföldi cégekkel szemben 

40.  Mobiliák és eszközök  ÁFA mentes beszerzésének jogosultságát a folyamatos fejlesztés érdekében. 
 
Kedvezményes hitelek biztosítását a fentiekhez. 
 
A jogalkotáshoz  kapcsolódó szakmai véleményezéshez kellő időalap , valamint a véglegesítés előtti konzultáció lehetőségének 
biztosítását a kamarai szervezet részére. 

41.  épitési jog elérhetővé tétele részletes magyarázatokkal , hatóságok összesített listája témakörönként ,  elérhetőségek , online 
ügyintézést segitő alkalmazások, működő épitésinapló APP 

42.  A döntések ne politikai alapon szülessenek. 

43.  építésügyi eljárások további egyszerűsítése 

44.  A mérnöki tudás elismerése. 
 
Ehhez illeszkedő anyagi, erkölcsi megbecsülés. 
 
Az egyre bonyolultabb adminisztráció egyszerűsítése. 

45.  Szakmai véleménykérésnél az 1-2 napos időkorlát túl kevés. Amennyiben fontos a kormányzat számára az MMK szakmai 
válasza, a rövid határidőkön változtatni szükséges. 

46.  Mérnökök és a mérnöki munka társadalmi elismerése. 
 
Mérnöki tevékenység megfelelő anyagi megbecsülése. 
 
Mérnök képzés színvonalának emelése. 

47.  Jó és komoly kérdés nem fér bele sem időben sem terjedelemben szerintem a korrekt válasz. 

48.  Ne "telepedjen rá" a szakmai tevékenységre. 

49.  Hasonlóan , mint eddig! 
 
Online fórumok! 

50.  Talán hiányzik a szakminisztérium. Az is igaz, hogy a zavarosban jobban lehet halászni. Kicsit sok a Kormány rendeletek 
gyakori módosítása. A Kamarai véleményeket jobban figyelembe kellene venni. 

51.  Rendkívüli munkavégzési helyzetek - mint amilyen a járvány okozta helyzet is - kezelése. 
 



A mérnökök piaci megbecsülésének tovább növelése, ennek segítése. 

52.  Az építési engedélyezés korábbi gyakorlatának a visszaállítása 
 
Az építés felügyeleti rendszer megerősítése. 
 
Az MMK és a területi kamarák anyagi támogatása. 
 
A mérnök továbbképzés anyagi támogatása pályázati rendszer keretében 

53.  Nulla bevétel esetén nulla adó!!! 

54.  - Megfelelő méretű beruházásokat indít vagy támogat a műszaki állomány foglalkoztatására. 
 
- Nem engedélyezi a külföldi mérnöki erőforrás bevonását kormányzati fejlesztésekbe, kiaknázza a hazai lehetőségeket. 
 
- Egyes szakterületek kapacitásait figyelembe véve, indítja az állami fejlesztéseket ezáltal biztosítva a hosszútávú munkaerő 
kihasználást, illetve az ésszerű napi 8 órás munkaidő betartást. 

55.  A projektek felelős átgondolása a meghirdetés előtt. 

56.  Anyagi megbecsülés 
 
Munkáknál, nagyobb figyelem a tapasztalati időre, és ne az alacsonyabb ár döntsön 
 
Több szakmaiság 

57.  1. minőségi szakemberképzés, legyen az szakmunkás vagy mérnök 
 
2. generáltervezői díj egy részének visszatartása adott projekt sikeres megvalósulásáig 
 
3. rendteremtés a rendeletek, szabványok, előírások kuszaságában 

58.  Rögzíteni kellene végre a díjszabásban az alkalmazható árakat az egyenlő esélyek érdekében . Ne legyen kiszolgáltatottság ! 

59.  - mérnöki tevékenységek széleskörű támogatása nem csak anyagilag hanem szakmailag is 
 
- szakértők bevonása a döntésekbe (nem állszakértők) 
 
- mérnöki szervezetek és a fórumok nagyobb jogkörrel felruházása 

60.  Nagyobb mérnöki megbecsülést. Ne mindenben műszaki kérdésben a jogászok döntsenek. 

61.  - Mérnök képzés ösztönzése, támogatása. 
 
- Új, a mérnöktársadalmat érintő projektek előkészítésbe az MMK bevonása. 
 
- Hatósági eljárások elektronikus úton történő ügyintézésének további fejlesztése, a már tervezett projektek mihamarabbi 
"élesítése". 

62.  A hitel formában segítség helyett vagy a körülményeket alakítsák át vagy tényleges segéllyel támogassák a nehéz helyzetbe 
került vállakozásokat. 

63.  1. Szakember/mérnök képzés és továbbképzés feltételeinek javítása elméleti és gyakorlati téren, hatékony minőségbiztosítási 
rendszer fejlesztése 
 
2. Mérnöki tevékenység megbecsültségének javítása, munkavégzés feltételeinek javítása. 
 



3. Szakmai előírások, elvárások folyamatos korszerűsítése, és az érintettek megfelelő tájékoztatása a változtatásokról. 

64.  Az arra rászoruló mérnök-szakértők részére, vállalkozást segítő könnyítéseket, és további adókedvezményeket. 

65.  Tényleges segítség a kis vállalkozóknak is. 

66.  1.  Kezdő mérnökök mentorálásának központi szabályozása és támogatása  
 
2. Eszköz beszerzések támogatása 
 
3. 

67.  A kezdő mérnökök segítése. 

68.  Adócsökkentés 

69.  Támogatás, együttműködés, kölcsönösség. 

70.  Beruházások jobb előkészítése. 
 
Design and Build állami beruházások, döntésképtelen beruházói képviselettel nagyon nehezek. 
 
Kötelező tervellenőrzés intézményének visszaállítása. 
 
Mérnökképzés fejlesztése, mérnöki pálya vonzóbbá tétele. Fele annyi mérnökhallgató kezdi az Egyetemet mint 15 éve. 

71.  Mérnöki munka elismerését! A projektvezető -excel "bajnok" nem is biztos hogy épp a saját szakágában dolgozik!- 
megbecsültebb, több pénzt keres, mint egy több szakágban is fmv jogosultságokat felmutatni bíró mérnök! Vagy: műszaki 
ellenőr aki naponta ellenőriz, konfrontálódik a kivitelezővel szintén anyagi hátrányban van a projvezetővel. Hiányzik a szakmai 
elismertség.Vannak "vezető mérnökök" (jogszabály!?)akik nem műszaki ellenőrök csak "összefogják" a munkát több 
elismerésért... 

72.  - szakmai szempontok erősebb képviselete a beurházási döntések során 
 
- mérnökképzés gyakorlatiasabbá tétele 
 
- nemzetközi tekintetben is vonzó munkakörnyezet hazánkban 

73.  - önálló, saját székház visszaállítása 
 
- a mérnöki munka erkölcsi és anyagi jobb elismerése 

74.  Biztosítsa a ténylegesen versenyalapú tervezés lehetőségét. 

75.  SZJA adó csökkentés szükséges a KAT-ásóknál a Covid idején. 

76.  Mérnöki tevékenység aktív segítése. 

77.  1. Törvények véleményezése az előkészítés stádiumában. 
 
2. A mérnöktovábbképzések anyagi támogatása. 
 
3. Az állami beruházások tervezésének és kivitelezésének Mérnök Kamarai műszaki ellenőrzése ("társadalmi kontroll") 
meghatározott összeghatár fölött. (pl. autópályaépítés, hídépítés, nagy közműberuházások, stb.) 

78.  1. Egyenrangú partnernek fogadni el a Kamarát. 
 



2. Szakai kérdésekben nem csak meghallgatni a Kamara véleményét, de el is fogadni. 
 
3. A Kamara súlyának megfelelő megnyilvánulási lehetőséget adni a kormányzati médiiában. 

79.  nem vagyok mérnök 

80.  Diplomás minimál bér bevezetése és a Mérnöki szakma megítélésének javítása. A műszaki ellenőri társadalom megítélésének 
javítása, a Független Mérnök intézmény visszaállítása a nagy projekteken. Ne jogászok irányítsák a beruházásokat és a műszaki
döntéseket ne szakmán kívüliek hozzák. 

81.  Az előzőekben leírt probléma megoldását. 

82.  Nem érdekli a kormányt a műszaki élet, 

83.  Kamarai díj csökkentése, pályázati támogatások, kedvezményes kamarai szolgáltatások érdekében lobby tevékenység, stb. 
Lássuk, hogy értünk vannak. 

84.  Mérnöktársadalom megbecsülése mind szakmai mind anyagi téren. 

85.  A kis és közepes mérnöki vállalkozásokat segítő támogatási lehetőségeket ki kellene bővíteni, hogy az egyéni vállalkozók is 
igénybe tudják venni az eszközfejlesztésre. Pl. a minimum korlátot 0,5 vagy 1M Ft-ra csökkenteni. 

86.  Kevesebb adminisztrációt és több szakmaiságot. 

87.  1. KATA adózási mód 3mFt/megrendelő limit eltörlése 
 
2. Robbanásbiztos tervezés jogi hátterének rendezése 
 
3. MMK vétó joga szakmai alapon az értelmetlen kormány rendeletekkel szemben 

88.  Nagyobb mértékben vegye figyelembe a kormány a mérnökök véleményét. 

89.  Figyelembe véve a gazdaság alakulását, az árak növekedését, feltétlenül szükségszerű a mérnöki minimum díjak jelentős 
emelése. 

90.  Támogatás az 1-3 főt foglalkoztató mikró vállalkozásoknak, az Építő-5 sem nekünk szól. 

91.  Esélyegyenlőség, a versenylehetőségek kiírása több közreműködő részvételét biztosítsa. 

92.  Esélyegyenlőség, a versenylehetőségek kiírása több közreműködő részvételét biztosítsa. 

93.  Ezt nálam okosabbak vagy illetékesebbek majd. 

94.  A nano, mikro és közepes vállalkozások működésének megerősödését elősegítő intézkedés sorozat előtérbe helyezését. 

95.  További egyszerűsítések az adminisztrációját terén (pl.: engedélyeztetés) 

96.  A szakértelem és nem a dokumentum elismerését. 

97.  Utánpótlás nevelés segítése. 
 
Pályázati lehetőségek eszközbeszerzésre KATÁ-s egyéni vállalkozók részére is. 
 
Tervezési tevékenység támogatása megrendelésekkel 



98.  Nagyobb hangsúllyal, komolyan vegyék a környezetvédelmi jogszabályalkotást- és azok végrehajtását, a klímavédelmet 
 
Az országos - környezetvédelmi munkák végzéséhez szükséges - adatbázisokhoz való hozzáférés teljesen ingyenes legyen 
(pl:NaTéR) 
 
Nagyobb elismerést kapjanak a mérnökök, egységes legyen a megítélés a fővárosban, az ország nyugati és keleti részében 

99.  Akiket hátrányosan érint a Pandémia miatti hatásai. 

100.  -Tovább javítani a kapcsolatot mérnoki kamarával. 
 
- Oda hatni, hogy pl energetikai (vagy egyéb szakmai) kérdésekben  
 
    a szakmailag illetékes mérnökök  állásfoglalásának nagyobb súlya legyen. 
 
- A szabadalmaztatás segítése, a feltalálók érdekérvényesítésének javítása. 

101.  A mérnöki hiányszakmák megsegítése, oktatás, képzés, idősebb mérnöki tudások átadása, közvetítése 
 
A gyakorló mérnökök inter-aktívításának elősegítése, "figyeljünk egymásra, ismerjük egymást" 
 
Aktivításra ösztönző digitális és/vagy közvetlen kapcsolat programok, pl. szakmai képzés, kerekasztal tájékoztatások, bemutat
pályázatok stb. 

102.  A mérnöki KATA-s vállalkozások 3.000.000 millió feletti, 40%-os különadó eltörlését tartom a legfontosabb feladatnak. A 
mérnöki gyakorlatban ezt a küszöbértéket akár már egy projekt ellenértékével túl lehet lépni. A tervezési tevékenység 
"legalizálása" elsődleges feladat lenne. 

103.  A mérnöki tevékenység szakmagyakorlásához kapcsolódóan legyen egységes álláspont a díjazásra vonatkozóan, amely nem 
engedi az irreálisan alacsony díjazásokat a piacon, kamarai díjazáshoz viszonyított 60-100% közötti árazás, a szakmagyakorlás 
valódi ellenőrzése a kontárkodás mint jogi fogalom visszavezetése BTK-ba. 
 
A tevékenységhez és beruházási értékhez kötött tervezői felelősségbiztosítás megléte,. 
 
A jogosultsághoz kötött szakmagyakorlás érdekképviselete. 

104.  Sajnos az országban tapasztalt következetlenségből kifolyólag nem reménykedem hathatós segítségre! 

105.  Az alkalmazottakkal nem rendelkező egyéni (KATA-s) vállalkozók számára is elérhető legyen az eszközbeszerzésre kiírt 
pályázat. 

106.  Ingyenes, tartalmas szakmai továbbképzések a fejlődés jegyében. A hangsúly a minőségi és a fejlődésen van. 

107.  Politikától és érdekektől mentes korrekt tájékoztatást, intézkedést és cselekvést az EU-elvekkel- és magatartási szabályokkal 
egyetemben! 

108.  A többi hasonló szintű felkészültséget igénylő szakmákkal egyenrangú lehetőségek, társadalmi és anyagi elismertetés  
 
A működő ill beruházó cégeknél nyilvános és fair beszállítói lehetőségek  
 
A KKV szektor innovációs tevékenységét segítő kamarai támogató háttér 

109.  Ugyanez a segítség maradjon meg . 
 
További segítség a Kisvállalkozásoknak. 
 
Jogi segítség fokozása. 



110.  Mérnöki képzések támogatása, vállalkozások támogatása, külföldi együttműködések segítése 

111.  KATÁ-s egyéni vállalkozók támogatása. 

112.  egyéretlműbb jogszabalyák készítését. 

113.  Adókedvezmények bevezetése esetén egyértelmű, közérthető tájékoztatás lenne szükséges. 

114.  A KATÁS Vállalkozások további segítését, támogatását, nem pedig korlátozását (lásd 3 mill Ft). 

115.  Bocsánat nem tudom 

116.  amig van elég építkezés addig nem kell segítő intézkedés. 

117.  Nyugdijas lévén nincsen sem kellő áttekintésem, sem javaslatom ezzel kapcsolatban. 

118.  Ez a kormányzat már bizonyított. SEMMIT. 

119.  A legkisebb (1 személyes) vállalkozások segítése, bürokrácia csökkentése, pl online könyvelő felület Így pl nem kellene 
könyvelőt alkalmazni, ami nagy anyagi költség egy 1 személyes vállalkozás esetén, aminek következménye a versenyképesség 
romlása. 

120.  Ne változtassák folyamatosan a jogszabályokat. Legyen sokkal kiszámíthatóbb a jogi háttér, segítsék elő a valódi szakemberek 
bevonását a beruházásokba. 

121.  - Nagyobb hangsúly legyen az online ügyintézések könnyítésén és ezeknek kiterjesztése 
 
- Összetettebb és egymásra épülő ügyintézési rendszerek kialakítása az ügyintézés papírmunkáinak csökkentésére és folyamat 
gyorsítására 

122.  Szakmai javaslatok minél szélesebb körű figyelembe vételét. 
 
Mérnökök bevonását a döntések előkészítésébe. 
 
Szakmai támogatás kérése a projektek bonyolítása során. 

123.  A mérnöki munka "láthatóbbá" tételére, bevonására lenne szükség a Kormányzati munkában. 
 
A mérnöki munka elismertségét / ismertségét növelni kellene a lakosok számára  
 
Az építési tevékenységet megelőző "előkészítő" munkáknak (melybe a felmérések, tervezések, szakértések különböző szintjei 
tartoznak) jóval nagyobb súlyt kellene kapniuk, mind műszaki szempontból, mind anyagi ráfordítás tekintetében. 

124.  Építészmérnőkőn kivüli mérnőkők nagyobb foku támogatása. (Jármű tervezés) 

125.  A szakma bevonása az energetika és a napi mérnöki tevékenységet meghatározó jogszabályi változások előkészítése kapcsán. 

126.  Ágazati szabványok, műszaki előírások ingyenes hozzáférhetőségét nagyon hiányolom. Egy kezdő vállalkozásnak ezek a tételek 
jelentős kiadást jelentenek. 

127.  1.) Hasonlóan a jelenlegi kérdőívhez megkérdezi a jövőben a Kormányzat a Kamarán keresztül a mérnöktársadalom véleményét 
ezen társadalmi réteget befolyásoló intézkedések előtt, melynek összegzett eredményét felhasználja a jogszabály alkotás során
 
2.) Örökre kiírtja a "fekete" vagy "szürke" gazdaságban résztvevő, piacrombolást végző mérnökök, mérnök vállalkozások 
tevékenységét, 
 



3.) A Mérnökkamarai képviselet szorosabb kötődését a jogszabályalkotó Kormányzati szervekhez, 

128.  A különböző távlati stratégiai tervek szakmai véleményezéséhez csatolja azok értékeléséhez szükséges kül- és nemzetgazdasági 
szintű megalapozó tanulmányokat is. 

129.  Kevesebb direkt "politikai" beavatkozást a szakmai ügyekbe. 
 
A Mérnökök szakmai és etikai véleményének magasabb szintű elfogadását. 
 
A Mérnök szerepének visszaállítását a középpontba a független Mérnöki szerepkörben történő elfogadással. 

130.  A 2021.jan. 01-től érvényes (ajánlott) Mérnöki díjszabás érvényesítését! 

131.  A műszaki ellenőrök elfogadottságának helyreállítása. Jelenleg a kivitelezők dirigálnak (még a megrendelőknek is), a műszaki 
ellenőrnek meg annyi szerepet szánnak, hogy a pótmunkákat és teljesítés igazolást aláírja. Ha egy műszaki ellenőr pedig 
tisztességes munkát vár el a kivitelezőtől, akkor előbb utóbb eltávolítják a munkáról. 
 
A közbeszerzésnél a legalacsonyabb és a legmagasabb ár kizárásának Kbt-be való visszaemelését. 

132.  A szakmai törvények ill. rendeltekmegalkotásakor, módosításakor a szakmai és mérnökkamarák véleményének kikérése legyen 
kötelező.  
 
A vélemények figyelembevételére való utalás, vagy elutasítás esetén az indoklás a kormányzat részéről legyen kötelező. 

133.  -A mérnököknek nem elegendő az elméleti oktatás! Kell a valós gyakorlatban eltöltött idő. Itt kell fejlődni. (A tervező olyan 
műszaki tartalmat kíván a kivitelezőtől, amit az interneten látott. Jónak tűnik, csupán nem az adott körülményekhez való, ám 
költséges.) 
 
-Tisztázni kell a mérnöki képzésben résztvettek jogosultságát.: Képzési szint, tapasztalat, elért eredmények függvényében. Eze
bizonyos fokig kell hogy kiegészítsék egymást. 
 
- Jelenleg egy mérnök óra díj vs festő óradíj. NO COMMENT! 

134.  Mikrovállalkozások segítése 

135.  1) Kormány minden műszaki kérdéssel kapcsolatban kérje ki a MMK véleményét. 
 
2) Tervező szakterületéhez szükséges szabványok árát legalább 50%-al csökkentsék. 
 
3) Tervezői szakterülethez kapcsolódó számítógépes programok vásárlásához kedvezmény biztosítása. 

136.  Kisvállalkozások vissza nem térítendő és kamatmentes hitel-támogatása 

137.  Anyagi támogatások. Adókedvezmények. Nyílt pályázati lehetőségek. 

138.  Kamara kapjon betekintési, s véleményezési jogot minden "nagyobb" projektbe, s vélemény alkotási joggal. Ebből joga legyen 
valamilyen módon a tagság felé esettanulmányokat, észrevételezéseket közölni, stb. 
 
Idővel a tervezési, stb. kivitelezés követési észrevételeket elemezve javaslat tételi lehetőséggel rendelkezhessen. 

139.  A szakmai megbecsülést. 
 
A partnerséget. 
 
Az együttgondolkodás lehetőségét koncepciók kialakításában fenntarthatóan. 

140.  Piacsegítő inztézkedések szükségesek. 



141.  Javaslom, hogy az igazságügyi szakértői jogosultságot a Bsc végzettségűek is kaphassák meg. 

142.  Múljon el a komplett társadalmi agyhalál, kezeljük végre helyén a "járványt"... 

143.  A mérnöki kisvállalkozások további segítése, a talpon maradásban, a technológiai és eszköz felszereltség, valamint a szoftverek 
beszerzése területén. Legyen jobban támogatva a mérnöki díjszabás alkalmazása. 

144.  Sajnos nyugdíjaskán és több mint tíz éve a műszaki mérnöki tevékenységtől viszonylag távol lévén, érdemi nyilatkozatot nem 
kívánok tenni. 

145.  Minden dőntést kizárólag szakmai vonalon végezzék. 
 
Politika mentesen 

146.  Több szakmai beleszólást a beruházások versenyből való kiiktatása miatt. A pályázatok nyelve legyen egyértelműen érthető és 
magyar. 
 
Felesleges nyilvános adatokat ne kérjenek a pályázatokhoz. Pld. Cégkivonat, Mérlegek, eredeti aláírási címpéldány, bankszámla
szerződés, stb. Ezek mind elérhető a neten keresztül. 

147.  A kül. szakmák egyenletesebb segítését 

148.  Szakmai kérdésekre szakmai válaszok születhessenek a Kamara által, tehát legyen meg a Kamara törvény által biztosított 
tekintélye. A mérnök képzésben résztvevő oktatók és intézmények anyagi, társadalmi megbecsülését helyre kell állítani, mert 
közönyös, lezüllött oktatásból nem lesz jó mérnök és gazdasági felemelkedés. Nemcsak ciklusonként, hanem közép és hosszú 
távra víziót és programot a gazdaság fejlesztésre, ami kiszámítható feladatokat ad a célok elérésére, nem változik évente érdekek 
mentén 

149.  A Megrendelők, a Munkáltatók és Kamara tegyen lépéseket azért, hogy a gyakran "szakirányú" főállás mellett, csak bizonyos 
kritériumok mellet lehessen ajánlatot adni bizonyos tervezői, műszaki ellenőri feladatokra a kollégáknak. Mert ezek az ajánlatok 
gyakran ellehetetlenítik a főállású mérnököket! (árlehajtó hatása van) Ez is egy olyan probléma , amelyik megéren egy cikket 
Mérnökújságba! 

150.  - mérnök bérek emelése az állami szférában  
 
- támogatások a mérnöki szolgáltatások területén lévő vállalkozásoknak  
 
- Kamarai továbbképzések állami támogatása 

151.  Építő-4 Építő-5  jellegű pályázatok, de egyéni vállalkozók számára (tervezés, műszaki ellenőrzés...) - tehát eszköztámogatás 
egyéni vállalkozóknak is úgy, hogy nem kell foglalkoztatott, ill. min. br. bérköltség. 
 
Természetesen nem kell több 10 millió Ft támogatás kisebb vállalkozásoknak, de kisebb támogatás jól jönne (számítástechnikai 
beszerzésekre, ellenőrzési, tervezési eszközökre...) 

152.  A jogszabályokat ne változtassák nyakra-főre. 
 
A rendeleteket se változtassák nyakra-főre. 
 
Egységesítsék és egyszerűsítsék a szabályrendszereket, mert KÖVETHETETLEN! 

153.  MÉDI érvényesíthetősége az ügyfeleknél 

154.  Vállalkozások kedvezményes hitel támogatása. 

155.  A mérnöki munka  szakmai megbecsülésére nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie. 



156.  - Mérnököknek folyamatos munkabiztosítás, 
 
- Végzetség/ szakmai gyakorlat függvényében arányos bértámogatás, 
 
- Takarékpénztár, lakásvásárlás támogatás,…stb. 

157.  részletes tájékoztatás, érinti szabályzat változások bemutatása 
 
képzés szakírányú lépések 

158.  Mérnöki tevékenységek segítése ,anyagi támogatása 

159.  még nagyobb rálátást a jövő mérnöki tevékenységével kapcsolatban 

160.  nem szeretnék válaszolni 

161.  A mérnöki szolgáltatás aktuális díjtételeinek (MMK díjszabás) betartatását. 
 
A szabvány változások, jogszabály változások célcsoport irányos terjesztése. 

162.  A kormányzat tevékenységét megfelelőnek, sőt a lehetőséghez mérten jónak, - kiválónak tartom. 

163.  1. A építőipari piac felélénkítését. 
 
2. A kis és közép vállalkozások nagyobb fokú támogatását. 
 
3. A kormány által nyújtott támogatások gördülékenyebb és gyorsabb elérhetőségét. 

164.  A nyilvántartási rendszerben lévő műszaki ellenőröket egy ingyenes nyilvántartási rendszerbe kellene vezetni. A kamarai 
rendszernek ezt el kellene bírnia. A kötelező képzések előadásait több és változatosabb témákkal kellene összeállítani. 

165.  -véleményt kérjen, és azt vegye is figyelembe 
 
.-építési napló reformálás 
 
-jogszabályalkotás rendszere egyszerűsödjön 

166.  Orvosokhoz hasonló megbecsülést anyagilag 
 
Mérnök életpálya modell kidolgozása 
 
Vállalkozások tovább erősítése 

167.  A kis és közepes V-k nagyobb támogatását, elismerését. Kisebb bürokráciát és adminisztrációs elvárásokat. A szakmai (műszaki, 
környezetvédelmi) szempontok sokkal-sokkal nagyobb figyelembe vételét és érvényesítését a jogi, pénzügyi, gazdasági 
szempontokkal szemben. Szakmai kérdésekben szakemberek és ne jogászok, közgazdászok döntsenek! Szakmai kérdéseket 
hozzáértő szakemberek képviseljenek! Elég a kóklerekből, magukat szakembereknek kikáltott, műszakilag képzetlen 
emberekből! 

168.  Eu kapcsolatok erősítése 
 
Nemzeti érdekek képviselete,kevesebb koncentráció az igazgatásban. 
 
Egyetemekkel való jobb kapcsolattartás 

169.  mérnöki munka hírnevének emelését 



170.  Megfelelő gyakorlattal és  BSC diplomával rendelkező mérnök kollégák is kapjanak lehetőséget bekerülni a tervezői 
névjegyzékbe. 
 
A KATA-s mérnök vállalkozók esetén töröljék el az egy megrendelő részére KATA-sként számlázható az évi 3 M forintos 
határt. 
 
Adjon vissza nem fizetendő támogatást szoftverek és informatikai eszközök vásárlásához, egyszerű pályázati feltételekkel. 

171.  Mért a kormányzattól kell segítséget várni? 

172.  1-Olyan pályázatokat írjanak ki mikro cégeknek, melyek nem tartalmaznak olyan feltételeket ami eleve kizárja a célcsoportot a 
támogatásból. Lásd a legutóbbi pályázat, amely a 19-es jövedelem minimumként megköveteli a 21-es minimálbért. Az egyéni és 
mikro vállalkozások egyszemélyes cégek, sokszor a fennmaradás küszöbén egyensúlyozva, egy BEJELENTETT minmálbérrel.
 
2- A szabványok legyenek elérhetőek, lehetőleg ingyen, de elérhető díjért/előfizetésért. 

173.  A pályázatokat az egész építőipart tekintve, a  mérnök társadalom hierarchiáján belül, az alacsony szinten álló, annak atomi, 
elemi részeire is, pl.: az egyéni vállalkozók, KATÁS vállalkozókra is írják ki. 
 
Kiemelten foglalkozzon a jelenlegi (csak) helyettes államtitkárság a mérnök társadalommal is. Alapvetően nem a kiemelten 
támogatott szegmensei vagyunk a vállalkozókkal, munkáltatókkal és még a szakmunkásokkal szemben is az építésügynek. 

174.  Szakmai gyakorlat megszerzésének a lehetősége. 
 
A szakmai ismeretek, változások, a fejlődési irányok áttekintése, bemutatása. 
 
Jobb anyagi, és erkölcsi megbecsülés. 

175.  Hatékonyabb érdekérvényesítés a kormányzaton belül, önálló minisztérium! 
 
Jobb területi munkaelosztás képviselete (ne csak a "kedvencek kapjanak lehetőséget)! 
 
Felsőoktatás színvonalának emelésében hatékony részvétel. 

176.  Bürökrácia csökkentést. Rugalmasabb, életszerűbb, szakmai véleményeken alapuló döntéshozatalt. 

177.  Állás megtartás, ha tag vagyok akkor ne legyen kötelező a BKIK tagság, illetve a díj. 

178.  Megbecsülés, meghallgatás, vélemények figyelembevételele. 

179.  Adjon állami megbízásokat a kisebb cégeknek is a túlélés érdekében. 

180.  -Tiszta, átlátható kereteket biztosítson a mérnöki szakmai munkához 
 
-Olyan építésügyi jogszabályokat alkosson, amelyek megvitatására előzetesen elegendő időt és lehetőséget biztosít a szakmai 
kamarák részére (építész és mérnökkamara) 
 
-A kivitelezések szakmai színvonalának növelésének érdekében az építéshatósági és építésfelügyeleti osztályokra több embert 
kellene biztosítani, hogy kiszűrhetőek legyenek még kivitelezési időszak alatt a nem megfelelő kivitelezések 

181.  1. Projektekbe történő meghívási kötelezettség 
 
2. Mérnöki munka társadalmi elismertségének növelése 
 
3. Anyagi elismerése 

182.  A KKV szektor folyamatos anyagi megsegítését 
 



Gazdaság fejlesztési lehetőségek biztosítása állami beruházásokkal 
 
Építőipari családi kedvezmények és támogatások rendszerének fenntartása, bővítése 

183.  Nincs javaslatom. 

184.  Nincs 

185.  Mondjanak le! 

186.  Ne változtassák folyamatosan a jogszabályokat. Csak kuszaságot eredményez. Több szakmai tartalmat a tervek nem 
tartalmaznak, sőt!  Sok papirban elvész a szakmaiság. Divat házakat, nem használható létesítményeket, szerkezet nélküli, drág
épületeket építenek. Ezt kellene helyes, szakmai színvonalra segíteni. 

187.  Adja meg a szükséges támogatást a mérnöki munka elismeréséhez. 
 
Ne "kábítson", hanem a tényeket közölje. 
 
A támogatás, megrendelés ne attól függjön, hogy az adott mérnök vagy cég "milyen színű nadrágot hord", hanem kizárólag 
szakmai alapon szülessenek a döntések. 

188.  Az orvosokhoz hasonlóan a mérnöki díjazások európai szinthez közelítését. 
 
Jogosultságok megszerzésének egyszerűsítését. 

189.  Speciális műszerek munkaeszközök beszerzésének jelentős támogatását. (A nyugat európai árak nem a magyar mérnökök 
lehetőségeihez igazodnak.) 
 
Szakmai szoftverek beszerzésének jelentős támogatását. 
 
Az oktatás reformjában a kamarák és a mérnök társadalom véleményének jelentős figyelembevételét. 

190.  Többet kéne hallgatni a mérnökökre, kevesebbet a jogászokra. Több mérnököt kéne képezni. 

191.  Nem kormányzati feladat. 

192.  A beruházások ösztönzésével munkalehetőség generálása. 
 
K+F pályázati lehetőségek indítása. 

193.  - egyetemi képzés eddig jól működött, jó lenne ezt folytatni 
 
- ebben szakmában nem bízom csak az online képzésben, amint lehet, a gyakorlati képzést vissza kell állítani 
 
- építmények állagmegoldására biztosítani kell/illik  a megfelelő összeget időben 

194.  vegye figyelembe mid azt ami jó a Magyar Hazának! 

195.  -A kis vállalkozásokat jobban támogatni. Pest megyei egyéni vállalkozóként nem sok támogatáshoz lehet jutni. 
 
-Online lehessen vizsgázni 

196.  Támogatások elosztása legyen "Európai" pl: Osztrák mintára, ne "Balkáni" szelektív ami nem szül jó érzést a kormányzat felé 

197.  - A gazdaság tényleges beindítását, állami beruházások előrehozásával (pl.: autópályák). 
 
- Adókönnyítések. 



 
- Kedvező kölcsönök. 

198.  Nincs észrevételem. 

199.  Fiatal mérnökök integrálása, feléjük támasztott elvárások gyakorlati vizsgálata. 

200.  Magán vállalkozásoknál, a bérrendezéssel kapcsolatos támogatást, nagyobb anyagi elismerést. 

201.  Alacsony kamarai díj 

202.  Vélemény nyilvánítási fórum biztosítása 

203.  -oktatás (gyakorlati és elméleti) minőségének javítását célzó intézkedések (nem kell mindenkinek diploma) 
 
-a gyakorlatban a megbízások esetében is különülhessen el a profi tervező és (csak) a projekt orientált vállalkozó 
 
-jelenjen meg valósan is a felelősség kérdése is 

204.  A fiatal mérnökök szakmai tanulásának elősegítését. 

205.  Nem nyilatkozom. 

206.  Minden mérnök ember találjon képesítésének, elvárásának megfelelő feladatot, lehetőséget. 

207.  Kamarai mérnöki díjszabás érvényesítésében támogatás 

208.  A jogszabályok harmonizálása majd viszonylagos állandóságának megteremtése. 

209.  Megfelelő anyagi megbecsülés. 
 
Független tudományos élet. 
 
Szakmai színvonal támogatása. 

210.  Jobban figyelja a Kamara javaslatait 

211.  Az MKIK lenullázza a Mérnöki Kamara jószándékú kezdeményezéseit, mert nem támogatja a VÁLALKOZÁSOKAT (Lásd 
KATA)... 

212.  Mérnök társadalom megbecsülésének javítása. 
 
Diplomás minimálbér. 
 
Csökkentett adminisztratív terhek. 

213.  1. Folyamatos munkalehetőség biztosítása 
 
2. A Mérnöki díjazás Eu közeli átlaghoz való felzárkóztatása 

214.  Segítse a fiatal, pályakezdő mérnököket 

215.  Jogszabályi változásokban több logikát és összehangoltságot várnék el. Ne hozzon pl: a bank eltérő követelményeket az országos 
rendeletekkel szemben. 



216.  További anyagi támogatásokat. 

217.  Mérnökök megbecsülése, mérnöki tevékenység elismerése. 

218.  - nagyobb elismertség 
 
- fizetési fegyelem javítása 
 
- állami beruházások tervezésének átláthatósága, pályázás könnyítése 

219.  Együttműködés 

220.  Szakmai tovább fejlődés lehetősége 
 
Egyéni vállalkozások segítése 
 
Digitális továbbképzések erősítése, lehetőségének megteremtése 

221.  Szakképzések alapossága. Bolognai követelmények felülvizsgálata. Képzési szintek újra gondolása. 

222.  Innovációk terjesztése, újdonságok oktatása 
 
Források feltételek nélkül és nem kisbetűvel hitelek!!! 
 
Érdekvédelem minden szinten 

223.  A megfelelő szegmenst kellen segíteni. 

224.  Jogállandóság. 
 
Adminisztráció csökkentése. 
 
Teljes elektronikus ügyintézés. 

225.  - A mérnöki érvek figyelembevételét döntési folyamatokban. 
 
- Elsősorban mérnökileg indokolt nagy beruházások indítását. 
 
- Mérnökképzés hátterének támogatását, biztosítását. 

226.  EU-s pályázati forrásból megvalósuló beruházások esetén a műszaki ellenőri díjazás emelése.  
 
Beruházás lebonyolítói szakmagyakorlás visszavezetése. 

227.  Mérnöki óradíjak bevezetése, hasonló nagyságrend mint az orvosoknál. 
 
Mérnökképzés és mérnök továbbképzés reformja. 
 
Mérnökkamarai törvény és jogszabályok újragondolása. 

228.  Vegyék végre  komolyan. 

229.  Mérnök társadalom véleményére tartson igényt. 
 
Azt a lehetőségeken belül vegye figyelembe. 
 
Mérnöki felelőség, munka megbecsülése, 



230.  Terhek csökkentését, támogatái lehetőségeket. 

231.  Egyes ,indokolható esetekben a Tagfelvételi és tevékenység gyakorlási kritériumok egyéni alapon történő elbírálásának 
lehetőségét is. 

232.  kiváló vezetés dönéseit elfogadom 

233.  Tlyezésieljes, magyar nyelvű szabvány gyűjtemény. 
 
Építési engedélyezési eljárások fellazított előírásainak kötöttebbé tétele. 
 
Kis volumenű építési/felújítási feladatok disztingválása; digitalizált naplózás helyett a szükséges esetekben papír alapú, azonnali 
előírások, rajzi mellékletek alkalmazása. 

234.  Nagyobb hangsúlyt kapjon a technokrata szakember véleménye.  
 
Üzleti alapon kerüljenek kiválasztásra az állami beruházások szereplői. 

235.  A májusi elnök választás semmi lényeges programot nem ad. Mit kérnek ebben az esetben mikor a mérnök kamarai  rendszer 
erejét nem látni sehol. 

236.  Az építésügy megérdemelne egy külön minisztériumot, vagy legalább egy igazán hatékonyan működő államtitkárságot! 
 
Vissza kellene adni az Önkormányzatok hatáskörébe az Építéshatósági feladatokat! 

237.  Építési törvények egyszerűsítése,figyelembevéve ai innovációs kérdéseket.Az építési  szabványok egyszerűsítése átláthatósága.

238.  Mérnöki Kamara támogatása. 
 
Mérnöki Kamara szakmai ajánlásainak fokozott figyelembe vétele. 
 
Az önálló tervezői jogosultság megszerzésének idejéhez szükséges oklevél megszerzése utáni idő csökkentése. Tartószerkezeti 
tagozaton kötelező 5 év szakmai tapasztalat. Korábban 2 év volt. 

239.  Online vizsgák.Konzultációk leegyszerűsítése.Tanfolyamok egyszerűsítése,kevesebb papírmunka. 

240.  nincs 

241.  Fogadják el és alkalmazzák a mérnöki díjszabást. 

242.  Covid elleni fellépés 
 
gazdaság újraindítás 
 
hiteles tájékoztatás 

243.  - Eszközvásárlási támogatás (pl. nyomtató, szoftver stb.) 
 
- KATA-nál egyes esetekben a 3.000 eFt értékhatár hátrány... 

244.  A home office munkavégzés támogatását, valamint az állami gazdasági megrendelések felgyorsítását. 

245.  Szabványok magyar nyelvre történő fordítása, szabványok ingyenes hozzáférhetősége 

246.  Az egész társadalmat átható idétlen korlátozások megszüntetése, ami tönkreteszi a kisléptékű vállalkozások fejlődését, 
fejlesztésének elmaradását okozzák, ami kihat a Mérnökökre is! 
 



 
 
A szolgáltatási ipar számára jelentős adókedvezmények adását, adminisztráció egyszerűsítését! 
 
 
 
A mindent digitálisan megoldások mellett a hagyományos ügyintézések lehetővé tételét. 

247.  Jogi környezet alakítása, véleményezése. 

248.  nincs 

249.  Jó lenne ha az épületgépészeti terveket is kötelezővé tennék egy épület tervezése során. 

250.  A szakterületi-mérnöki tevékenységet folytató KATA-s vállalkozók 3 MFt-os értékhatárának eltörlését várom. Mert egy nagyobb 
volumenű beruházás esetén - 6-8 hónapos kifutással - ez nem tartható FMV vagy Műszaki ellenőrként. 

251.  1./ Legyen elsődleges a szakma gyakorlóinak véleménye a jogalkotás során. 
 
2./ Próbáljuk meg egyszerűsíteni az engedélyezési eljárásokat. 
 
3./ Az előző pont figyelembe vételével törekedjünk az ügyintézési határidők csökkentésére. 

252.  Örülnék, ha a fiatalok részére vonzóbbá tennék a "mérnöki" pályát. 
 
Az új beruházások mellett sokkal több gondot kellene fordítani a fenntartási munkákra. 
 
A lakossággal történő kommunikációban fel kéne hívni mindenki figyelmét arra, hogy amint építünk-felújítunk-gondozunk az 
mind a sajátunk. 

253.  - pontos és egyértelmű jogszabályok 
 
- közbeszerzések sokkal átláthatóbbá tétele 

254.  Tovább és átképzések támogatása 
 
Szabványok lefordítása, ingyenes elérhetőségének biztosítása 
 
Mérnöki vállalkozásoknak kedvező támogatások, hitelek (mikrovállalkozásoknak) 

255.  Adóterhek csökkentése. KATA fizetési kötelezettség mérséklése 50%-kal. 

256.  Adócsökkentés elérése 
 
Iparkamarának miért fizetünk, tervezőként tagdíjat? 

257.  A KATA árbevételét meghaladó mérnöki szolgáltatók kedvezményes adózási rendszerének kialakítása. 
 
Adókedvezmény pályakezdő/alacsony tapasztalatú mérnökök foglalkoztatása esetén. 
 
- 

258.  Szigorúbb ellenőrzések, számonkérések, mert a legöbb üzem úgy sem foglalkoztat környezetvédelmi szakembert, hogy kötelező 
jelleggel elő van írva nekik! 
 
Hitel helyett egyéb támogatási megoldások kidolgozását, mert a hitellel csak az jár jól aki adja... 
 
Több pályázati lehetőséget a mérnökvállalkozások számára 74.90 teáor kóddal nem nem lehet pályázni szinte semmire... 



259.  - folyamatosan egyenletes munkalehetőséget várok 
 
- legyen tervezhető a cég élete több évre 

260.  Korrekt projekt kiírásokat, korrekt elosztását a munkáknak. 

261.  - A mérnök társadalom véleményének komolyabb figyelembe vétele az építőipart, a szakmagyakorlást érintő kérdésekben 
 
- Anyagi támogatás a szabványok lefordításához, programok, eszközök vásárlásához. 
 
- A mérnöki szakma jobb társadalmi megbecsülését egy önálló építésügyi és városfejlesztési minisztérium felállításával. 

262.  Az érdekérvényesítő képesség további javítása. 
 
A szakmai színvonal magas szinten tartása vagy emelése. 
 
A mérnöki munka és tevékenység presztízsének javítása. 

263.  Online vizsga kehetőségek biztosítása 

264.  Bürokrácia csökkentésére irányuló szabályozásokat. Támogatási formációk hatékonyságot előre mozdító bővítését. A mérnöki 
munka önállóságát, és feleőségét segítő jogalkalmazási, és egyéb szabályozási eszközök egyszerűsödését, könnyebb 
értelmezhetőségét, egyértelműsítését. 

265.  Az építőiparban politikamentes, tiszta versenyt kellene teremteni. 

266.  - Legalább a kormányhivataloknál tartsák be a javasolt mérnöki díjazásokat. 
 
 - Jelentősebb beruházásoknál (pl. új Duna-híd és csatlakozó úthálózata) kiterjedtebben vegyék figyelembe a szakértők, 
mérnökök véleményét. 
 
 - Európai előírás- és szabványváltozásoknál gyorsabban igazítsák hozzá a magyarországi szabályozást. 

267.  Utánpótlás biztosítása 

268.  Egyelőre nincsenek elvárásaim. 

269.  Feloldja a munkát akadályozó intézkedéseket 

270.  Ennek meghatározásához a kamarától várnám a javaslatot. A Covid járványon kellene minél hamarabb egészségben túljutni. 
Jómagam már túl vagyok a két védőoltáson, véleményem szerint mindenkinek be kellen oltatni magát. 

271.  Mérnöki munka díjazásának javítása. 
 
Színvonalas továbbképzések lehetőségeinek bővítése. 

272.  Kamarai díjszabás elfogadtatása  
 
Műszaki ellenőrzés ne 1% legyen állami beruházások esetében, legyen sávos érték a beruházási értékhez viszonyítva és legyen 
minimális díj is. 
 
Kincstár ellenőrzéseket szakemberek végezzék! 

273.  A szakmai döntésekben jobban bevonni a mérnököket. 

274.  1.Az építőipar irányításának az egységesítését tapasztalt szakemberekre bízva. Annyi mást központosítottak csak ezt az igen 
összetett, diverzifikált ágazatot nem, ahol a települ rendezés, az építészet, a magasépí, a mélyépít, a közlek és vízépítés és ehhez



kapcsolódó szakágak is megjelennek a mai sok egymással nem kommunikáló igazgatóságok, stb. helyett, a Mo. teljes 
infrastruktura megújjítása érdekében. 
 
2.Minőség ellenőrzést, szabályozás egységesítését. 
 
3.Szabványok  és épitőípari kutatások. 

275.  Az építőiparban minden szakterületen tapasztalható szakember hiány, mindennél fontosabb lenne a szakirányú képzések 
erősítése (szakközépiskola, szakmunkásképzők erősítése) minden téren. 

276.  A KATÁS Vállalkozó éves 3 millió Ft feletti 40%-os büntető értékhatár eltörlését  
 
A Széchenyi kártya banki feltételeinek lazítását. (Forgalom, árbevétel) 

277.  Hasson oda, hogy a szélessávú Internet elterjedését elsősegítő hálózatfejlesztéseket ne akadályozzák az állami szervek! Jelenleg 
ez a helyezt, hogy éppen az állami szervek lassítják, akadáyozzák az engedéleztetést, a bonyolult, bürokratikus 
szabályozásaikkal, élükön az építési hatósággal - NMHH, majd vízügy, erdőgazdaságok, földhivatalok, stb. 

278.  A szakmai találkozók, előadások, vagy akár workshopok hasznosak lennének, hogy a nagyobb összetettebb beruházások, 
tervezési munkák során megszerzett tapasztalatok kicsit szélesebb körbe elérjenek.  
 
Idős tapasztalt, akár nyugdíjas már visszavonult mérnökökkel interjúk, hogy a fiatalabb mérnökök megismerjenek egy  
 
kicsit másfajta gondolkodásmódot. 

279.  Minden vállalkozónál van visszaesés, így ha nem is azonos arányban (létszám vagy árbevétel arányosan) kellene a támogatásokat
kiutalni, vagy adni. 
 
 
 
Jó lenne ha a járulékok fizetésének felfüggesztése  tényleg minden területre érvényes lenne akár 50% elengedése is segítség 
lenne. 
 
 
 
Ugyanúgy a kamarai díjak is csökkenhetnének . 

280.  Tényszerü, és tárgyilagost. 

281.  A természet tudományos képzés érdemi erősítését a középiskolákban és a tanárképzésben. 
 
Az fmv tevékenységhez, a többszörösére bővìtett felelősségi körhöz, legalább nagyságrendileg közelìtő kötelezően biztosìtandó
hatáskör törvényi hzzárendelését. 

282.  Az egyszemélyes mérnökirodák a pályázati lehetőségekre (pl. K+F) kiesnek a pályázatokból a nem megfelelő kiírási feltételek 
miatt. Javaslom ennek felülvizsgálatát, egy olyan pályáztatási javaslat kidolgozását, amely lehetővé teszi az innovatív szellemi 
tőke ilyen úton történő kiaknázását. Számos ötlet, szabadalom születik, amelyik nem tartozik nagy cégek, társaságok érdekeltségi 
körébe, de pályázati lehetőség hiányában elhal . Ezt sok esetben a "De minimis" feltételeivel kiaknázhatóvá válhat. 

283.  Az a szomorú, hogy már azzal is elégedett lenne az ember, ha egy közbeszerzési pályázatban nem a leosztásában, az előre 
megbeszélt sikerekben, a visszacsurgatott pénzekben gondolkoznának. 
 
Ha egy mérnöki munka értéke a belefektetett szakmai tudást díjazná és nem a “mennyit engedek a feléből” elvet. Bármilyen 
intézkedés jó lenne, ami ezt elősegíti. 

284.  Állami beruházások elindítása, megvalósítása. 

285.  Tagdíj csökkentés! :D 



286.  Sikerül a mérnöki munka értékét a vállalási árakban is érvényesíteni. A szakmai képzések a jövő technológiájába is engednek 
betekinteni. Jogszabálykövetés folyamatos, az arra való figyelemfelhívás sűrű! 

287.  Az általam végzett munkámban (főleg műszaki ellenőrzés ) szeretném ha egyszer elérnénk a műszaki ellenőri munka 
függetlenítését a mindenkori megrenedelők, megbízók érdekeitől. 
 
Szeretném ha a mindenkori kormányzat nem az ingatlanfejlesztők érdekeit képviselné és nagyobb teret engedne a 
szakmaiságnak. 

288.  Nincs elvárásom. 

289.  Nagyobb szakmai és politikai megbecsülés 
 
A mérnöki fizetések uniós szintre való felzárkóztatásának gyorsítása 

290.  Kevesebb jogszabálymódosítás. 
 
Többféle támogatási rendszer (többféle vállalkozás számára). 

291.  A jogszabályok gyakorlati oldalú megközelítését 

292.  -Rendet a jogszabályokban. 
 
-Sokkal több segitséget a kisvállalkozásoknak 
 
Az MMK érdekérvényesitő képességének növelése a Kereskedelmi és Iparkamarával szemben 

293.  Mikro vállalkozások számára több pályázat. 

294.  A Kamarákat jobban bele kellene vonni a szakmát érintő jogszabályok változtatásába. 

295.  Az eddig bevetetett adózási szabályok fenntartása. 

296.  Tagdíjcsökkentés 

297.  Pályázati / fejlesztési lehetőség mindenkinek, aki élni szeretne vele. 

298.  - Kisvállalkozások nemzetközi piacra juttatása 
 
- Hazai kisvállalkozások érdemi előnybe hozása közbeszerzések él 

299.  Nérnöki minimáldíjak bevezetését, elsősorban a legális tervező/kivitelezői- árak miatt, másodsorban szakmaetikai okokból (túl 
alacsony ár problematikája) 

300.  Kezdő vállalkozás támogatása 

301.  -egységes, mindenkire érvényes gazdasági rendszert 
 
- a mérnöki tevékenység anyagi elismerését 
 
- tovább képzések minőségi biztosítását 

302.  A 2014-2018 közötti e-napló és kivitelezési követelmények visszaállitása visszaszorítaná az erősodő önjelölt kontárokat. 

303.  Pályázatok elérését mikro vállalkozásoknak is! (1-2 fős) 
 
Pályakezdők támogatását munkavállalás ügyében 



304.  Gyakorlatilag semmit.... 

305.  A szakmai döntéseket ne írják felül jogászok és politikusok. 
 
A szakmai szempontok alapján hozott határozatok végrehajtási határidejét követeljék meg és ne módosítsák. 
 
A mérnöki díjszámítás közzétett értékei legyenek kötelező érvényűek. 

306.  Elektronikus építési napló szakterületenként változó szerkezetének, web-felületének egységesítése, a felület korszerűsítése. 
 
Felsőfokú mérnök oktatás esetében az állami támogatott képzési helyek növelése a jelentkezők műszaki pálya iránti orientációja 
érdekében. 

307.  Kisebb irodák részére is pályázati lehetőség 

308.  Saját építőipari minisztérium. 

309.  - Gazdasági kérdésekben a döntés hozatalnál a mérnöktársadalom véleményét minden esetben vegyék figyelembe. 
 
- Az ország érdekeit képviselő stratégiai döntéseknél a mérnöktársadalom javaslatait vegyék figyelembe. 
 
- A hosszú távú gazdasági célkitűzéseknél kérjék ki a mérnöktársadalom állásfoglalását. 

310.  A kis mérnökirodák, mérnök vállalkozások infrastruktúra-fejlesztéséhez (IT-eszközök, szoftverek) támogatási rendszer 
kidolgozása. 

311.  Szoftver támogatás a vállalkozásoknak 

312.  A jogszabályok egyszerűsítése. 

313.  A járvány miatt bajba került mérnökkollégák anyagi támogatása 
 
A jogi szabályozások korszerűsítése  
 
A kamarai vélemények, és ajánlások fokozottabb figyelembevétele 

314.  A járvány miatt bajba került mérnökkollégák anyagi támogatása 
 
A jogi szabályozások korszerűsítése  
 
A kamarai vélemények, és ajánlások fokozottabb figyelembevétele 

315.  A járvány miatt bajba került mérnökkollégák anyagi támogatása 
 
A jogi szabályozások korszerűsítése  
 
A kamarai vélemények, és ajánlások fokozottabb figyelembevétele 

316.  Nincs véleményem 

317.  Egyszerűsítsék a bürokratikus eljárásokat. 

318.  Ettől a kormánytól semmit. 

319.  Szoftertámogatás 
 
Több szakképzettségi/szakmérnöki képzés indítását 



 
Béremelés a közszférában is 

320.  Mérnökök részére is valamiféle elismertség kivívása, 
 
Szakterületek közötti ellentétek hatékony  kezelése 
 
Több figyelmet arra, hogy a szakterületek között a főváros és a vidék ellentéte feloldódjon. Nagyobb támogatást a vidéki 
szervezeteknek. 

321.  1. a magyar szakmai tudás elismerése, és a jogalkotásban való bevonása. 
 
2. a magyar vállalkozások segítése, támogatása főleg a KKV. szektorban. 
 
3. helyi Iparűzési Adó komolyabban való kezelése, miáltal a helyben működő vállalkozásokat segíti az Önkormányzat. 
 
- nem a külföldi tulajdonú multik fogják megtermelni az Államkincstár bevételét! 

322.  - A mérnöktársadalmat, annak alkotói, egzisztenciális lehetőségeit az ország gazdasági-technikai-tudományos folyamatai 
határozzák meg. Kormányzat támogassa a globális és európai műszaki fejlesztésekhez kapcsolódó programok integrálását a 
vállalkozói és a kisvállalkozói támogatásoknál. 
 
- Kormányfőtől kérem,tartózkodjon ilyen mondatoktól: "Liberális: a diplomás kommunista" . 
 
- Egyetemet végzett "friss" mérnökök szakmai-gyakorlati tudásának megszerzéséhez az alkalmazó cégeknek támogatás nyujtása.

323.  A szakmaiság elsőrendűségének bíztosítása 
 
A mérnök társadalom nagyobb bevonását a fejlesztési tervek készítésébe. ( a politika héttéebe szorítása) 

324.  - a mérnöki tevékenység megbecsülésének növelése 
 
- a nemzetgazdaság irányításában a műszaki értelmiség szerepének növelése 
 
- a szabványok megjelentetésében a magyar nyelvűek részarányának jelentős és gyors növelése 

325.  1. A mérnökirodák további támogatása 
 
2. Egyetemek és mérnökirodák szakmai kapcsolatának összefogása, támogatása 
 
3. Pályázatok a felsőoktatás és mérnöki műhelyek együttműködésére 

326.  Korrupciómentes működést. Szakmai és nem hierarchia szerinti elbírálást. Valós szakmai érdekvédelmet! 
 
A kormányzat vonja vissza az Egyetemek elleni támadását! 

327.  Online oktatás fejlesztése, ingyenes szakmai oktatások, akár fordított külföldi anyagok 

328.  Új innovációs  fejlesztések, műszaki megoldásokról tájékoztatás. 

329.  - A munkahely-teremtő beruházásokat folyamatosan átalakítani csúcstechnológiai és kutató beruházásokra. 
 
- A nemzetközileg is kiemelkedő hazai szellemi és műszaki termékek exportjának további fokozása. 
 
- A műszaki és mérnöki munka anyagi elismerésének javítása. 

330.  1./ Szeretném,hogy a kamara jelezze az engedélyező hatóságoknak, hogy a kérelemhez csatolandó táblázatos anyagok üres 
táblázatait (pl. VIZEINK.hu) kinyomtatható, ill. kitölthető méretben is letölthetővé tegyék. 
 



2./ Az engedélyező hatóságok ezeket a letölthető nyomtatványokat tegyék könnyen elérhetővé. 
 
3./ Kérem,hogy jelezzék a TOP-os  és egyéb pályázatok Irányító Hatóságainak, hogy a pályázati kiírások és az engedélyezés 
folyamatának időigényeit és a határidőket hozzák összhangba. 

331.  Törölje el a kötelező iparkamarai regisztrációt, tekintettel arra, hogy az igazságügyi szakértők a nélkül is két kamarának a tagjai 
(mérnöki és igazságügyi szakértői). 

332.  Lásd 30. pont. 

333.  Azon mérnökök,akik a vizsgára várnak (már bejelentkeztek, de nem tudták teljesíteni) kapják meg a jogosultságot, a 
nyelvvizsgához hasonlóan. 

334.  Támogatásokat(bértámogatás) segítő intézkedéseket. 

335.  - a szakmai felsőoktatás folyamatos fejlesztési lehetősége 
 
- a végzett mérnökök szakmában és itthon tartási lehetőségének biztosítása 
 
- mikro vállalkozások támogatása 

336.  Adminsztráció csökkentése 
 
Átlatható és stabil jogszabályi háttér 
 
Szabványok műszaki szabályozás kevésbé változzon (jelenleg ezek nehezen követhetők, nehéz naprakésznek lenni) 

337.  A Mérnök  Kamara tevékenységének átvilágítása újraszabályozása a Nemzeti Fejlesztési Tervvel összhangban! 

338.  Adminisztrációs és engedélyezési folyamatokat egyszerűsítését és könnyítését 

339.  Életszerűséget, felesleges adminisztráció csökkentését, korrektebb hatósági ellenőrzéseket. 

340.  A gázlobby ne nyomja el az épületgépészetet! Gáztörvények, kond. kazán-kémény kötelezettségek,.... 
 
Miért törölték el a beruházásoknál kötelező tervellenőrzéseket. (ha jól emlékszem a hódm.vhelyi Lázár ötlete volt.) 

341.  SOS  fejleszteni kell a építőipari tényleges szakemberek képzését, mert nagy bajba kerülünk a szakemberek hiánya miatt, ez első 
sorba a szakiparról írom. 

342.  Egyszemélyes tervező vállalkozóként kérem, hogy adjon lehetőséget a KATA adózási mód ismételt választására. 

343.  Szerintem megfelelő a mostani. 

344.  A mérnök társadalom, társadalmi hasznossággal arányos nagyobb megbecsülése. 
 
Mérnökképzés szakmai színvonalának emelése. A mérnökképzés belépési szintjének mérése, kompetenciák meghatározása. Ne 
szerezhessen mindenki mérnöki diplomát aki nem odavaló. Kellenek a jó technikusok is. 
 
A duális képzést jó iránynak tartom. 

345.  Csökkenteni a bürokráciát! 
 
Csökkenteni a bürokráciát! 
 
Csökkenteni a bürokráciát! 



346.  pontos adatszolgáltatás,tervezés előkészítés megkezdése előtt 

347.  pl. a Pályázati kiírásoknál (építmények építése - bővítése - átalakítása esetében) a kiíró ne csak 1% tervezési díjat, és 0% 
Műszaki ellenőri díjazást kalkuláljon, mert azok értéke jóval több ... ez a mérnöki munka végtelen leértékelése !!! 

348.  Megbecsülés 

349.  1.Pályázati lehetôségek pályakezdô és újrakezdô mérnököknek vállalkozás indításhoz, eszközbeszerzéshez. 
 
2.Másodállású mérnökvállalkozók részvételi lehetôsége pályázatokban. 

350.  Megfelelő szakmunkás utánpótlás képzés biztosítása,  
 
Szakmai kiegészítő képzések biztosítása, nem releváns műszaki végzettségűeknél, 

351.  Tegyen rendet a kormányzat az építőipari szub-alvállalkozói rendszer és a tervezési/kivitelezési szabályozásban,  annak 
érdekében, hogy a mérnökkamarai és kivitelezői díjszabások jobban érvényesüljenek, és hogy a beruházók/megrendelők mérnöki 
munkadíj-diktátumai és a mérnöki munkát lenéző ("szükséges rossz", "csak felesleges pénzkidobás", "a műszaki igényességet 
nem kérem mert sokba kerül" stb.) alapállása kénytelenségből vagy belátásból pozitív irányba változzon. 

352.  Komolyabb szakági képzések felé irányuló iskolákat. A tantervekbe komolyabban foglalkozni a kötöttpályás  közlekedésen belül 
az energiaellátással, erős és gyengeáramú kivitelezésekkel, irányítástechnikával. 
 
Nincs szakmunkásoknak államilag elismert képzés ( nem OKJ) ezen a területen, annak ellenére, hogy egyre több létesítmény 
készül el, amit üzemeltetni kellene! 

353.  Az építőipar életben tartása. 
 
A távoli munkavégzés lehetőségének fenntartása - kiterjesztése. 
 
Bértámogatás. 

354.  Oktatás 

355.  A mérnöki tevékenység megbecsülésének javulása. A tevékenységet érintő rendeletek átgondoltabb megfogalmazása. 

356.  Mérnökök nagyobb megbecsülése 

357.  Képzések 

358.  Szakmai szintű hozzáállást 
 
Több, alapvetően meghatározó törődést 
 
A támogatások rendszerének bővítését 

359.  Adminisztratív terhek csökkentése. 
 
Egyértelmű, használható jogszabályok. 
 
Előírások betartásának kontrollja. 

360.  Szakmai kérdések legyenek az elsődlegesek a döntésekben. 
 
A köztestületek szerepe növekedjen a döntéshozatalban. 
 
A mérnökképzés színvonalának folyamatos emelése. 



361.  Több munkát. 
 
A vírus felszámolását, 
 
Közmunka megoldását. 
 
Magasabb béreket. 

362.  További támogatási programokban történő részvétel. 
 
Jogosultságok gördülékeny hosszabbítása. 
 
Adószabályok változása során érdekképviselet a mindenkori kormánnyal szemben a vállalkozások érdekképviseletében. 

363.  Az egyszemélyes, alkalmazott nélküli mérnök vállalkozások is legyenek jogosultak pl. kamatmentes hitelek, technológiai-, 
energetikai, vagy egyéb fejlesztési támogatások igénybevételére. 

364.  Hagyják működni a vállalkozásokat!!! Elég az értelmetlen lezárásokból! 

365.  Több ingyenes képzés, a fiatalok nagyobb mértékben történő  bevonása, több támogatás az épületgépész szakcsoport számára.

366.  ugyan jó szonvonal, tecnikai fejlődés, infrastriktúra fejlesztés 

367.  Nem tudom. 

368.  - a Kormányzat támogassa a mérnökök munkáját, ne lehetetlenítse el különböző plusz adókkal,  
 
- kapjanak ugyanúgy kedvezményeket, mint a többi kisadózó, 
 
- adófizetési késedelem megengedése, a kisvállalkozói adócsökkentés az elmúlt évhez viszonyított bevétel visszaesés mértékének 
megfelelően,  
 
- a tényleges kifizetések ÁFA és adóelőleg befizetési kötelezettség bevezetése, 
 
- a körbetartozások elkerülése érdekében egy tervet ne lehessen addig felhasználni, amíg nincs kifizetve. 

369.  Megfontoltabb törvényalkotást, ahol figyelembe veszik az MMK javaslatcsomagját. Pl. Parragh trv kontra MMK csomag a 
KATAváltoztatásokról 
 
A tevékenységi körök túlszabályozottságának feloldását 
 
A műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői és szakértői tevékenységben elkövetett vétségek elleni hatékony eljárást, 
büntethetőség szigorítását, a CSOK-os építkezések szigorúbb ellenőrzését, mert átverik a családokat 

370.  bérfejlesztés 
 
humán erőforrás biztosítása 
 
adminisztráció csökkentése 

371.  Jogalkotási előkészítő munkák során fogadják el javaslatainkat.  
 
Utánpótlás nevelés támogatása.Kezdő tervezők 2 éves, 100%-os bér, járulék és eszköz biztosítása pályázati lehetőséggel.                     
Mikró és kisvállalkozások normatív támogatása létszámarányosan. 

372.  Adminisztrációs könnyítést várok, de romlásra számítok 



373.  - Szakmai kérdésekben kérje ki - megfelelő határidő mellett - a Kamara véleményét az egyes jogszabályok életbeléptetése előtt.
 
- A fenti véleménykérés ne csak formálisak legyenek. 

374.  Adók és járulékok csökkentése, hamár a korlátozások miatt jelentősen csökken a munkalehetőség. 
 
Állami támogatás a korlátozások miatt kiesett jövedelem pótlására. 

375.  Nagyobb elismerés a mérnököknek, több támogatás és pályázati lehetőségek. 

376.  Kevesebb átgondolatlan rendeletalkotást. 
 
A műemlékvédelem szempontjainak jobb figyelembevételét. 
 
Kevesebb a szabályokat figyelmen kívül hagyó "kiemelt" beruházást. 

377.  A jogszabályi változások előtt egyeztetés az érintett szakterület résztvevőivel. A változtatások fokozatos bevezetése - nem egyik 
napról a másikra történő átállás. Egy világos és áttekinthető folyamat legyen az előírások változása. 
 
A mérnöki tevékenyésgek végzéséhez szükséges követelmények változtatása - amennyiben lesz ilyen - szintén az adott szakma 
képviselőinek bevonásával történjen. 
 
Az építőipari cégek nyilvános minősítése az utolsó 10-15 évben nyújtott teljesítményük alapján. 

378.  Szorosabb együttműködést. 
 
Mérnöki munka elismerése. 

379.  Tervező kisvállalkozások támogatása, különösen a szoftver és hardver beszerzés területén. 

380.  Kedvező pályázati lehetőségek. 
 
Vállakozást segítő intézkedés csomagok. 
 
Képzési segítség nyújtás állami szintű kiterjesztése. 

381.  Műszaki Irányelvek aktualizálása 
 
Jogszabályok összehangolása 
 
EU jogharmonizáció helyi sajátosságokhoz történő elfogadtatása 

382.  MUNKA. 
 
MUNKA. 
 
MUNKA. 

383.  Nagyon örülnék, ha lenne olyan szakmai platform, ahol új és/vagy kicsi cégek hatékonyan tudnának partnert szerezni belföldön
vagy külföldön. Ehhez első körben egy Kamarai Tagoknak elérhető és tevékenységek szerint szűrhető címlista ideális lenne. 
Természetesen az adatbázisba bekerülő cégek korrekt és egyértelmű besorolása fontos alapja lenne ennek a platformnak. 

384.  még több szakmai támogatás 

385.  A szakhatóság segítse és ne gátolja a munkavégzést. 

386.  A pályázati kiírásoknál a kis létszám és az átlagbér ne legyenek hátrányok, mivel így sok kis iroda kiesett a lehetőségekből. 
 



Szükséges nagy intenzitású pályázatok kiírása, a tervező irodák szoftver és hardver fejlesztéseinek érdekében. 
 
A bértámogatásokat nem lehetett elérni, sokszor csak a nagy cégeknek, mivel a kis irodák próbálták családiasan kezelni a 
problémát. 
 
A jogszabályi változások előtt ne csak formális legyen a vélemény kérés, a  szakmai szervezetek véleményének figyelembe 
vétele! 

387.  A mérnökök társadalmi megítélésének javítását. 

388.  Ettől a kormányzattól semmit, a hatalom gyakorlóit nem érdeklik a mérnökök érdekei, problémái és vágyai. 

389.  Minimál órabérek meghatározása, támogatás oktatásra, munkát segítő intézkedések 

390.  A német, osztrák mintát követő legyen a működés, díjszabás 
 
fontosnak tartanám a szabványok magyar nyelvűségét 

391.  Elnézést kérek a Kormányzattól! Az előző válasz-sorozatomban véletlenül a Kormányzathoz címeztem, azt amit a T. Kamarának 
szántam! 
 
Elnéztem a kérdés szövegét! Minden rosszallásom, amiket leírtam, az a T. Kamarának "szól"!  
 
Lásd lejjebb, a 32. fejezetet! 
 
A Kormányzat minden tevékenységével teljes mértékben elégedett vagyok! Oszlánczi Sándor 

392.  Következetesen várja el a felelős, együttműködő részvételt. 

393.  Egyszerűsítést, a bűrokrácia csökkentését!  
 
ÁFA csökkentést! 
 
tranzakciós adó eltörlédsét. 

394.  Szükségét látnám egy önálló építésügyi minisztériumnak. 
 
A rendkívül szerteágazó szabályozó intézkedések rendszerezését, a gyakorlati alkalmazás szem előtt tartásával. 

395.  Az egyetemi oktatók bértáblájának nem negatív irányú változtatását annak érdekében, hogy valódi szakemberek oktathassanak.
 
Az oktatók színvonalának mérését ne a megírt vagy mások által írt, és a nevüket csak odabiggyesztő módon végezzék, hanem 
igazi, valós gyakorlati, tudományos alapokra helyezzék. 
 
Csak ha ipari gyakorlattal is rendelkező oktatók oktatnának, akkor lehet megfelelően képzett mérnököket oktatni. 

396.  A projektek állami kifizetéseinek pontosítását és a szerződések időbeni módosítását. 

397.  Azt várom, hogy ne a saját megélhetésükkel törődjenek, hanem legyenek tekintettel az idősebb KOLLÉGÁK, 
 
akár kényszerűségből (az 1990-es "módszerváltás" során) kialakult szar helyzetünkre, akár a szakmai szeretetből gyakorolt 
tervezési "ingerükre" való tekintettel vállalt ÉPÍTŐ szakmai tevékenységükre! Ennyi! Azt pedig, hogy a sok "faszfej"-küldött 
mindent "szart" megszavaz, amit a pofájuk elé tolnak, nagyon sajnálom, és elítélem! 

398.  1. Az oktatás javítását mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. 

399.  1) Nagyobb jogállandóság, jogbiztonság. 



 
2) A hatósági eljárások valós, és nem csak propaganda színtű egyszerűsítése. 
 
3) Az ötévenkénti "internetes" vizsga eltörlése, legyen elég az éves szakágankénti kötelező továbbképzés. 

400.  A tagsági és regisztrációs díj eltörlését nem tartom reálisnak, de az áremelést sem. 
 
Különösebb elvárásom nincs. 

401.  jogosultság nélküli tevékenységgel szembeni fellépés 
 
kirívóan alacsony ár kizárását közbeszerzések esetében 

402.  Az EU-s jogharmonizáció keretében teljesé kellene tenni az egyes EU szakmai szabványok és előírások magyar nyelven történő 
elérhetőségét. és ezek összefésülését a még "élő" hazai szabványokkal. 

403.  1. A mérnöki munkák közötti különbségek érzékeltetése legyen látható az egyes jogosultságok megadásában. 
 
2. A jogosultságok megadása továbbra is legyen követelményekhez kötött. 
 
3. A mérnöki munka "becsületének" megtartása. 

404.  Semmilyen. 

405.  A lehetőségekhez mérten a mérnöki tevékenység , elsősorban a kreatív mérnöki tevékenység kapjon nagyobb mozgásteret, 
szabadságot tevékenységének gyakorlásakor. pl adózási területen, ügyintézés szakhatósági területen. 
 
A mérnöki tevékenység szakmai bővítéséhez több kormányzati segítség biztosítása. 

406.  KÖVETKEZETES, KISZÁMÍTHATÓ, PROGRESSZÍV 

407.  A kormány mint felelős tanácsadó szervezetet fogadja el a MMK-t a mérnöki körbe tartozó ügyekben. 

408.  Egyéni vállalkozóknak pályázatok 
 
Informatikai eszközök fejlesztésre lehetőség 
 
Kevesebb adó 

409.  Pénzügyi támogatást a kamara működéséhez. 

410.  A 40% KATÁ-s büntetőadó eltörlése. 

411.  korrupciótól mentes országot 
 
a beruházások közelében lakók megkérdezését,  
 
az állampolgárok széles körének partnerként való kezelését 

412.  Stabil kalkulálható gazdaságfejlesztést, ami legalább 3 évre ad biztos gazdasági keretet. 

413.  Fmv visszaállítási kötelezettséget. 

414.  A kamarák és különböző szakágak további támogatását. 
 
A kamarák működési feltételeinek további biztosítását. 
 



A mérnöki tevékenységek megbecsülését. 

415.  Még mindig egyszerűbb és egyértelműbb szabályozást. 

416.  Nem várok ilyet. 

417.  A jogszabály erdő kigyomlálását! 
 
Ingyenes szabvány hozzáférést.  
 
Egyszerűbb, életet leélt mérnökszámára is végrehajthat ó vállalkozási és adózási információt. 
 
Valamint a 30. pontban megjelölteket megoldását. 

418.  Nem a kormányzat dolga a mérnökök segítése, a Kormány eddig is mindig csak a saját hasznát nézte, esetleg mellékesen hoznak 
ezek hasznot az építőipari cégeknek és a szakmagyakorlóknak. Ebben nem számítok semmi változásra. A Kormány tegye ami a 
dolga, például teremtsen forrást minnél több építőipari beruházásra. 

419.  Támogassa és ismerje el a mérnöktársadalom munkájának jelentőségét.. 
 
Nagyobb anyagi támogatást a munkájukban.. 
 
Szakmai továbbképzés támogatása.. 

420.  Szakmai továbbképzések tájékoztatása. 
 
Azoknak több lehetőség biztosítása. 

421.  mérnöki tevékenységet segítő könnyen elérhető hitel 
 
minimális mérnöki díjazások alkalmazása 
 
állami projektek igazságos elosztása 

422.  A területi kamarák nagyobb aktivitását! 

423.  Hogy a mérnököket vegyék legalább olyan komolyan, mint a futballistákat! 

424.  A kamarát minden esetben be kellene vonni a tagokat érintő változásokba. 

425.  Engedmények, pontos információk, javítandó gazdasági helyzet. 

426.  Átláthatóbb, racionálisabb szabályozást. 
 
A szabályozások egyszerűbbé tételét. 
 
A mérnöki tevékenység díjazásának ajánlásának központi elismerését. 

427.  Ellenőrző munkát a szakmaiság, minőség és a kontár vállalkozások kiszűrését. 
 
Fontos a szakma becsülete . 

428.  Sokkal nagyobb erkölcs-anyagi megbecsülést jelentő intézkedéseket.  
 
Adminisztratív terhek csökkentése, alternatív továbbképzési lehetőségek. 
 
A mérnökök által használatos megvásárolható szoftverek nagyobb mértékű állami támogatását. 



429.  Mérnökinapi bérminimum bevezetése. 
 
Vállalkozások, fejlesztések támogatása. 
 
Közlekedésfejlesztési beruházások kiemelt támogatása. 

430.  A kamarák még további támogatását.Az ügyintézések egyszerűsitését. 

431.  Mérnöki tevékenység óradíjainak elismertetése a versenyszférában is. 

432.  Az anyagi támogatást terjesztje ki az ídősebb korosztályra is. 

433.  - COVID miatt valós támogatást a vállalkozóknak és a vállalkozásoknak. 
 
- Nyilvántartási díjak teljes eltörlését. Legyen ez a vállalkozókat támogató kötelező tevékenység. 

434.  Fejezze be, hogy semmibe veszi a szakmai-mérnöki követelményeket, szempontokot bármilyen döntésben. 
 
Helyreállítani a szakmák elismertségét és kamarák tekintélyét. 
 
Konkrét fejlesztési támogatások mérnök-szakértői tevékenységek uniós szintű fejlesztéséhez megkötések nélkűl. 

435.  Mérnöki díjak növelése. 
 
Továbbképzések támogatása. 
 
Mérnökképzés támogatása. 

436.  A minőségi munkavégzéshez szükséges információk beszerzése JELENTŐS anyagi kedvezménnyel járjon (Pl. az MSZT- 
kedvezmény egy egyszemélyes vállalkozásnak  nem segítség, legyen pl. mérnököknek igazolványra ingyenes, vagy esetleg 
lehessen egy-egy hóra is előfizetni (csak egy-egy projekt idejére pl.) 

437.  Társasházak vonatkozásában a közös területek állagmegóvását segítő intézkedéseket. 

438.  A mérnöki tevékenység után mindenkor a MEGRENDELŐ füzet! Attól függően, hogy mennyi pénze van! 

439.  Ne legyen kötelező a kamara, limitált, jövedelem arányos terhet, a harácsolást eltörölni., élni hagyni a kicsiket is. 
 
 
 
Ne legyen kötelező a kamara, limitált, jövedelem arányos terhet, a harácsolást eltörölni., élni hagyni a kicsiket is. 
 
 
 
Ne legyen kötelező a kamara, limitált, jövedelem arányos terhet, a harácsolást eltörölni., élni hagyni a kicsiket is. 

440.  Semmit, ha hagynak dolgozni az már fél siker. 

441.  Nem mérnök vagyok, tehát ez személy szerint nem érint annyira. 

442.  A mérnöktársadalom ne várjon el kormányzati intézkedéseket, hanem fogalmazza az elvárásait.  
 
A törvények, előírások hosszabb időtávra, akikre vonatkozik azok bevonásával készüljenek. 

443.  A közbeszerzések korrekt intézését, ne a NER csókosok kapjanak meg mindent, akik aztán igen nyomott áron alkalmazzák a 
szakmailag hozzáértőket 



444.  A korrupció lehetőségének kirekesztését és hathatós szankcionálását. 

445.  Engem nem érintenek a korlátozások, így nem tudok válaszolni 

446.  Kötelező, megfelelő magas szintű bérszínvonal bevezetése. 
 
Kötelező mérnök alkalmazás a kivitelező és Beruházó oldalon is. 

447.  Maradtunk még néhányan  (Polláck-os) építőipari technikusok, 50 évet meghaladó szakmai gyakorlattal szakszerű és jogszerű 
munkavégzési igyekezettel, ezért még szeretnénk szakmánkat tovább gyakorolni. 
 
A mérnök társadalmat és az építésügyet a kormányzat életszerű, szakmailag megalapozott egyszerűsített, közérthető jogszabály 
alkotással tudná segíteni. 

448.  Mérnöki tagsági díj tovább ne emelkedjen. Közbeszerzési munkáknál műszaki ellenőri es lebonyolító szolgáltatás legyen mindig 
pályáztatva és meghirdetve, kicsi érték határ esetén is. Szak emberek képzése iskolában nappali rendszerben. 

449.  Korrekt elbanasmod 
 
Európai elismert mérnöki díjak  
 
Szakmai megbecsülés 

450.  Semmilyet 

451.  Jogszabályi környezet (különös tekintettel a 7/2006-os TNM és a 176/2008-as rendeletre) teljes felülvizsgálata, szakmai 
szervezetekkel közösen történő átdolgozása (minél kevesebb jogász, és annál több szakmagyakorló mérnök bevonásával). 

452.  Tervezési díjak meghatározása 

453.  -szakítani azzal a gyakorlattal, hogy a szakmai szabványokat már csak angol nyelven lehessen elérni. 
 
-visszaállítani a műszaki könyvkiadást mint ez régebben is volt. 
 
-visszaállítani az egyetemeken a műszaki oktatások színvonalát. Jelenleg erősen megkérdőjelezhető, hogy a 3 éves képzési szint 
után a gyakorlatban is jól használható "mérnökök" - ezek a fiatalok még nem mérnökök -jönnek ki az egyetemekről. 

454.  Az új törvények és rendeletek esetében átláthatóbb és sokkal jobban és alaposabban végiggondolt intézkedéseket. 

455.  anyagi- erkölcs, szakmai elismerések magasabb szinte történő hozatala 

456.  A kormányzattól semmit, mint eddig! 

457.  Tájékoztatás 

458.  A Bajnai-kormány által tévesen és figyelmetlenül aláírt jogszabályi rendelkezést, mely többek közt a G-D-36 számú szakmai 
tanúsítványra is vonatkozott készítsék el újra és a MMK-nak legyen lehetősége és támogatása ezt fenntartani és magasabb 
színvonalú képzésekre adjon részére a kormány nagyobb pénzügyi erőforrást. 
 
Továbbá a mérnöki tevékenységet végző vállalkozók részre (főként a veszélyes gépeket vizsgáló szakértők részére) további 
adócsökkentést szavazzanak meg. 

459.  A kamaráknak több beleszólást és egyeztetést a jogalkotásba. 
 
Jogszabályok pontos megfogalmazása (területenként mindenki másként értelmezi) 

460.  A szakmai tevékenységek segítése. 



 
Gyakorlati tevékenységek emberközeli bemutatása, értelmezése. 

461.  Mikró vállalkozások, melyek jellemzők a tervezői piacon, támogatását elő kell segíteni a piacon maradáshoz. 
 
Az EN szabványok magyar nyelvre történő fordítása. 
 
A szabványokhoz a hozzáférést ingyenesen biztosítsák a kamarai tagoknak. 

462.  Mérnöki, felelős műszaki vezetői, egységes minimális bérezés bevezetését mindenki részére az iparági gyakorlati időtől függő 
sávos bértáblával a versenyszférában is. 

463.  Korábban említett módon az egyéni vállalkozóként gyakran kénytelenek vagyunk részmunkaidős alkalmazottként is 
tevékenykedni. 
 
Nagy örömmel vennénk, ha számunkra is lehetőség nyílna támogatások igénybe vételére, akár többlet vállalás feltételei mellett.

464.  A mérnök társadalom már nem olyan segitőkész, jobban kellene tisztelni társait. 

465.  Szakmai elismerést 
 
További támogatottságot a fejlődés érdekében 
 
Kedvező építőipari szabályozást 

466.  Az építészek statikus munkát is végezhetnek. Véleményem szerint egyszerűbb esetekben (családi ház, tárolók)  statikusok is 
végezheznének építészi tevékenységet, az engedélykérelmek benyújtásakor ők is jogosult tervezők lehetnének. 

467.  Nincsenek elvárásaim a kormányzattól. Hagyjanak dolgozni. 

468.  Több szimpátia, nagyobb odafigyelés 

469.  KATA 

470.  Jelentős mértékű állami infrastruktúra-fejlesztések folytatása. 
 
Képzett, de ideiglenesen külföldön dolgozó mérnökök hazacsábításának folytatása, hogy az ideiglenesből ne legyen végleges. 
 
Egyetemi mérnökképzés színvonalának további emelése (mind szakmailag, mind anyagilag), hogy a bizonyos szakterületeken 
tapasztalható népszerűség-visszaesés visszafordítható legyen. 

471.  A mérnöki kis(katás) vállalkozások támogatása, és nem a fenyegetése (a Nav és Parragh úr részéről). 
 
Mérnöki kérdésekben az MMK álláspontja érvényesüljön, és ne egyéb szereplők, főleg ne az oligarcháké!    
 
A Kamara köztestület, ezért határozottabban álljon ki jogaiért, és határozottan képviselje azokat. 

472.  Ettől a kormánytól, a világon semmilyen intézkedést nem várok, amit segítené a mérnöktársadalmat. 

473.  Beruházásélénkítő intézkedések. 
 
Akkor kellene bevezetni egy elektronikus ügyintézés változtatást, ha elkészült hozzá a szoftver és letesztelték. (Pl. vizek.gov.hu, 
vagy a kormányhivatali űrlapos rendszer - mindkettő félkész állapotú időrabló béta változat.) 
 
A jogalkotási káosz mérséklése. 
 
A kamarai tagdíjak eltörlését, vagy önkéntessé tételét. 



474.  A mérnöktársadalomnak is ideje önmagán és a társadalmon segíteni.   
 
Korábban valahol már halottam a mérnöki kreativitásról.  
 
A kérdést jó lenne átfogalmazni: Miként tudja a mérnöktársadalom  a pandémia miatt kialakult helyzetben és a kormányt, az 
országot és a társadalmat segíteni. 

475.  Rugalmasabb ügyintézést,a meghirdetett kis és középvállalkozások a hitel támogatási lehetőségeinek tényleges elérése. 

476.  lsd előbb 

477.  Az intézkedések egyre jobbak,de tovább kell finomítani. 
 
A nyugállományban is dolgozóknak az éves tagdíját javaslom mérsékelni. 
 
A vírusjárvány idején továbbra is lehetőséget kell biztosítani az elektronikus tanfolyamokra és vizsgáztatásokra. 

478.  AZ EGYSZEMÉLYES VÁLLALKOZÁSOK IS VÁLLALKOZÁSOK ÉS ŐK IS SEGÍTSÉGRE SZORULNAK. ( KATÁS 
VÁLLALKOZÁSOK) 
 
KATÁS VÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSA 

479.  Stabilabb jogszabályi háttér biztosítása. 
 
Magyar nyelvű szabványok mennyiségének jelentős növelése. 
 
Mérnöki munka elismerésének segítése. 

480.  Mérnökképzés fejlesztése 

481.  Képzések 

482.  A KATA adózási rendszert állítanám vissza a tavalyira. Jelenleg a KATA-n kívül nincs más alternatívája az egyéni vállalkozó 
mérnököknek. A sima személyi jövedelemadós rendszer pedig számunkra életképtelen. E helyett jó lenne valami köztes 
adórendszer ami kb 20%-os összterhet képviselne a 40% helyett. 

483.  Az egyes szakterületeken a mérnöki kompetenciák törvényben, vagy törvényerejű rendeletekben történő rögzítését. 
 
A kompetenciák megkövetelését a mérnöki állások betöltésénél, illetve a mérnöki tevékenységeknél. 

484.  1. A kormányzati építőipari ösztönzési szabályozása során vegye figyelmebe a mérnöki kapacitásokat. Legyen hosszútávra 
meghatározva a feltételek. 
 
2. Az egyszerű bejelentési eljárással káoszt és zsúfoltságot okozó beépítések születtek. Ez az anomália kerüljön rendezésre. 
 
3. Szakmai kérdésekben legyen az MMK-nak vétójoga jogszabály terveztekkel szemben.  
 
4. Biztosítson pályázati forrásokat tervező irodák részére 

485.  Ugyan azt amit eddig is kaptunk, vagyis semmit. 

486.  Hazai mérnök munkaerőpiac megtartása és megvédése hosszú távon, az ehhez szükséges törvényi háttér biztosítása. 
 
Hazai mérnöktársadalom európai/világ színvonalú képzésének elősegítése, az oktatásból kikerülő kezdő mérnökök folyamatos 
fejlődésére ösztönző, a szakmai tapasztalataiknak gyarapítása érdekében követelményszinten is megfogalmazott rendeletek 
meghozatala.  
 
Hazai mérnökök külföldi tulajdonú, de hazai telephelyen működő egységeinél történő szakmai fejlődésének támogatása 



rendeletekkel. 

487.  Átgondolt - gazdaságilag megtérülő projektek készítése, előtérbe helyezve a fenntarthatóságot (energiahatékonyság, 
környezettudatosság, költség hatékonyság), és ne projekt elemek valósuljanak / valósulhassanak csak meg, hanem komplett 
projektek. 
 
Szükségesnek érzem, hogy az állami beruházások a köz érdekét képviseljék, és ne csak egy szűk körnek kedvezzenek. Fontos 
lenne bölcsődék, óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények, kórházak felújítása, a csatlakozó közműhálózattal együtt. 

488.  Hogy tisztelje a szakmaiságot és vegye nyomatékosan figyelembe a  válaszokat, ha véleményt kér. Vagy ne kérjen, mert az, hogy 
megkérdeztem, de nem érdekel, pimaszság. Kell egyáltalán kamara? Kell egyáltalán mérnök? 

489.  Szakterületekre vonatkozó speciális továbbképzések megtartását. 
 
A szükséges tanúsítványok időszakokra való biztosítása. 
 
A törvények, szabványok változásainak napra kész tájékoztatása. 

490.  A szokásos nesze semmi fog meg jól hagyományos intézkedéseket. 

491.  beruházások drasztikus növelése, csókos haverok mellett lehetőség a munkát akaró mérnököknek is 

492.  Semmilyet. 

493.  Valós segítség, hangzatos ígéretek helyett. 

494.  A kormanyzattol semilyen eszszeru, atlathato intezkedes nem varhato. 

495.  Az eddigi intézkedések megfelelőek voltak, csak így tovább! 

496.  - Építőiparban látható fellendülés, de környezetemben többen jelezték, hogy kifizetetlen tervezési feladatok száma is nő.  
 
Azt gondolom érdemes lenne egy "Fekete listát" létrehozni ahova regisztrálni lehet a nem fizető épitőipari vállalkozókat. Ami 
nyilvánosan elérhető mások számára is. 

497.  A szakterületi és általános jogszabályi, műszaki előírási, szabványossági előírások, információk folytonos, adott esetben 
magyarázatos széleskörű ismertetése akár elektronikus üzenetekben. 

498.  Ha már pályázatot írnak ki, szívesen látnám, hogy az 1-2 fős  vállalkozások sincsenek helyből kizárva. 

499.  Egy dolog elég lenne: jogbiztonság. Visszamenőleges hatályú törvénykezés beszüntetése, egyenlő feltételek biztosítása a 
SZABAD piaci szereplőknek. 

500.  1. A jelenlegi műszaki-jogi szabályozás maga a káosz. Például a 27/2020 ITM.r. egyszerre foglalkozik a nyomástartó 
létesítményekkel, az RB-vel és a VMBSZ-szel. Áttekinthető, célirányos szabályozást várunk, kérünk. 
 
Miért nem lehet a műszaki-jogi előírásokat szakági MBSZ-ekben összefoglalva kiadni, és közkinccsé tenni? 
 
2. Egy egy terjedelmesebb jog anyaghoz (pl: GMBSZ) miért nem készítenek tartalom jegyzéket...? 
 
3. Miért drágák a hazai szabványok? Szűnjön meg az MSZT monopóliuma! 

501.  Jelenleg semmilyen támogatás nincs, csak a több tízezer forintos éves kamarai tagsági díj.  
 
Adókedvezmény 
 
Ingyenes jogár használat 



 
gépkocsi vásárlási kedvezmény minden gépkocsira (regisztrációs adó elengedése) 

502.  A színvonalas mérnököki munka jobb elismerését, 
 
A pályázatok esetében a mérnöki díjszabás jobb érvényesítését. 
 
A kis és mikro mérnöki vállalkozások pályázati rendszerének egyszerűsítését, a lehetőségek bővítését, különösen a kezdő vagy 
még majdnem annak számító vállalkozások esetében. 

503.  A szakiparosok komolyabb ellenőrzése, a minősíthetetlen munkák és a szakmaiságot nélkülöző kivitelezések felszámolását. 

504.  Mérnöki tervező vállalkozások eszközeinek modernizálásához a támogatások nyújtásának folytatása. 
 
Jogtiszta szoftverek használatának erősítése, erősebb fellépés a nem jogtiszta szoftvereket használók ellen. 
 
A bújtatott munkaviszony hatékonyabb kiszűrése. 
 
A fentiek a piac tisztításával elősegítenék az MMK mérnöki díjszabás tényleges alkalmazhatóságát. 

505.  Munkahely megtartás 

506.  - Az építőiparban az új beruházások csak komplett "Kiviteli tervek" dokumentáció alapján valósulhassanak meg. 
 
- A "Kiviteli tervekben" foglaltakért annak teljességéért a tervező a felelős ( teljességi nyilatkozat), az nem tolható át a 
kivitelezőre. 
 
- A tervező köteles a kivitelezés során feltárt hibákra, hiányosságokra 5-munkanapon belül a megoldást megküldeni az 
érintetteknek. 

507.  A 266/2013. Kormányrendelet módosítása 
 
Nagy intenzitású pályázati lehetőség biztosítása 
 
A versenyeztetés során a minőségi feltételek érvényesítése 

508.  Kevesebb adminisztrációs terhet. 

509.  A mérnöki közösségek szakmai javaslatainak a politika részéről való érdemi figyelembevételét, nem csak szavakban, hanem 
jogszabályilag is. 
 
A divatáramlatok visszaszorítását, pl. az értelmetlen szintű környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységet. 
 
Az érdemi környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenység megvalósíthatóságának a lehetőségét. 

510.  Tisztességes javadalmazás. 
 
Tisztességes fizetési morál. 
 
A tervezési munkavégzés előkészítésének fontossága (sok az üresjárat). 

511.  A mérnök fizetések racionalizálása. 

512.  Hogy hagyjanak élni, semmi többet. 

513.  Hatósági munkák szakmai színvonalának emelése, jogszabályok betartásának szigorúbb felügyelete, beruházás ösztönzés. 



514.  Az Építésügy-Földhivatali kapcsolat rendezése. Mióta mind a kettő Kormányhivatal, az építésügy nem vesz tudomást az 
ingatlan-nyilvántartási jogszabályokról. 2020-ban többnyire nem küldtek ki írásos, pecsétes határozatot az ügyfélnek, csak 
elektronikusan a tervezőnek. Ez javult, de még mindig az 1 példány határozatot a Földhivatalba kell leadni, az ügyfélnek nem 
marad példánya. Sajnálják a papírt? Röviden: turistatérképet vezetünk, nem földmérési alaptérképet. 

515.  -képzés segítése 
 
-együttműködés, munkahely teremtés 
 
-támogatás 

516.  OKtatás fejlesztése 
 
Fizetések rendezése 
 
Adminisztráció csökkentése 

517.  KATA adózásba sorolt vállalkozásnál az 1  ügyféltől származó 3 millió Ft-os korlát eltörlése, jelenleg ha ennél több jövedelem 
származik ugyanazon ügyféltől akkor 40%-os adó sújtja a díjat. 

518.  Szeretném, ha a mérnök díjak (tervezési díjak pl) minimumhoz lennének kötve, ne csak ajánlott díjak legyenek, hanem meg 
legyen szabva inkább egy alsó határ, ami még elfogadható. 

519.  Ettől a kormánytól semmit nem várok kamara ügyben sem.... 

520.  Szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos finanszírozás. 
 
Informatikai fejlesztések lehetőségének növelése. 

521.  Kiszámítható jogszabályi és adózási környezet. 

522.  1. Nagyobb szakmai megbecsülést és támogatást; 
 
2. Jelentősebb segítséget a megfelelő adekvált munkáhozjutáshoz az önálló mérnökök részére is; 
 
3. Jelentősen jobb anyagi elismerést. 

523.  1.)  Szakmát, szakmagyakorlást érintő döntések ELŐTT egyeztetés! (Nem lehet bejelentés!) 
 
2.) Rendet vágni a meglévő szabályozások - kormány- és miniszteri rendeletek - terén. Aktualizálni és harmonizálni azokat úgy, 
hogy ne maradhassanak bennük ellentmondások! 
 
3.) Örök téma: a szabványokhoz való könnyebb hozzáférés segítése. 

524.  Hagyják dolgozni a maga tehetsége szerint a mérnök társadalmat 

525.  Nem várok semmi jót! 

526.  Meg vagyok elégedve. 

527.  A közbeszerzési eljárások legyenek reálisabbak. 

528.  Egyértelmű és mindenkire azonos mértékben érvényes szabályozás. ( PL KATA átmeneti elengedése.) 
 
A nem vállalkozó mérnökök továbbképzésre vonatkozó követelmények kiadása. 
 
Célzott támogatási - pályázási - lehetőségek megteremtése. 



529.  1. Új munkahelyek teremtése 
 
2. Új beruházások indítása 
 
3. Kis- és középvállalkozások támogatása (ne csak az  kapjon támogatást, akinek már legalább 1 éve van alkalmazottja 240.00 
Ft-os  havi bérrel... 

530.  Tervezési tevékenység megbecsült legyen Vidéken is. 
 
Minden tervező kapjon ugyanúgy Támogatást, mint a Hoteltulajdonosok 

531.  A Mérnöki Kamara tevékenységéhez a megfelelő jogszabályi környezet megteremtése/megtartása 
 
A kormányzati kommunikációban kapjon néha helyet a Mérnöki Kamara tevékenységének értékelése 
 
A gazdasági stratégiák kialakításánál vegyék figyelembe a Mérnöki Kamara szakmai állásfoglalásait, javaslatait 

532.  Csak magunkra számíthatunk. 

533.  Nagyobb megbecsülést 

534.  Ettől a kormányzattól én nem várok semmit! 

535.  Adott szakterületeken amelyekhez az adott szakértői tevékenységek kapcsolódnak, kapják meg a szakterületekhez kapcsolódó 
gazdasági könnyítéseket. 

536.  Hagyjon fel a szakmaiság politikai rombolásával (policy a politics helyett). 

537.  Cégalapítást, kutatás-fejlesztést, innovációt segítő támogatások. 
 
Szakértői tevékenységet, információcserét segítő programok és finanszírozási lehetőségek víziközműveknek, 
önkormányzatoknak. 

538.  Szakmai követelmények, előírások, szabványok hozzáférhetővé tétele. 
 
Továbbképzések szervezése. 
 
Védelem a szakmát támadó gazdasági folyamatok ellen. 

539.  Állítsa vissza az egyetemek önállóságát. 

540.  Az előző válaszomban leírtam. Azaz végre a többségi társadalom érdekét szolgáló követhető-, felelős és nem ad-hock 
szabályozást - persze ehhez szakértő kollégák is kellenek, akik nem tegnap kezdték a közigazgatást! 

541.  Mivel közeledek a 77. életévemhez, már nem veszek részt a korábbi szakmai munkámban. Az aktív mérnöki tevékenységet 
végzők szakmai  
 
tevékenységének összefogását, fejlesztését fontosnak tartom. Az eddigi információjukat köszönöm. 

542.  Egységesebb és a köztudatban elfogadott mérnöki díjrendszer bevezetését. 
 
Mikro és kisvállalkozások pályázati úton történő támogatása. 

543.  A mérnöki alkotó tevékenység erkölcsi és anyagi megbecsülését, a mérnöki tevékenység értékteremtő erejének megfelelő 
elismerését, ennek az irányítási államigazgatási rendszeren és jogszabályokon keresztül történő megjelenítését. 
 
A tényleges értékalapú piaci versenytorzító jogszabályok módosítását. 
 



A tervezési rendszer beruházás összegéhez igazított minimumdíjak lényeges emelését 

544.  Érdekképviselet, 
 
mérnökár díjszabás betartása, 
 
képzések 

545.  A mérnöki szakmai ismeretek figyelembe vételét a politikai döntések kapcsolódó területein. Ez most messziről nézve hiányzik.

546.  - Magyar állami megrendelő szervezetektől kiinduló tartozáslánc (késve fizetés) megszüntetése 
 
- Magyar állami megrendelő szervezetek és számlázással kapcsolatos ÁFA törvények közötti összhang megteremtése (teljesítés 
igazolás kiadása akár több hónapra visszamenőleg, ezzel állandó önellenőrzésekre kényszerítve a vállalkozásokat) 

547.  Home office elterjedésének támogatása 

548.  Infrastruktúra fejlesztés támogatása 
 
Bértámogatás 
 
Nagyobb erkölcsi elismerés 

549.  Induló vállalkozások támogatása. 

550.  1. Meghallgatás, 2. Még a döntéshozatal előtti (éedemi) egyeztetés, 3. A MKIK hegemóniájának letörése. 

551.  Vegyék figyelembe a véleményünket! 

552.  Építésüggyel kapcsolatos adminisztráció egyszerűsítése 
 
Engedélyeztetési eljárások átláthatóbbá tétele, online térbe terelése. 

553.  A mérnöki munka érdekérvényesítő tevékenységének bővítését. 
 
A tervezői és kivitelezői munka összhangjának egyértelműsítése. 
 
A Hatósági munka egyértelműsítése, a szakmai érdekek jobb figyelembevétele. 

554.  A tervezési díjak növekedésének a feltételei a munka és a felelősségvállalás arányában. Ez főleg statikai területén nevetségese
alacsony. 
 
Az árak lenyomásának megszüntetése. (Ez valamit javult, de még mindig nagyon le van maradva)  
 
A szoftverek árai sincsenek arányban, lobbi indulhatna országonként arkategoriakrol. 

555.  - tisztességes, érvényesíthető tervezői díjszabás bevezetése 
 
- az előző kötelezővé tétele 

556.  Ezt a kamarát, ilyen formában, számolják fel, vagy szervezzék át, egy ( 1 db.) országos kamarába. 

557.  KATA vállalkozás esetén 3mFt-os értékhatár felülvizsgálata 

558.  Önmérsékletet, ahol nem jogászok, közgazdászok döntenek műszaki szakági kérdésekben, hanem a szakképzett hozzáértők 
(mérnökök). 



559.  A mérnöktársadalom és annak egy-egy szegmense alulértékelt, bérezésben, megbecsülésben a kisebb irodák "csak" dolgoznak, 
de sok esetben nem tudnak éni támogatásokkal, mert azok feltételei úgy vannak meghatározva, hogy minél kevesebben tudják 
azokat igénybe venni. 

560.  Legyenek segítő intézkedések a következő időszakban is. 

561.  A szakmai utánpótlás élénkítése. 

562.  Nem a kormányzattól várnám ezeket. 

563.  A mikrovállalkozások támogatását akár adó, tb, vagy más kedvezményekkel. 
 
A felháborító Iparkamarai hozzájárulás eltörlését, mivel nem tesznek értünk semmit. ( Ez elvi kérdés, nem elsősorban pénzügyi

564.  Biztos munkalehetőség, elismerés. 

565.  Fontos lenne a tagsági érdekképviselet javítása, például a jogszabály alkotások során kamarai képviselet a helyes műszaki 
érdekek és azok jogi akadályok nélküli érvényesíthetősége érdekében. Fontos lenne a mérnökök tevékenységét, a szakmai 
érdekeket akadályozó, mérnöki társadalmat hátrányba hozó joghézagok megszüntetésének aktívabb kezdeményezése és 
képviselete. Mert van amikor az ésszerű szakmai érdekek érvényesíthetősége ésszerűtlen jogi akadályokba ütközik, mert 
ellentmondásos a jogszabály. 

566.  A Kormányzat és a Magyar Mérnöki Kamara további együttműködését. 

567.  Kutatás fejesztés pénzügyi támogatása a műszaki élet különböző ágazataiban. 
 
Műszaki Egyetemek oktatási színvonalának emelése állami támogatással. 
 
Nagy és középtávú fejlesztési tervek készítése és a szakmai közvélemény elé bocsátása. 

568.  A mérnöktársadalmat érintő jogszabályok előkészítésénél szélesebb körű szakmai véleményeztetés volna szükséges, az átgondolt 
javaslatok kidolgozásához elegendő idő biztosításával. 
 
Az állami pályázatok elbírálásánál nagyobb mértékben vegye igénybe a kormányzat az MMK és a civil szakmai szervezetek 
szaktudását. 
 
Járjon elől jó példával a kormányzat, hogy elegendő időt és anyagi forrást biztosítson a projekt előkészítésekhez, ezáltal jóval 
hatékonyabbá lehessen tenni azok megvalósítását. 

569.  Tegyék lehetővé továbbra is a nyugdíjas mérnökök munkavégzését a már megadott kedvezményekkel. 

570.  A megfelelő vállalkozói réteg kialakítása a munkák jobb elosztásával. 
 
A megfelelő műszaki szinvonal kialakításának segítése adókedvezményekkel, hitel biztosításával. 
 
Folyamatos, érdemi párbeszéd a kamarával, a szakmaiság növelése. 

571.  Mérnöki munka nagyobb megbecsülése. A társadalmat érintő kérdésekben a mérnökök véleményének kikérése, és javaslataik 
figyelembe vétele. 

572.  Az építési tevékenységgel kapcsolatos szabályozás kiszámíthatóságát. 
 
Lehet, csak én vagyok tájékozatlan, de informatikai eszközök beszerzését lehetne még támogatni. 

573.  Politikai döntéseikor a szakma demokratikusan kialakított véleményének figyelembe vétele. 
 
A szakmai versenyhelyzet befolyásmentes, értékek mentén történő elfogadása. 



 
A mérnöktársadalom anyagi megbecsülése, egyéni díjazása. /Pl. , mint Nagy Feró, Kossuth-Díj 

574.  Szakmai kérdésekben a döntés előkészítés időszakában való bevonás lenne szükséges. Ne csak a kész anyag véleményezésére 
kérjék fel a Kamarát. A stratégiai tervezésbe történő intenzívebb bevonás a kormányzat részéről. 

575.  A mérnökökre is vonatkozzanak a vállalkozásokat segítő intézkedések 

576.  A Kamara határozottabb fellépését a kormánnyal szemben a KATA-s vállalkozások érdekében, az "egy gazdasági évben azonos 
kifizetőtől származó 3 mFt feletti összeg után fizetendő 40 %-os adó eltörlése vonatkozásában! Igaz, hogy ezt az adót nem a 
Vállalkozó, hanem az Ök-t fizeti, éppen ezért az Ök-tok nélkülözik a eddig dolgozó KATA-s mérnököket (tervezők, szakértők, 
műszaki ellenőrök stb.)nem kapnak  megbízást mert drágák lettek!  Innen már csak egy lépés a KATA-s vállalkozási forma 
kivezetése !!! 

577.  Mérnök társadalmi döntések helyett még mindig "Politikus Mérnökök" véleményei a döntőek ill. meghatározók, ezek nem a 
valós össztársadalmi érdekeket tükrözik, degradálják a Kamara Mérnök társadalmát! Ezért a jelenség felszámolásra érett! 
"Cípész a kaptafához!" 

578.  a megfelelő minőségnek elismertséget 
 
tisztességet 
 
az épületgépészet fontosságának megfelelő értékelést 

579.  Szabványok elérhetősége, ingyenes hozzáférhetőségének a biztosítása. Ne zárjuk el az információt és ne legyen pénzügyi 
feltétele a hozzáférésnek, a használatának. Állami finanszírozás a szabványok elérhetőségének biztosításában. 

580.  Nincsenek elvárásaim a kormányzattól. 

581.  Jogszabályi és szabvány tájékoztatók könnyítése. 

582.  több hasznos oktatás, szakmagyakorlóktól tapasztalati példákkal a termékbemutatók helyett. 

583.  Oktatás, mérnök továbbképzés színvonalának folyamatos fejlesztése. A mérnökök anyagi megbecsülésének nyugat európai 
színvonalra emelése. A  kormányzati döntésekbe a mérnöki tudás széles körű figyelembevétele. 

584.  A mikrovállalkozások eszközfejlesztésének és telephelyvásárlásának támogatása, mert mi vagyunk a legnehezebb helyzetben, 
pedig a lakosságot szinte 100%-ban mi szolgáljuk ki. Így tudnánk növelni a kapacitást, amire most nagyon nagy szükség van. 

585.  A kormányzat a fontos szakmai kérdésekben támaszkodjon, vagy kérje ki a kamara véleményét. 

586.  Mérnöki Támogatások körének kibővítése, több beruházás megvalósítása nem csak állami ( támogatva a magán személyeket és a 
kisvállalkozásokat és vállalati szektort) 
 
Nem értem miért kell két szinte ugyanazt a szerepet betöltő kamarát fenntartani.  
 
Egy szervezeti egységben meg lehetne oldani a Mérnök Kamara és az Építész Kamara feladatait lényegesen kevesebb költségből, 
és nem tenném kötelezővé a kamarai tagságot! 
 
A Kereskedelmi és Iparkamarai díj pedig vérlázító! 

587.  Az ajánlott mérnök díjak jobb érvényesítése közbeszerzéseknél pl. műszaki ellenőrzések 

588.  Beruházás élénkítő intézkedések. 

589.  Beruházás élénkítő intézkedések. 



590.  Beruházás élénkítő intézkedések. 

591.  Erősebb érdek érvényesítést, mert sajnos nagyon gyenge minőségű tervdokumentációk kerülnek ki. A hatóság pedig szinte 
bármit elfogad tervdokumentáció néven. A tervek formai követelményeit, kidolgozottságának részletezését kellene definiálni. 

592.  Bezárt, vagy leépítésre kényszerült vállalkozások anyagi támogatása 

593.  Munka lehetőségek 
 
Megfelelő bér 
 
Megfelelő munkakörülmények 

594.  A szakmát érintő döntéseket ne jogászok hozzák meg! 
 
A szakmai előírásokat egyeztessék a mérnökökkel, mert az engedmények elburjánzása, a lovak közé dobott gyeplő nagyon sok 
hibát szül. 
 
A szabványokat fordítsák le magyarra, és tegyék mindenki számára hozzáférhetővé! 
 
Hagyjanak fel az adhoc döntésekkel, a hetente változtatgatott előírásdömpinggel! 
 
Szüntessék meg a bejelentési eljárást! 
 
Tartsák be a saját előírásaikat! 

595.  A Mérnökök, a szakértők érdekvédelme jobban megvalósuljon. A törvényeknél hallgassák meg a Szakterületeket is. Jelenleg 
talán ebben előrelépés várható. de csak részben. A szakterület szakértőinek a törvényi kereteket biztosítani kellene megfelelően, 
A többi mérnökkel egyenrangúan. 

596.  Kb. a Rendszerváltás óta, a Jogászok tárrsadalmát éljük.  
 
A MÉRNÖKÖK hangja (a racionalitás) egyszerűen nem hallatszik és látszik se a kommunikációban, sem a társadalmi 
döntésekből. 
 
Több Mérnököt kell delegálni, a különböző döntési szintekre. 

597.  Kérjék ki és vegyék figyelembe a Mérnökök javaslatát 

598.  A mérnöki szakma elismertségének   elősegítése. 

599.  korrektség, kiszámíthatóság, jogbisztonság 

600.  Politikától függetlenül támaszkodjon a mérnöki kamarára 

601.  Ettől azt, hogy hagyja békén a mérnök társadalmat! 

602.  A tervezéshez szükséges szoftver vásárlásával, vagy bérlésével kapcsolatos segítséget. 

603.  szakmagyakorlási jogszabályok megváltoztatása. 

604.  A tervezői egyéni vállalkozók támogatását ki kell dolgozni, képezni kell őket különben a BIM rendszerekből teljesen 
kimaradnak. 
 
Az e-közmű rendszerbe kerüljön be a MÁV is! 
 
A VIZEK rendszer működővé tétele. 



605.  A mérnökképzés megfelelő szinvonálának anyagi biztosítása az egyetemeken. 

606.  A szakmai érdekérvényesítésben kezdeményező és ennek végső eredményében jelentkező erőteljesebb szakmai 
érdekérvényesítést. Szemben a Megrendelőket - a szakmai szempontokat is elnyomóan segítő - jogi érdekérvényesítő más 
fórumokkal. 

607.  Az egyéni kezdeményezést segítse. 
 
Ha valaki bevételre tesz szert, és a szakmai célok érdekében visszaforgat, annak tevékenységét pártolni kell. 

608.  1. A kamarai tagságot én végzettséghez kötném. 
 
(technikusi végzettséggel még 30 év gyakorlat se legyen elegendő- aki akarja, elvégezheti az egyetemet/főiskolát) 
 
2. A nyugdíjasságot a valós nyugdíjas státuszhoz, és ezzel a kamarai tagdíjat is ehhez kötném. 

609.  A jogszabályok egyértelműsítését, a folyamatos javítgatás helyett egyszer kellene egy normálisat alkotni. Akinek nincsenek 
engedélyei a munkavégzésre (oklevél, IRM, GD minősítés), ne dolgozhasson önállóan, fel kell lépni ezzel szemben sokkal 
erősebben. A Földhivatali Osztályok dolgozóit normális bérezéssel ellátni, mert onnan indul és oda érkezik az építőipar összes 
ügye. 

610.  A mérnöki munka elismertségének a javítását 

611.  a létesítményüzemeltetésben kizárták a bértámogatásból azon azon üzemeltetőket,akik nagyobb ZRT keretében nem érik el az 
összbevétel 30százalékát,így nem vehettük igénybe semelyik mentőövet....(emellett a nagy cég bérleti díjbevételeit 
lenullázták.Csak a tisztán arra a célra létrejött vállalkozások részesülhettek,ami nem megfelelő- 

612.  Érdekképviselet hatékonysága 
 
Legyen egy minimális elvárás a mérnöki tevékenységek díjazásáról és az kötelező érvényű legyen. 

613.  szabványok hozzáférhetősége 
 
megfizethetetlen szoftverek 

614.  1. Átláthatóbb jogi környezet. 
 
Nagyobb nyilvánosság, szélesebb körű egyeztetések, szakmai szervezetek nagyobb mértékű bevonása az előkészítésbe. 
 
A meghozott jogi elvárásokhoz időben hozzá kell rendelni a működőképes "hardvert", szervezetet. 
 
A minőség a fontos, a gyorsaság nem lehet cél.  
 
2. Pályázatok tervezői, szakértői feladatainak komolyan vétele - ez jelenleg nagyon alacsony színvonalon van az építési, 
beruházási pályázatoknál. 
 
3. Jobb szabvány hozzá férés 

615.  Etdr, énapló felhasxnálóbarát módosítása 

616.  Mérnök díjak acceptálása 

617.  kamarai mérnöki díjszabás támogatását, elfogadását 

618.  Nagyobb elismerést.  Szerepet a politikában. Iskolai támogatást. 

619.  - legyen elfogadott az elektronikus tervezés, ne kelljen kinyomtatni mindent, csak azt a mi szükséges (pl. tendereknél) 



 
- ne bővüljön tovább a felesleges igazolás és papírgyártás 

620.  Segítsék a kisvállalkozásokat is. 
 
Mérjék fel az 1-2 fős vállalkozásoknál is a munkanélküliek számát. 
 
A munkanélküli kisvállalkozások járulékait engedjék el a kritikus időszakra, de legalább csökkentsék 

621.  Érdemi párbeszéd 
 
Javaslatok, vélemények figyelembe vétele 
 
Kompetens személyek kijelölése a kormány részéről 
 
Kormányzati látszat tevékenység negligálása 
 
A kommunikáció és a tényleges kormányzati tevékenység összhangba állítása 

622.  Komolyabb támogatás 

623.  Támogatás növelés 

624.  Becsüljék meg a mérnököket. 

625.  A kormányzat vonja vissza, vagy a kis vállalkozások számára kedvezőbb formában változtasson az érvényben lévő KATA 
törvényen, amit Parragh László úr az Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke a tagság megkérdezése nélkül javasolt a 
kormányzatnak. 

626.  Ez a jó és jogos kérdés, de sokkal több információval kellene rendelkeznem, hogy jogos intézkedéseket fogalmazhassak meg. 

627.  A néhány főt ( 10 alatt) foglalkoztató vállalkozások 27%-os ÁFA kulcsát csökkenteni kellene legalább 20-22%-ra. 

628.  1. Közbeszerzések folyamatának egyszerűsítését és átláthatóbbá tételét. 
 
2. A közbeszerzések keretében nem egyszerűen a vállalási ár, hanem az ajánlat tartalmi minősége, a válalkozó referenciái is 
szerepeljenek a kötelezően előírt döntési szempontok között. 
 
3. A közbeszerzés keretében történő beszerzések kapcsán a vásárlások ne lehessenek drágábbak mint a tényleges, bizonyítható 
aktuális piaci átlagár ! Ez legyen kizáró ok ! 

629.  A BIM-re történő átállás támogatása szüksége. A korábban kiírt pályázat 3 nap alatt vált elérhetetlenné, gyakorlatilag az ilyen 
pályázatok csak bennfentes pályázást tesznek lehetővé. Szükséges a kis irodák pályázati lehetőségének megteremtése, a szoftve
és géppark költségek tetemesek. 

630.  Díjak csökkentését, eljárások egyszerűsítését. 

631.  Online vizsgázás bevezetését várom. Online továbbképzési tanfolyamok megtartását várom. 

632.  Véleményünk figyelembevétele 

633.  1. A nagy tapasztalattal rendelkező elismert mérnök-szakértő kollégák ellenőrző-jóváhagyó-oktató intézményekhez történő 
beintegrálását, ill. a munkahelyek megtartását célzó intézkedések,  
 
2. Ipari-gazdasági fejlesztések, fenntartható, környezettudatos megvalósítása, a hosszútávú gondolkodás és az alternatív 
energiahordozók minél nagyobb arányú kiaknázása jegyében, 
 



3. Egyenlő versenyhelyzet biztosítása, ill. a megfelelő (hozzáértő) hazai szakértők bevonása minden területen 

634.  A Kamara szakmai véleményének figyelembevétele a kormányzati fejlesztéseknél. 
 
A mérnöki tevékenységek jogi hátterének egyszerűsítése. 
 
A mérnöki tevékenységekkel kapcsolatos törvény alkotásnál a Kamara véleményének kikérése, figyelembevétele. 

635.  Én csak mint igazságügyi szakértő tevékenykedek munkabiztonság (érintésvédelem ) területén kirendelésre. A 4000.-Ft/óra 
óradíjat méltatlanul alacsonynak tartom. 

636.  Nincsenek 

637.  munkahelyteremtés, jövedelemnövekedés, adócsökkentés 

638.  Ettől semmit! 

639.  A COVID elmúltával komoly mérnöki és kormányzati konzúltációs napok megtartását a különböző témakörökben. 

640.  A mérnöktársadalom szükségességének bebizonyítása. 

641.  Megfelelő egyetemi oktatói fizetésekkel lehetővé kell tenni, hogy a pálya vonzó legyen a fiatal diplomások számára, ez ne egy
kontraszelekció legyen a magánszférával szemben. Az oktatás színvonalának emelése érdekében az  oktatókkal szembeni 
követelményrendszer felállítása, alapelvárás legyen a nemzetközi szakirodalom követése és beillesztése az oktatásba.  
 
A tanári pálya anyagi megbecsülése, fizikatanárok nélkül nincs valódi mérnökképzés, a végzett mérnökök alapismereti 
hiányosak. 

642.  Nincsenek elvárásaim. 

643.  Szabadabb tervezés,kevesebb kötöttség 

644.  A díjazási rendszer elfogadása, amit előtte az MMK és a MÉK kellene, hogy igazságosan megtárgyaljon egymással. Ha ezt nem 
is várhatjuk, de legalább hagyják, hogy kidolgozzuk és érvényesítsük a piacon. (Ha a MÉK nem enged a díjak igazságosabb 
elosztásából, legalább a társ szakágak állapodjanak meg egymással az MMK-n belül) 

645.  - A Kamara javaslatinak szélesebb körű és teljesebb, politika mentes figyelembe vétele, és érvényesítése. 
 
- Pártfüggetlen mérnöki végzettségű emberek kinevezése szakmai ismereteket igénylő állami funkciókba. 
 
- A kimagasló mérnöki tevékenységek szélesebb körű állami elismerése. 

646.  Az otthonfelújítási program kibővítése, finanszírozásának meg növelése 3 millóról 6 millióra, és legyen terv köteles. Minden 
felújítás és bővítés legyen terv köteles, szigorú ellenőrzéssel a kivitelezéseken, hogy el zárjuk a fekete munkavállalás lehetőségét. 
Ugyan is ezzel az illegális tevékenységgel versenyezni nem tudunk. 

647.  -Valódi működő Szakmai kapcsolatot a MMK-val. 
 
-A Kormánynak legalább 1 fő képzett szakértő okl. mérnök /mesterfokú/ aktív Megbízottja legyen! 
 
-A Kormány ne a képzetlen, mérnökszakmai ismereteknélküli politikai katonáival (Szíjjártó?, Matolcsi?,) végeztesse el még a 
Műszaki "mamut-Beruházásokat" is! /pl.: PAKS-2;  Bpest-Zágráb 'zsákvasút-vonal'/ több ezer-milliárd Ft-okért (extrém-hitelre!) 
egyáltalán miért?!... - sőt ezek nem is a Fcsuti-kisvasút! ...nem is a Fcsuti-Pancho-aréna! ... 

648.  A hatósági munka szakmaiságát kell fokozni a jogászi szemlélet csökkentését. Gyakorlattal rendelkező átfogóan gondolkodni 
tudó szakembereket kellene a rendeleteket pontosan idéző hivatalnokok helyett, akik most a műszaki problémákat nem tudják 
értelmezni,  "én vagyok a hatóság, ez a döntés". 



 
A bírósági gyakorlatban is a szakmai érvek, érvényesítését kérnénk a papír alapú vélemények helyett. 
 
A rendeletek, törvények kidolgozásában a szakmaiság figyelembe vételét, és a kiskapuk csökkentését. 

649.  A pandémia miatt kiesett bevételek támogatása. 

650.  az építő 5 rendkívül negatív kiírása alapján egy valós, a mikrovállalkozások számára is igénybe vehető támogatási rendszer 
kidolgozását. 

651.  Adózás csökkentés, kedvezményes hitel felvétel lehetőség. 

652.  KKV-k támogatása hw/sw fejlesztésekben, beszerzésekben (mikrovállalkozásoknál fajlagosan nagy teher több fajta software 
éves upgrade-ja) 

653.  - Egyszerűsített vállalkozási és adózási lehetőségek bővítése (egyéni vállalkozóként dolgozó tervezők, műszaki ellenőrök, stb.) 
részére (a jelenlegi tendenciával ellentétesen); 
 
- Távmunkában végezhető tevékenységek további népszerűsítése, a feltételek megteremtésének szorgalmazása; 

654.  Több pályázati lehetőséget, több forrást (pl. ev-k részére is igénybe vehetőt) 
 
járulékcsökkentést 
 
ÁFA-kulcs változtatását 

655.  A mérnöki munka társadalmi megbecsülésének növelése. A mikro és kisvállalkozások támogatásának folytatása,kibővítése. 
Esetleg a főállása mellett vállalkozóként tevékenykedő mérnökök által is elérhető,igénybe vehető támogatási rendszer 
kidolgozása. 

656.  Szakmai megbecsülés: a szakmai értékek a politikai érdekek elé legyenek sorolva. ( :-) ) 
 
A kamara által javasolt mérnök napidíjak érvényesíthetőségét. 

657.  Kézzel fogható gyakorlati segítség. 

658.  A Kamara jelenlegi működési szinvonalát tartsák fenn ! 
 
Az on-line információk elérését szolgáló rendszerek működését tegyék egyszerűbbé !  
 
Hatékonyan működjenek közre az építési és kivitelezési jogszabályok rendszerének átláthatósága, a jogszabályi környezet 
stabilitása és egyértelművé tétele érdekében ! 

659.  Veszélyhelyzetben lejáró jogosultságok meghosszabbítása (nyilvántartásban is átvezetve). 
 
Mérnöki tevékenységhez is kapcsolható kamatmentes hitel lehetősége. 
 
Bértámogatás (veszélyhelyzet időszakában). 

660.  - Kötelező Mérnöki minimum díjszabás  
 
- Hallgassák meg, és fogadják el a szakmai érveket egy-egy jogszabály megpiszkálásakor, ne jogászok döntsenek mérnöki 
ügyekben 

661.  A mérnökök tudjanak a szakmájukban elhelyezkedni és ne keljen lemondaniuk a mérnöki tanulmányokról. A mérnök társadalom 
csak úgy fog tudni utánpótlást kinevelni ha a mérnökök mérnökként tudnak dolgozni és meg is tudnak élni a munkájukból. Jelen 
pillanatban a  kivalló diákok nem választják a műszaki pályát mert főiskola, egyetem elvégzése után nem tudnak elhelyezkedni a 
szakmájukban. Ezen kellene változtatni sürgősen!!! 



662.  Több anyagi segítségnyújtást várok a kormányzattól. 

663.  Állítsák vissza a kivitelezésben dolgozó mérnökök szakmai presztizsét. A jelenlegi jogszabályok ledegradálják a mérnöki 
diplomát és tudást azzal, hogy megint lehet "kalákában" önerősen építkezni. A legsötétebb 80-as éveket idézi. Olyan piaci 
helyzetet teremtenek a megengedő jogszabályok által, ahol egy mérnök jövedelme mérnöki munkája után meg sem közelíti egy 
"szakiét". 

664.  nem várok 

665.  Adócsökkentés, egyéni vállalkozások támogatása, eszközfejlesztési támogatások, állami megrendelések. 

666.  Én ettől a kormányzattól nem várok semmit, mert még a semmit is kiforgatják és propagandára használják fel a saját szájuk íze
szerint. 

667.  Egyértelmű, kiszámítható és tervezhető adózási, engedélyezési és működési szabályok. 
 
Fair adózás (pl. KATÁ-s "alkalmazott" vs. igazi alkalmazott). 
 
Az építés-kivitelezéssel kapcsolatban meghozott szabályok betartatása, a jogkövetés pozitív, az ismétlődő elmarasztalás negatív 
következményével (ld. NAV "megbízható adózó"). 

668.  TOVÁBB KÉPZÉS TANULÓK HIÁNYA 
 
GAZDASÁGI 
 
TÖBB TÁJÉKOZTATÁS 

669.  nem várok el semmit a kormánytól 

670.  Jobb érdekérvényesítő képességre van szükség! Befolyásosabb vezetők kellenének! 

671.  A hivatali eljárások, jogszabályok ne eszement politikai célok miatt változzanak kaotikussá, hanem szakmai alapú segítő célú 
legyen. Ennek elérése a kormánynál. 

672.  - Klímaváltozással összefüggésben ivóvízellátást biztosító művekre fokozott figyelem. 
 
- Balaton és velencei tó térségi ivóvízellátó művek fejlesztése. 
 
- A szakpolitikai szervek konstruktív együttműködésének erősítése. 

673.  iparkamarai adó törlése 

674.  A kormány nagyobb mértékben támogassa a magyar nyelvű szabvány kiadást 

675.  -pl . az egész kicsi mérnöki vállalkozásokat is támogathatná a kormány így a sok egyéni vállalkozó mérnököt. 

676.  Szerezzen érvény a mérnöki munka becsültének 

677.  ÍTiszteletet, elismerést. 

678.  Könnyebb hozzáférést a támogatásokhoz,ill. a munkavégzést megkönnyitő eszközök beszerzéséhez. 

679.  Vallalkozast érintő korlátozások, miatt az ado kedvezmény mérnökök fele is jó lenne. Mint 2021 március kata es iparűzési 

680.  Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek segítése több pályázati lehetőséggel, jobb anyagi feltételek mellett. 
 



Kis- és középvállalkozások működtetésével kapcsolatos finanszírozási lehetőségek könnyítése. 
 
Adók mérséklése, ill. kedvezőbb feltételek biztosítása az adózást illetően. 

681.  A mérnöki tevékenység, a tapasztalat és a tudás megfelelő értékelését, a szakmai szempontok figyelembevételét. 

682.  Államilag támogatott munkáltatói Covid19 gyorstesztek 

683.  Az önálló vállalkozókat is támogatni illene. Legalább a covid következményei miatt. Pl. számítástechnika, iroda stb. fejlesztési 
segítség. 

684.  1. A szabályozás változások naprakész követése, figyelemfelhívás! 
 
2. Szakmai tapasztalatok ELŐZETES begyűjtése egy új szabályozás kidolgozásához! 
 
3. Kamarai tagdíj mérséklése a Pandémia és a kisebb lehetőségek miatt!!! 

685.  Tisztességes verseny körülmények megteremtése. Jogszabályi környezet állandóságának biztosítása. 

686.  Nem várok. 

687.  Egységes eljárásrend biztosítása a területi hatóságoknál 
 
Vállalkozások segítése pénzügyi hatékonyság szempontjából 
 
Egyértelmű követelmények 

688.  Kivitelezés szakmai szintű szigorú ellenörzését./Sok a kókler/És az a drága ami olcsó/ 
 
Nagyobb pénzügyi támogatást. 
 
Hozzáértők bevonását a kormányszintü épitőipari törvényekkel kapcsolatban. 

689.  Semmit. 

690.  Nagyobb megbecsülés 
 
Szakmai hozzáértések elfogadása 
 
Pénzügyi érdekek háttérbe szorítása 

691.  Europai fejlesztések, újdonságok terjesztése, hazai jogszabálykövetés. 

692.  1.) az állami beruházások fejlesztését, segítve ezzel a tevékenységek gyakoriságát 
 
2.) a kamara fokozott támogatását a szakmai munka elősegítésére 
 
3.) a jogi szabályozások pontosítását 

693.  Semmit. Eddig is csak politikai döntések születtek. 

694.  Hatósági ügyintézések egyszerűsítése. 

695.  KATA-s egyéni vállalkozók támogatása, segítése. 

696.  A kormányzat teljes mértékben támogatja a mérnöktársadalom fejlődését. 
 



Lendületes fejlesztést a technológiák építésében! 

697.  A kormányzat teljes mértékben támogatja a mérnöktársadalom fejlődését. 
 
Lendületes fejlesztést a technológiák építésében! 

698.  - Adó csökkentés 
 
- A KATA korábbi szabályrendszerének a visszaállítása 
 
- Cégautó adó eltörlése 

699.  Segédletek kidolgozása, fiatal pályakezdők segítése, ösztöndíj program. 

700.  Az építési jogszabályok átdolgozása ,belevonva a gyakorló szakembereket is,akik naponta kénytelenek elviselni a mai 
túlszabályozott vagy rosszul szabályozott környezetet. 

701.  Bürokrácia enyhítése 
 
Ne változzanak a szabályok hektikusan 
 
Az Európában elfogadott szintnél jobban ne avatkozzon be a piac működésébe 

702.  Egyszerűbb pályáztatási rendszert. pl. épület rekonstrukció tervezését ki lehetne írni külön-külön is, nem csak csomagban, így az 
egyéni mérnökök is tudnának önállóan indulni. 
 
 
 
Egyszerűbb adminisztrációs adózás, a KATA rendszerhez hasonlót.  
 
Jelenleg könyvelő nélkül nem lehet boldogulni. De ha egy soron kellene a NAV felé fizetni 35%-ot és az mindent tartalmaz a 
helyi adótól a nyugdíj járulékig,  akkor mindenki eldönthetné, hogy ez neki jó vagy nem. 

703.  A nyitás gazdasági fellendülést eredményez, és ez elegendő. 

704.  Az egyének védelme mellett a vállalkozások védelme. 
 
A megrendelők fizetési fegyelmének javításában segítség. 
 
Fizetési határidők maximalizálása. Ne legyen 30 napnál hosszabb fizetési határidő. 

705.  Elégedett vagyok, nem tudok érdemi javaslatot tenni! 

706.  A kóklereket ki kellene szűrni, büntetni. 
 
Megbecsülés elérése. 
 
Szakmai utánpótlás erősítése. 

707.  Kevesebb bürökrácia, adócsökkentés, támogatások. 

708.  egyéni vállalkozók jobb megbecsülése, támogatása 

709.  Oktatások, beszámoló vizsgák online csatornába terelése. 

710.  folytassa az eddigi támogató tevékenységet 



711.  1.  A mérnöki alkotó munka nagyobb megbecsülését, 
 
2. Az öregségi nyugdíj (65 év feletti) életkorú kollégák munkából származó jövedelme utáni adókedvezmények bevezetését.  
 
(Az idős kollégák - egyrészt a kellő számú fiatal tervezőmérnök utánpótlás hiányában, másrészt az életszínvonaluk jelentős 
mértékű csökkenésének kivédése szempontjából - rákényszerülnek a munkavégzés további folytatására). 

712.  A környezetvédelmet érintő engedélyezési és kivitelezési eljárásokban szakértő bevonása legyen kötelező és ne csak 
dokumentumokat kelljen becsatolni egy beruházáshoz, hanem azt a szakértőnek nyomon is kelljen követnie, dokumentálnia és 
jóváhagynia a saját nevében! 
 
Számos beruházáson le sem ellenőrzik, hogy hov kerül a hulladék, csak hoz valaki egy befogadó nyilatkozatot amit nagy 
örömmel elfogad mindenki!!!! És a hulladék sok esetben nem is oda került!!! 

713.  Több munkát. 
 
Több elismerést. 
 
Több lehetőséget. 

714.  Az építőiparban dolgozok és itt a munka mennyisége, lehetőségek a járvány miatt nem változtak. Ami viszont ezen a 
szakterületen a járvány miatt romlott a döntések és az ügy menetek ideje hosszabbodott. Az anyag beszállítások és csúsznak, azt 
nem tudjuk megállapítani, hogy a gyártók vagy a szállítók késlekednek. 

715.  KKV-k további segítése. 
 
Adminisztráció és bonyolultságának csökkentése. 
 
Az e-adminisztráció egyszerűsítése (némelyik program nehézkes, nem életszerű). 

716.  A 

717.  - Pályázati lehetőségeket 
 
- Szakmai, szakértői ajánlások figyelembe vételét 

718.  Átláthatóságot, a korrupció visszaszorítását. 
 
Feladatokat. 
 
Szakmai támogatást. 

719.  Segítőkészség. 
 
Pontosság. 
 
Jó indulat. 

720.  ne álljanak le az építkezések 

721.  Kieső bér pótlására támogatások, fejlesztési támogatások mikrovállalkozások részére. 

722.  Szakmai újdonságok bemutatását. 

723.  Ettől? SEMMIT!! Legfeljebb azt hogy eltűnnek a politikai süllyesztőben. 

724.  Online képzések lehetőségének megtartása Covid helyzet után is 



725.  1. A műszaki tervek elő-, és elkészítéséhez szükséges tervezési idők közelítése a realitásokhoz. 
 
Különösen a kis és közepes állami beruházások esetében nem áll rendelkezésre elég tervezési idő megfelelő szintű (műszaki és 
gazdasági szempontok alapján kellően megvizsgált) tervek elkészítésére. 
 
2. Állami beruházások esetében a tervek bírálatát - elsősorban beruházói oldalról - megfelelő tervezési (és lehetőség szerint 
kivitelezői, vagy üzemeltetői) szaktudással rendelkező személy végezhesse 

726.  Biztosítja a Kamara folyamatos magas szintű működését. 

727.  - Jog harmonizáció,, 
 
- Jogszabályok megalkotásába sokkal nagyobb szakmaiságot, 
 
- 

728.  A szakmai törvények, rendeletek naprakésszé tételét. pl.: EBSZ 

729.  támogatások, munkahely megtartó 
 
fejlesztések, technológiai és technikai 
 
oktatások, használható, gyakorlati képzések 

730.  A minimum: kezeljék már végre helyesen a helyén az építészet fogalmát.  Ami építés az nem mind építészet. Minden 
jogszabályban helyre kellene ezt tenni.   
 
Tartson ki a hatalom egy kitalált jövőkép mellett, s ne változtatgassa azt évente. Minden fejlesztéshez készüljön egy erősíti - 
gyengíti táblázat, mely megmutatja, hogy bizonyos intézkedés erősíti, vagy gyengíti -e az adott cél elérését. Ezt előre kell 
rögzíteni s nem szabadna rendre változtatgatni. 

731.  -A MKI-tól történő elválasztás. (Az MKI egy antidemokratikus és ellenséges szervezet, a kényszertagság nem fogadható el.) 
 
-Az európai szabványok hiteles magyar nyelvű kiadása (nem úgy, mint a 60364). 
 
-A törvénykezésben a mérnöktársadalom racionális és etikus kezelése. A kettős nyilvántartás csak lehúzás, nem érdekel senkit a
felelősség törvényi megfogalmazása a díjazásra utalás nélkül. Azt is el kell dönteni, hogy billentyű pöckölőket vagy mérnököket 
akarunk képezni. 

732.  Szakkérdés - szakma, a politika más tészta. 
 
Ha megkérdezik a mérnökség véleményét, ne a politika írja át a saját kedve szerint. 

733.  Etikus - Szakmai - Tudományos és egyetemes képviselet a mérnöki munkának.... 

734.  A mérnöki tevékenység nagyobb mértékű, szintű elismerése. 

735.  azt várom, hogy a törvénytelen utakon járók számára ne állhasson rendelkezésre az ügyleteik jogerős érvényesítése, az ezeket 
megfejelő támogatások  igénybevehetőségével. mert ezekkel tisztességes vállalkozásként versenyezni nem lehet. a felépített 
vállalkozás, szaktudás átadása, tovább örökítése lehetetlen, a magasabb értékű szintre fejlődése lehetősége esélytelen. de 
egyáltalán a nem fizetésekből eredő veszteségek kigazdálkodására sincs esélyünk. 2021-ben az 1952-as Pp. alapján?! 

736.  1. A kormány az állami beruházások révén és a magánberuházások finanszírozása könnyítése révén ösztönözze az újabb és  
újabb beruházásokat az élet minden területén.  
 
2. A kormány intézkedéseivel fokozza a minőségi szakemberképzést, arányaiban támogassa a reál-szakmai képzés bővülését a 
humán-képzés rovására, mind a közép, mind a felső szinten. 
 



3.  A kormány oktatási programokkal  támogassa a közép- és idősebb mérnök generáció informatikai  tudása fokozását. 

737.  Szakmai, foglalkoztatás-cégszervezeti, minőségi és morális értékrend kialakítása és működtetése. 

738.  szigorú, kivitelezést egyértelmú műszaki elvárások, engedélyek, jogszabályok kialakitását!! 

739.  A covid helyzetre  való tekintettel azokat az ágazatokat segíteni, amelyeket negatívan érint. 

740.  Megbecsülést 

741.  Nem a kormánytól várom, hanem a kamarától várom a fizetési könnyítéseket. 

742.  Felesleges, a kormányok nem tartják tárgyalópartnernek a kamarát. 

743.  A tervellenőrzés bevezetése. 
 
A mérnöki munkához kapcsolódó EN szabványok magyar nyelvű bevezetése, kedvezményes szabványhozzáférés a 
mérnököknek. 
 
Szakmánkat érintő jogszabályok alkotásakor sokkal nagyobb mértékben támaszkodjon a szakmai (kamarai) 
javaslatokra/álláspontra. 

744.  A kisvállalkozásokban résztvevő mérnökökre nagyobb fókuszt kell fordítani. 

745.  Tájékoztatás vállalkozóvá váláshoz. 
 
Támogatási, pályázati lehetőségek. 
 
Munkaerő közvetítés. 

746.  A kereskedelmi kamara 5000.-Ft-os tagdíja miatti botrány ismeretében, ez a díjemelés semilyen kritikát sem bír el, pláne ilyen 
körülmények között!!! 

747.  Anyagi-erkölcsi megbecsülés. 
 
Választhassák már azok a férfiak is a nyugdíjba vonulást aki 44-45 éve "húzzák az igát!!!" 
 
Vessen véget ennek a "rablógazdálkodásnak"! 

748.  A mérnöktársadalomnak is szüksége van innovációs támogatásra. 
 
A mérnököket segítő szoftverek árai szinte elérhetetlenek a mikrovállalkozások részére. 
 
Ahhoz, hogy szakmailag a leginkább megalapozott és szakértő döntések szülessenek, igenis támogatni kell a mérnököket 
anyagilag is. 

749.  Jobb felsőoktatás, szakmai gyakorlati rendszer fejlesztése, kezdő mérnökök gazdasági segítése (pl. szja eltörlése). 

750.  semmilyent, úgysem akar segíteni 

751.  Kiszámítható, hosszútávú adózási forma 
 
Nyugvópontra kerülő jogszabályi és szabályozási környezet 

752.  Mint FMV és kivitelező az alábbi problémával szembesülök egyre gyakrabban: A Megrendelők által elfogadott kiviteli tervek 
nem igazán költséghatékonyak, csak A-tól B-ig tartanak és nem oldják meg a megoldandó problémákat. Ebből kifolyólag a 



Kivitelezőt terhel legtöbbször minden. 
 
- megfelelő kormányzati intézkedés a jó előkészítéssel kapcsolatban 
 
- ezek ellenőrzése 
 
- felelősségre vonás (beruházó, tervező) 

753.  A mérnöki óradíjak elismerése, megfizettetése. 

754.  Végre egyszer alulról jövő kezdeményezésnek is helye legyen. A rendeletek előzetes komoly véleményezésre épüljenek. 
 
A mérnök társadalom szabadon tudjon szerveződni, ne nyomja el a politika. 

755.  Semmit! 

756.  Vonuljanak ki (valahogy ütemezetten) a mérnöktársadalom életéből... 

757.  Vonuljanak ki (valahogy ütemezetten) a mérnöktársadalom életéből... 

758.  Eszközfejlesztés egyéni vállalkozók számára 

759.  Legyen, és egy db építésügyekért felelős államtitkár 
 
Digitalizáció ,digitalizáció, digitalizáció 
 
Nemzeti kötelező BIM előírás megléte 

760.  kamarai díjak és képzések csökkentését 

761.  A kamari tagdíj felét átvállalva tehermentesítse a mérnökök anyagi terheit. 
 
Ösztönözze az intézményeket, hogy több időkedvezménnyel járuljanak hozzá a mérnökök szakmai továbbfejlődéséhez. 
 
Tegyék lehetővé a kezdő mérnökök részére, hogy a gyakorlati képességeket az általuk választott intézményekben legalább fél 
évet eltöltve  megszerezhessék. 

762.  Kamarai tagdíj menetesség a járvány ideje alatt 
 
Mérnöki pálya tenkitélyének visszaállítása 

763.  Online képzések megtartása a covid járvány után is. 
 
Lokálisan szervezett csoportos képzés lehetőségének megtartása megfelelő létszám esetén. 
 
Határidő előtti egyéni visszajelzés (tájékoztatás, figyelmeztetés) a szükséges képzésekről. 

764.  A  mérnökszolgáltatások díjának emelése iránti kiállást. Az alulárazó vállalkozások büntetését. 

765.  Stabil jogállamiságot. Szakszerű megalapozott törvénykezést. Társadalmi igazságosságot.  A kamarában a területi szint 
szerepének erősítését. Szubszidiaritás a centralizáció helyett. 

766.  Azonnali információ a bevezetésre kerülő új technológiákról. 
 
Szakmai továbbképzések témáinak frissítése, aktualizálása. 

767.  1.Az Önkormányzatok segítésén keresztül a tervezési munkák megrendelési lehetőségeinek támogatását. Azokat az elmaradt, 



szükséges, a lakók hangulatát javító beruházások elindítását, finanszírozását, amik nem központi, pályáztatásokon elnyert 
sablonfeladatok. 
 
2. a hatósági, engedélyezési eljárások szabályozása, bürokrácia visszaszorítása 
 
3.az egyénileg, kisvállalkozásban dolgozó mérnökök kiemelt támogatása. 

768.  Érdemi bértámogatás, munkahely megtartó intézkedések akár részmunkaidő bevezetésével, a munkavállalók emiatt kieső 
bérének kompenzálásával 

769.  Szabványokhoz ingyenes, vagy kedvezményes hozzáférési lehetőség. 
 
Minden szabvány legyen Magyar nyelvű. 
 
Az építőipari minimális rezsi óradíj mintájára vezessék be a minimális mérnöki óra díjat a Mérnöki Kamara díjszabási javaslat
alapján. 

770.  A kamarai terhek csökkentése. A továbbképzési rendszer kötelező megreformálása. 

771.  Kiszámíthatóság, időt álló és egyértelmű jogszabályok. 

772.  A szorosabb együttműködés megalapozását a szakmai csoportok között. 

773.  Egyszerűsödő, tisztuló, és nem folyton bonyolultabbá váló jogszabályokat. 

774.  megrendelésállomány növekedése az önkormányzati szektorban 
 
kifizetések időben, és ne 2 év késéssel 

775.  Nagyobb hangsúlyt fektessen a megbecsülésükre, anyagi és társadalom terén. 

776.  Becsüljék meg a mérnököket! 

777.  Több befektetést az oktatásba. 
 
Minőségi munkát támogató intézkedéseket. 
 
Egyértelmű, könnyen értelmezhető, reálisan megvalósítható rendeleteket. 

778.  Mérnöki díjszabás megkövetelése és betartatása. 

779.  Nagyobb szakmai megbecsülést. 

780.  A műszaki társadalom elismertségének, elismerésének növelése. 
 
A műszaki végzettségű kollégák nagyobb közéleti szerepvállalását. 
 
A jogszabályi környezet egyszerűsítését, a jogszabály alkotásban történő érdemi és partneri részvételt. 

781.  ÉPÍTÖIPAR FEJLESTÉSE, BÖVÍTÉSE 

782.  Beruházáslebonyolítói szerep, jogosultság legalizálása jogszabályi keretek között. 
 
Több nincs! 

783.  A magyar építésügy a szakminisztérium szervezetében határozottabban legyen képviselve 
 



A tudós és szakértő mérnököket vonják be a tanácsadó testületekbe és ott engedjék érvényesülni az általuk képviselt szakmai 
szempontokat. 

784.  Több, szélesebb körű támogatást, pályázatii lehetőséget egyszerűbb pályázati feltételekkel, 

785.  Számunkra sokféle lehetőség adott, ezek fenntartása elemi fontosságú. A szoftver beszerzések támogatása kiemelt fontosságú.

786.  Nincs speciálisan a mérnöktársadalmat segítő intézkedésekre szükségünk. Hagyjanak dolgozni. Az egész országot kellene 
demokratikusan, jól vezetni, korrupció nélkül. 

787.  A szakmai szervezetek, így a Mérnöki Kamarára vonatkozóan is  
 
- egyes hatósági feladatokra, 
 
 -illetve jelentősebb beruházások műszaki előkészítésébe felhatalmazást/jogkört adjon az állam. 

788.  Egyszerűbb jogszabályi szabályozást, ezek érdemi egyeztetését a Kamarával 

789.  Olyan országos tervtár - könyvtár - irattár hálózat létrehozása, amely befogadja a megszűnő tervezőirodák tervdokumentációit, 
(tervek, irományok, fényképek, cd, merevlemez, stb.) szakkönyveit, s itt katalogizálás után kutathatók, kikölcsönözhetők 
lenének. Egy átalakításnál nagy kincs, ha vannak eredeti tervek és nem kell roncsolással megkutatni a szerkezetet! 

790.  Mérnöki tevékenységemet már valószínüleg ne fogom gyakorolni, ezért a jövőt érintő kérdésekkel nem foglalkozom. 

791.  Vezessék be kötelezően a Kamara által megállapított díjrendszert. Kategorizálják a mérnököket. 

792.  Valahogy annak biztosítását , hogy ne legyünk az építőipar szegénylegényei - alig változnak a díjaink az építőipari áraktól 
leszakadtunk. 
 
Pályázatoknál szabályizni kéne a mérnöktartalmat, annak árát - valahogy ne tudja a egy ágazat lefölözni a többit. 
 
Folyamatosan csökken a építőipari termékek árában a mérnökár - miközben a mérnöktartalom nem...... 

793.  Újból csak munkabiztonsági vonatkozásban nyilvánulok meg. 
 
Szükségesnek tartok  egy piaci környezetű és a jelenlegi vállalkozási formákhoz igazodó, bürokrata mentes, határozott 
munkavédelmi kormányzást. Különösen fontos lenne a biztonságos munkavégzéshez kockázati alapon meghatározott képzés 
meghatározás és elindítás. 

794.  Legyen építési minisztérium 
 
Legyen a mérnöki tavékenységgel kapcsolatos könyvkiadás 
 
Oktatás és a való élet  kapcsolatának a megteremtése 

795.  Független, pártatlan szakmai munka lehetőségének a biztosítása, elősegítése. 

796.  A megállapított mérnök díjazásnak érvényt kell szerezni, mert a leosztott munkákról a generálvállalkozók leveszik a sápot, a 
végső vállalkozó munkája pedig nincs elismerve, holott a felelősség az övé. 

797.  Egy-egy pozícióra legyen kötelező megfelelő szakembert helyezni, mint az állami mint a privát szférában. Ne legyen elég ha 
valaki menedzser! 

798.  - Több párbeszéd. 
 
- Több támogatás. 
 



- A jelenlegi kedvezmények kiterjesztése. 

799.  Szofver támogatás 
 
Hardver támogatás 
 
BIM tervezés támogatás 

800.  - a döntésekben több mérnöki befolyást 
 
- a jogosultságok komolyan vételét 

801.  Hasznos lenne a pályázati lehetőségek kidolgozásánál az egyszemélyes, (nagyon) mikró vállalkozások igényit is figyelembe 
venni.  
 
Az ismerős kollégák közül sok FMV/ME és tervező is ebbe a kategóriába tartozik. A mostani időszakban a kormányzati 
intézkedésekre hivatkozva az építőipar szinte sikerágazatnak tekinthető. Ehhez a sikerhez azt gondolom a mérnök közösség is 
jelentősen hozzájárult a munkájával. FOLYTATÁS 33.pontban 

802.  ha európai minőséget várnak el egy mérnöktől, akkor az elismerésnek is ahhoz kellene igazodni! 

803.  Kis irodák (1-5 fő) támogatása. 

804.  Tárgyi eszközök beszerzésében segítő és a megbecsülésre méltók részére teljeskörű védelmet nyújtó intézkedésekre van nagy 
szükség. 

805.  Agilis, kezdeményező, pörgős mérnök fiatalok megtalálása és támogatása, hogy Magyarországon maradjanak. 

806.  Ez a kérdés feltevés így, kamarai felületen nem helyénvaló, ezért erre nem válaszolok! 

807.  nincs javaslatom 

808.  Legalább hallgassák meg a véleményünket, esetleg vegyék figyelembe javaslatainkat. 

809.  A szakterületek szétválasztását, gondolok itt az erősáram és gyengeáramú rendszerekre. Csak erősáramú műszaki ellenőr létezik, 
pedig a gyengeáramú rész majdnem ugyanolyan fontos mint a másik.  Ez a rész teljesen más szakértelmet és tudást igényel mint 
az erősáramú tartalom. 

810.  közbeszerzések egyszerűsítése 
 
"táskás" vállalkozások kiszűrése 
 
a közbeszerzésnél előírás legyen a saját munkaerő megléte, így a díjban min 30-40%-os saját erő legyen A %-os arányt 
pontosítani kell, de ne legyen 10-20%! 

811.  Csökkentsék a nyilvántartottak díját arra a szintre, amennyi szolgáltatást nyújtanak. 

812.  -Minden vállalkozásforma részére megfelelő támogatások, pályázatok, vállalkozáskönnyítő intézkedések. 
 
-Hasznos(!), naprakész ingyenes előadások, oktatások, továbbképzések, akár külföldi kapcsolatok megteremtésével is. 
 
-Kamarai díjak csökkentése. 

813.  Kedvezményes feltételekkel áthidaló hitel. 
 
Több megrendelés, lehetőség teremtés. 
 



Helyzetbe hozás. 

814.  -Szakmagyakorlás feltételeinek, sokkal markánsabb számonkérése. 
 
-A rezsióradíjak, ill. az ahhoz kapcsolódó vállalkozási szerződéses körülmények a piaci vállalási környezet sokkal tisztázottabb 
képviselete. 
 
-A szerződési és teljesítési körülmények sokkal feszesebb maghatározása, és az elszámolás körülményeinek egységesítése, 
miközben a tevdokumentáció fontosságának a jelenleginél sokkal széleskörűbb, már "lakásfelújítási" szinten való 
létjogosultságának lehető legszéleskörűbb propagálása. 

815.  A műszaki dokumentációk engedélyezői is rendelkezzenek mérnöki végzetséggel és kamarai jogosultsággal. (pl.: az ELMŰ-
ÉMÁSZ több egységeinél előfordul, hogy szakmunkás végzetségű kolléga (jó esetben technikus kolléga) bírál/engedélyezi  a 
tervet és csak a régióvezető vagy az F3-as irányító kolléga mérnök, ő meg csak aláír mert adminisztratív irányításban vesz részt )

816.  A fiatal mérnökök munkakezdési lehetőségeinek elősegítését. 
 
A cégek részére valamilyen formában biztosítani, hogy gyakornokokat tudjanak foglalkoztatni. 

817.  A kormányzattól nem várok semmit. 

818.  Szűnjön meg a protekciónista gyakorlat. Versenyben alakuljon ki a teljesítő képes vállalkozói sorrend. Noném (referencia 
nélküli) vállalkozások ne juthassanak lehetőséghez. A közpénzt ne sajátjaként kezelje, az miénk. Az új tőkés réteget ne 
közpénzen hozza létre. 
 
Ne rombolja a polgároknak szolgáltatást nyújtó intézményeket! (iskolák, egészségügy). 

819.  Szűnjön meg a protekciónista gyakorlat. Versenyben alakuljon ki a teljesítő képes vállalkozói sorrend. Noném (referencia 
nélküli) vállalkozások ne juthassanak lehetőséghez. A közpénzt ne sajátjaként kezelje, az miénk. Az új tőkés réteget ne 
közpénzen hozza létre. 
 
Ne rombolja a polgároknak szolgáltatást nyújtó intézményeket! (iskolák, egészségügy). 

820.  Mérnöki jogosultsági költségek csökkentése 
 
Járványhelyzet miatt az EV díj csökkentése 
 
Ifjúsági támogatási program bevezetése, hogy több fiatal maradjon itthon mérnöki tevékenységet űzve. 

821.  Nyílt, tiszta versenyben kerüljenek kiválasztásra a szereplők. 
 
A tervezési, kivitelezési folyamatok legyenek transzparensek. 
 
Döntések meghozatala előtt támaszkodjanak szakemberekre és vegyék figyelembe a véleményüket. 

822.  Bürokrácia csökkentés; Törvények, rendeletek harmonizációja, és ezek egységes szemléletének kialakítása; Képzések 
univerzálissága, általánossága helyett, célzott szakirányú képzések fejlesztése. 

823.  egy- egy területet érintő jogi szabályozások ne csak kidolgozásra kerüljenek, hanem megvalósuló végeredmény is legyen 
 
oktatási lehetőségek rendszerének bővítése a szintentartó-fejlesztő képzésekben, a bevált rendszerek egyszerűbb befogadását a 
meglévő rendszerbe 

824.  Átlátható jogi hátteret, további jogi eszközöket a "körbetartozások" elkerülése érdekében. 

825.  A szakmagyakorlási rendelet korszerűsítése szükségesnek látszik. A szabványügyi területen a magyar fordítások arányának 
javítása szükséges. A BIM-re való átállás feltételeként képzések és támogatások rendszere szükséges. 



826.  A Duna hajózhatóságának támogatását 
 
Segítse a 2030-ra tervezett közlekedéspolitikai célt, azaz a belvízi hajózás aránya az árufuvarozásban érje el a 10%-ot 
 
Hozza létre  és támogassa a hazai víztudomány új intézményét a fenntartható vízgazdálkodás érdekében. 

827.  Nyugdíjasként nem szeretnék hozzászólni. 

828.  Új induló építési beruházások, eszközbeszerzés és munkabér támogatások. 

829.  Kata elengedése 

830.  Kata elengedése 

831.  Egyéni vállalkozások segítése. A KATA-t gyakorlatilag kinyírták pedig rengeteg mérnöknek nagyon kedvező adózást biztosított. 
Így mehet megint alkalmazottnak 80% adóval vagy vállalkozhat 45%-os adóval. Micsoda kilátások.... 
 
A kezdő vállalkozások megsegítése. Normális országokban kezdő vállalkozásoknak alig kell adót fizetni. Itt az első perctől 
csengetni kell amikor még nincs is miből. 

832.  n.a. 

833.  Járványhelyzet miatt az egészségügyi szempontból betartandó előírások hatékonyabb kommunikációja. 
 
Esetleges megbetegedés esetén annak tolerálása a szerződéses kötelmek nehezebb teljesítése miatt. Jogi támogatás, 
kommunikáció megrendelői szektor felé. 
 
Anyagi támogatás a részben otthoni munkavégzés mellett a gyermekek digitális oktatásának biztosításához. 

834.  Mérnöki hivatás népszerűsítése a pályaválasztó fiatalok körében, ugyanis úgy érzem fogyunk. 

835.  1./ KATA korábbi szabályainak visszaállítása (3 milliós korlát eltörlése ill. a rokonok vállalkozásai felé történő adómentes 
számlázás lehetőségeinek visszaállítása) - a januártól bevezetett változások számomra nagyon kedvezőtlenek 
 
2./ Az építésügyi jogszabályok állandó változtatásának megszüntetése 

836.  A kamarák olyan mértékű támogatása, hogy ne kényszerüljenek a tagok adóztatására.  
 
A kamarák szakmai működésének ellenőrzése, az oktatások a tananyaghoz tartozó jogszabályokkal való összehangolása. 
 
A kamara és tagok javaslatainak gyűjtése a jogszabályi ellentmondások feloldása érdekében. 

837.  1. Technikai és információs eszközök beszerzésének támogatása. 
 
2. Több szakaszban megnyíló - azonos műszaki tartalmú pályázatokat, amelyeknél előírás a tervezési lépcsők végig vitele. 

838.  beruházások növelése 
 
építési naplóvezetés szabályainak egyszerűsítése 
 
internet hozzáférés segítése 

839.  Az eddig devalvált mérnöki tudást fel kell értékelni! 
 
A társadalom fontos vezető tisztségeire és tisztségeihez nem csak nyilatkozatban, hanem a valóságban is 
mérnököket/mérnökszervezetetek kell rendelni - olvassák Dr Anisits Ferenc úr véleményét. 
 



A mérnökképzés és továbbképzést nagyon erőteljes támogatását! 

840.  Mivel a járványhelyzet gyökeresen nem változtatta meg a tevékenységemet, nincs eltérő elvárásom. 

841.  A szakmai munka elismerése a hivatalos megnyilatkozásokban, mellyel a mérnöki hivatást is népszerűsítenék. 
 
A tervezési tevékenység  -egyáltalán a szellemi munka- anyagi és erkölcsi elismerése, a mérnöki díjszabás kötelező tételével a 
beruházási folyamatokban. 

842.  Sajnos semmi jót! 

843.  Korrupció megszüntetése 

844.  Vissza nem térítendő támogatások, adókedvezmények, járulékkedvezmények 

845.  -Szakma bevonása jogszabály alkotásba 
 
-Pályázati rendszer megtisztítása  
 
-Képzési rendszer további javítása 

846.  Jó kérdés! De a legfontosabb az lenne, a díjazás korrekt keretek közé kerülne! Javasolnám a biztosítási kalkuláció bevezetését, 
ami egyértelműen megmutatja a kockázat és a felelősségvállaás mértékét és nem lenne alkudozás! 

847.  - Díjazás érvényesítése (jobban közelítsen a díjszabáshoz, és ne csak pár vállalkozás tekintetében...) 
 
- A 3 millió forintos, egy megrendelő felé plusz terhek nélkül számlázható KATA korlát eltörlése, ami az utóbbi idők egyik 
legnagyobb baromsága! 
 
- A tervezés, mint tevékenység jobb megbecsülése. 

848.  A beruházások támogatásának hosszútávú fenntartása. 

849.  A kormányzat a rólunk szóló jogi döntéseket ne autrokratikusan (...rólunk nélkülünk...), hanem demokratikus konszenzussal 
hozza! A mérnökök, szakértők jogait a kötelezettségeikkel közel azonos szintre hozza fel minden tekintetben! A járvány miatt az 
elmaradt jövedelmek kompenzálását ne csak a nagy mérnökirodáknak, de az egyéni vállalkozóknak és adószámmal rendelkező 
magánszemélyeknek is tegye lehetővé! 

850.  A kormányzat a rólunk szóló jogi döntéseket ne autrokratikusan (...rólunk nélkülünk...), hanem demokratikus konszenzussal 
hozza! A mérnökök, szakértők jogait a kötelezettségeikkel közel azonos szintre hozza fel minden tekintetben! A járvány miatt 
elmaradt jövedelmek kompenzálását ne csak a nagy mérnökirodáknak, de az egyéni vállalkozóknak és adószámmal rendelkező 
magánszemélyeknek is tegye lehetővé! 

851.  A piac árszintjéhez igazodó mérnökóradíj ,tervezési díjtétel meghatározását  ,ill.a hatósági (engedélyezési tervek,stb) 
beadványokkal való összefüggésben 
 
Az főhatóságok ,közmű üzemek engedélyeztetési tevékenységének segítése.Átfutási idők segítése ,az elektronikus 
kapcsolattartás segítése,ill.bevezetése a még nem bevezetett területeken. 
 
A pl.covid helyzet által tapasztalható szervezeti hiányok ,átalakítási igények ,munkamódszerek segítése a jövőbeni  hatósági 
,szolgáltatói területeken 

852.  Jelen helyzetben nem a mérnöki hivatással kapcsolatban lennének javaslataim a kormánynak. 

853.  Nem várok. 

854.  Sokat segítene, ha a kormány a szakmai kérdésekben a szakmai szervezetek segítségére támaszkodna, és nem a saját 



gazdagodására és a következő választás megnyerésére koncentrálna.  
 
Néhány információmorzsa alapján úgy látom, hogy jelenleg a Kamara az utolsó pillanatokban, néhány napos határidővel kap 
meg véleményezésre olyan anyagokat, melyeket már előkészítenie is a Kamarának kellett volna.  
 
Üzenem a kormánynak, Tiszteletet a Mérnököknek. 

855.  tisztább piaci viszonyok, 
 
mérnökök jobb megbecsülése (erkölcsi és anyagi) 
 
több munka lehetőség 

856.  Az ország kártalanítása mellett távozik. 

857.  A Mérnöki Díjszabás érvényre juttatása. 
 
Támogatás a kisebb tervező cégek számára, az eddigi alsó pénzügyi korlát csökkentésével. 
 
A szakmai szabványok fordítása (szakmai cégek bevonásával), teljeskörű elérhetőség megteremtése, ingyenessé tétel. Esetleg 
kedvező éves hozzáférési díj bevezetése. 

858.  Több kisvállalkozásokat segítő pályázat - beruházási, tárgyi eszköz beszerzési pályázat. 

859.  Úgy gondolom nagyon sok 1-2 fős mikrovállalkozás működik vidéken, amelyek támogatása nem valósul meg. Ebben jó lenne 
változás! 
 
Hacsak nem cél a kistelepüléseken mérnöki szolgáltatást nyújtók felszámolása. 

860.  Racionális, egymásra épülő rendeletek, logikus következtetésekkel. 
 
Az egyes szakmákhoz tartozó feladatok és felelősségek egzakt megfogalmazása. 
 
A mérnöki munka végzéséhez szükséges, biztonságot jelentő feltételek biztosítása. 

861.  A mérnöktársadalmat érintő tervezetek nyílt, őszinte tájékoztatása a várt negatív és pozitív hatásokról. 

862.  Nincs véleményem 

863.  Kötelező mérnöki minimál napidíj és óradíj bevezetése (legalább a közbeszerzéses projekteknél). 
 
Kötelező kamarai díjak (beleértve a kötelező továbbképzésnek nevezett előadások díjait is) adócsökkentővé tételét (100%-ban az 
adóból leírható legyen). 

864.  Türelmi időt a képzések teljesítésére. Pályázatokat szoftver vásárlásra, amit egy személyes vállalkozás is igénybe vehet. 

865.  - piaci stabilitást szolgáló általános intézkedések folytatása 
 
- munkahely megtartás támogatása 
 
- mérnökképzés: felsőoktatás bérfejlesztése és ezzel is társadalmi-szakmai elismertségének fejlesztése (egyetemi fizetésből nem 
lehet megélni, így aki ott van, az megszállott tudós, vagy  mellette 'maszekol' a megélhetésért vagy egyszerűen nem tud másho
érvényesülni... :-( 

866.  A kamarai díjszabás elismerése (lásd közjegyzők stb.), s betartatása, megkövetelése. 
 
Jogkövetkezmény kialakítása és betartása a nem megfelelő piaci résztvevők felé. 



867.  A mikro vállalkozások (1-2fő) is hozzájussanak eszközfejlesztési támogatásokhoz. 
 
Szakmai befolyás növelése. 

868.  A kivitelezésben résztvevők összeférhetetlenségének kidolgozása. 
 
Jogszabályi ellentmondások megszüntetése. 
 
FMV kötelezettségek és jogosultságok felülvizsgálata 

869.  Megbecsülést. 
 
A korrupció felszámolását. 
 
Az oktatás további rombolásának megszüntetését. 

870.  Valós segítség, olyan pályázatok, támogatások kiírásával, aminek elneyerésére valós esély van. 
 
Kösség ezt adózott eredményhez, ne ahhoz, hogy melyik munkavállaló milyen havi fizetésre van bejelentve pl. 

871.  Eszköz és szoftver beszerzési támogatás növelését. 

872.  A nem kivitelezésekben dolgozó mérnökökre is gondoljanak az intézkedések során. 

873.  Ingyenes kötelező képzéseket. 

874.  A nem tudományos alapú (alkalmazott tudományok = mérnöki tudományok) szolgáltatások felcimkézése a hirdetésekben, 
reklámozás és tevékenység korlátozása, maximális hatósági ár bevezetése a szolgáltatási díjakra. 

875.  A jogszabályi környezet kerülje el, és ne törjön be a szabványok hatáskörébe. 

876.  -egyszerűsített adminisztráció 
 
-szakemberek képzése 
 
-gyakorlati funkciók figyelembe vétele 

877.  Mérnöki munka magasabb szintű erkölcsi és anyagi megbecsülése. 
 
Beruházások és projektek jobb előkészítése. 
 
Műszaki és jogi szabályozás jobb összehangolása 

878.  Alternatív mérnökkamara engedélyezése. 

879.  Mérnök kamarai díj mérséklése, és indokolatlan szintű emelése válság időszakban. 
 
Több magasszintű képzés. 
 
A tájékoztatás szakmai kiállításokról. 

880.  Beruházásoknál észszerű, hosszútávú tervezhetőség. 

881.  További beruházások indítása, ami maga után vonja a mérnöki munka szükségességét. Nem tudnám pontokba szedni. 

882.  1. Kedvezményes hitel 
 



2. Járulék csökkentés 
 
3. Bértámogatás 

883.  Nem várok segítséget. 

884.  A mérnök oktatás segítése, és az elvárt szakmai bérezés rögzítése. 

885.  Frissdiplomások munkábaállását segítő támogatásokat a vállalkozások, állami intézmények számára. 
 
Munkaerő megtartását segítő támogatásokat. 
 
Kis- és nagyberuházások, eszköz beszerzések, fejlesztések, innovációs tevékenység támogatása. 

886.  BIM rendszer bevezetése, kötelezővé tétele és rövid időn belül (maximum 3-4 év) teljeskörű alkalmazása minden - családi ház 
mérettől nagyobb - beruházás esetén 
 
Kivitelezői, beruházói (műszaki ellenőri) és tervezői felelősség egyértelmű és jogos megosztása (jelenleg a jogszabályi környezet
szinte 100%-ban a kivitelező felelősségét tartalmazza, tervezői, beruházói felelősség szinte elenyésző!) 
 
Kiviteli tervek műszaki tartalmának számonkérhetősége tervezőn, beruházón (aki jóváhagyta, átadta) 

887.  Ha legalább a kiemelt projektek műszaki előkészítése nem akkor indulna, amikor egy adott pályázati lehetőség megnyílik, akkor 
több idő maradhatna értelmes tervezői munkára és nem kapkodva kellene összerakni komoly projekteket. 

888.  A függetlenség biztosítását! 

889.  Első és legfontosabb. kiből lesz mérnök?  
 
Elvárható a legalább 3,5-ös  minimum átlag egy végzőstől. Amit nem tanul meg kevés az esély rá , hogy "megvilágosodik" 

890.  Véleménykérés és meghallgatás.  
 
Mikro vállalkozások támogatása (nem hitel) 

891.  Támogatások szoftvervásárlásra / szoftverbérletre. 
 
Beruházáslebonyolítói jogosultság létrehozása. 

892.  Mérnökök munkájának nagyobb elismertsége, megbecsülése. Ennek mentén a mérnöki munkadíjak arányos szinten tartása, 
emelése. 
 
A tervezői és szakértői munka mellett a létesítmények, intézmények fenntartásában, üzemeltetésében dolgozó mérnökökre 
ngyobb figyelem szükséges. A tervezői jogosultsághoz kötött szakterületek szélesítése, a korábbi jogosultságok "visszaszerzés
kiemelten fontos lenne. 

893.  Vissza nem térintendő támogatás. 

894.  A beruházások pályáztatásakor a hazai mérnököket kellene előnyben részesíteni. 

895.  Az egyszemélyes vállalkozásokat is támogassa pl. informatikai eszközbeszerzéssel! A KATA 3MFt-os határa teljesen elhibázott 
intézkedés a mérnökökkel szemben! 

896.  A kormány által hozott intézkedésekben való közrehatást, esetleg a véleménykinyilvánítást, ha már az általuk hozott 
intézkedésekben nem kérték ki a kamara véleményét. 
 
A kormányrendeletek módosításában való részvételt, esetleg a véleménykinyilvánítást, ha már az általuk hozott intézkedésekben 
nem kérték ki a kamara véleményét. 



 
A kormányrendeletek ésszerűsítésének a kezdeményezését (pl. egyszerű bejelentés). 

897.  Csökkentse az éves tagdíjat. 

898.  megkezdett projektek tervezését/kivitelezését ne állítsák le, indítsanak újakat, hogy a projektek megvalósítása folytatódhasson

899.  Semmit 

900.  Sokkal nagyobb tanácsadást várnék a kormánytól szakmai kérdésekben 

901.  vállalkozás baráttá tenni 

902.  a szakma és a mérnök társadalom tisztességes nyilt és határozott megalkuvás nélküli, kompromisszum képes képviseletét várom
 
meg érdekképviseletet is 

903.  Jogszabályi környezet stabilitásának, hatékonyságának javítása. Pandémiát követően a gazdasági élet felpörgetése  szükséges. 
Kívánatos a túlzott bürokrácia csökkentése. 

904.  A termelő munka jobb megbecsülését. 

905.  Gépjármű beszerzés támogatása. 
 
Szakmában dolgozók a kötelező kreditpontos képzésekből kapjanak felmentést. Elegendő 3-5 évente kötelező képzésen részt 
venni. 
 
Ajánlott kreditpontos képzések lehetősége. A képzés napjára nincs bevétel. Pénzbe kerül a felesleges információ. A szakmát 
gyakorlóknak felesleges a képzés. elegendő lenne, csak a jogszabály változások esetén a kötelező képzés. 

906.  Vállalkozások segítése. 
 
Adó terhek csökkentése. 
 
A mérnökök nagyobb elismerése. 

907.  - Hatósági engedélyeztetéseknél szakmai hozzáértés. 
 
- Szakmai továbbképzések támogatása 

908.  Nagyobb erkölcsi megbecsültség. 
 
A szolgáltató ágazat általános alul támogatottságából ki kell emelni a mérnöki tervezési-szakértési szolgáltatásokat. 
 
A felsőfokú képzések valós piaci igényekhez igazítása. 

909.  Adózás-könnyítő intézkedéseket; iparűzési adó csökkentés-elengedés. Beruházások támogatását lakossági és intézményi a több 
projekt indulása érdekében. Mérnökdíj minimum rögzítését ellenőrzését. 

910.  Abbahagyhatnák a vetítést 

911.  Ismerve a mérnöki gyakorlathoz kapcsolódó és szakterületi jogalkotást, semmit nem várok. 

912.  1., Kötelezően megemeli a mérnöki díjszabást 
 
2., Nem engedi a kókler haverokat elindulni a közbeszerzéseken 
 



3., Sürgősen lemond 

913.  Fontosnak tartom a szakmai továbbképzéseket, az új szakmai információk elérhetőségét. 

914.  Az idősebb, 50 év fölötti mérnököket nagyobb megbecsülés övezze. 

915.  1. Magas építési beruházások támogatása. 
 
2. Bérlakás program elindítása 
 
3. Adócsökkentés 

916.  - Jogszabályok, rendeletek javítása (pl. TNM, OTSZ, TVMI) 
 
- Vállalkozások támogatása, de nem úgy, hogy csak 1-2 munkanap nap van a pályázat összeállítására, lehetetlen feltételekkel. 
Hiszen munkaidőben dolgozunk és nem pályázatot írunk! 

917.  Harmonizálja a mű-i törvényeket, rendeleteket (úttörvény, VET, HÉSZ, állami tul., megállapodások kötésének folyamata -NFK, 
MNV, MÁV), csökkentse az eljárási díjakat (MÁV), kössön 30 napos határidőket (NFK). 

918.  Érdemi támogatást a mikrovállalkozásokban, egyéni vállalkozóként dolgozó mérnökök részére (is) a hatékonyság, 
versenyképesség növelése céljából (pl. szoftver, mérőműszerek, (haszon)gépjármű beszerzése; külföldi rendezvényeken történő 
részvétel támogatása, stb). 

919.  Azt, hogy engedjék dolgozni a mérnököket, mindenféle rájuk erőltetett és ebben a formájában teljesen haszontalan továbbképzési 
előírásokkal. 
 
Továbbá teremtsenek olyan jogszabályi környezetet, amiben minden bolhaköhögéshez mérnökök által készített és aláírt 
TERVET kell készíttetni! 

920.  Érdemi támogatást a mikrovállalkozásokban, egyéni vállalkozóként dolgozó mérnökök részére (is) a hatékonyság, 
versenyképesség növelése céljából (pl. szoftver, mérőműszerek, (haszon)gépjármű beszerzése; külföldi rendezvényeken történő 
részvétel támogatása, stb). 

921.  A mérnökök képzésének minőségére nagyobb hangsúlyt kellene fordítani ez a szakmának is sokat jelentene. 

922.  Hatékonyabb politikai érdekérvényesítés. A mérnöki szempontok érvényesítése az állami fejlesztési folyamatokon belül. A  
műszaki problémák politika felé való megfogalmazása. A mérnök társadalom elismertségének növelése. 

923.  korrupció mentes átlátható és egyforma esélyekkel induló vállalkozások piaci alapon történő feltételek kidolgozása, betartatása

924.  -kevesebb stadion- és több oktatási- és egészségügyi- beruházás indítása 
 
-a szakmát befolyásoló rendeletek egyértelműen legyenek megfogalmazva (pl. TNM. rendelet szellőzés téma) 

925.  A tervezhetőség érdekében a változtatásokat megelőzően tájékoztassák a mérnök társadalmat. 

926.  Minimális mérnöki óradíj jogszabályban való rögzítése. 
 
Iparkamarai kötelező hozzájárulás eltörlése a jogosultsággal rendelkező MMK tagok részére. 

927.  Nagyobb elismerést. 

928.  Gazdaság újraindítása ezen a területen is jelenjen meg láthatóan. 
 
Fejlesztési lehetőségek a kisebb cégek részére. 
 



Mérnökdíjazás elismerése és megkerülhetetlenné tétele. 

929.  Az építőiparban maradjon az 5%-os Áfa , ne változgassák. 
 
Amennyiben tud hatni a víz csat. gáz művekre az mérnökök bevonásával tegye meg , mert erős visszalépést tapasztalok , 
felesleges munkák tömkelegét kérik atervezőktől 
 
Stabil gazdasági , kiszmítható környezetet 

930.  Koherens, a megértéshez felsőfokú nyelvész végzettséget nem igénylő jogszabályi szövegek. 
 
Egy jogszabályt maximálisan 1 évben egyszer módosítsanak. 
 
Olvassa  végig egy szakember azokat a szabályozásokat amiket kiadnak, mielőtt megjelenik! 

931.  Nincs elvárásom, mert úgysem figyelnek ránk. 

932.  KATA-s vagyok, egy nagy vevőm van és kevés kisebb. A 3.000,- eFt bevételi határ egy vevőtől akadályozhatja a 
vállalkozásomat. Nem vagyok bujtatott foglalkoztatott. 

933.  Határozattab ellenőrzsi funkciót a kamara tevékenységével kapcsolatosan. 

934.  A közalkalmazotti szférában rendezzék a diplomások bér besorolását! 
 
Támogassák a szakmai továbbképzéseken való részvételt. 
 
A mérnöki munka népszerűsítését. 

935.  nem várok semmit, gondolom azt is fogjuk kapni... 

936.  A jogszabályok alaposabb átnézése és elbírálása. 

937.  Semmit. 

938.  E-napló fejlesztése. 
 
 
 
Hosszútávú (miin10-15 év) lakásépítési és felújítási program és annak feltételeinek vátozatlanul hagyása. 
 
 
 
Kóklerek kiszűrése 

939.  Nincs különösebb elvárásom. 

940.  1. mérnöki díjszabás KÖTELEZŐVÉ tételének engedése 
 
2. kis vállalkozások segítése (pályázati lehetőségek) 
 
3. életszerűtlen KATA szabályok eltörlése 

941.  1. Szakmai jogszabálystruktúra gyökeres megváltoztatása: sokkal érthetőbbé, világosabbá, átláthatóbbá, haladóbbá tétele 
(rövidítése). 
 
2. Alkalmazást segítő, megbízható, kompatibilis, könnyen használható alkalmazások, webes felületek. 
 



3. Kormányközeli tevékenységek kivételezéseinek eltűntetése a jogszabályrendszerből. 

942.  KIsvállalkozások további segítése. 

943.  Kellő számú beruházás indítása és ezek támogatása 

944.  Magyar Mérnök Kamarai tagdíj csökkentése 
 
Felelős Műszak Vezetői Engedély Éves tagdíjának csökkentése ! 
 
A beszámoló vizsgadíjak,tovább képzések díjainak csökkentése 

945.  - Több magyar nyelvre lefordított szabvány (nem csak előlapcsere), 
 
- A kiadás előtt vagy kidolgozás alatt álló szabványok szélesebb szakmai körben történő előzetes 
"megjáratása"/megismertettetése. 

946.  Kedvezmények biztósitása, tag díj csökkentés, tovább képzések ingyenes biztósitása, munkahely teremtés biztósitása. 

947.  A tervezői tevékenység megfelelő díjazásának feltételeinek biztosítása. A fiatal pályakezdő tervezők bérterheinek részleges 
támogatása. 

948.  nem 

949.  KATA 3M korlát ill. ehhez kapcsolódó büntetőadó eltörlését. 

950.  Vizsgálja felül azokat a szerződéseket, melyeket állami beruházók kötnek akár kis és középvállalkozó tervezőcégekkel. 
 
A szerződések műszaki tartalma korai tervfázisokban túlzó, az előre megállapított határidők alig, a COVID miatt főleg alig 
tarthatóak, a munka közben Megrendelő diszponális mozgástere rugalmas, míg a határidők a közbeszerzés miatt igen 
rugalmatlan. 

951.  A Mérnöki Kamara, illetve mérnöki szakmagyakorlási jogosultság kiadására akkreditált szervezetek tényleges! feladatának 
rögzítése 
 
 Mérnöki munkavégzés pozicionálása(nem szólamok szintjén)A Mérnökökkel szembeni-tényleges-elvárások(társadalmi, 
szakpolitikai, politikai) megfogalmazása (lehet hogy fájni fog) 
 
KKV mérnökirodák fejlesztése, a mérnökirodák koncentrációjának lassítása 
 
Szakértő-szakember-szakmai véleményt megfogalmazó- szak.... ó,s, stb. címek!-megnevezések következetes különválasztása 

952.  Online képzések kibővítése, és széleskörű elérhetősége 

953.  A közlekedési és egyéb fejlesztések irányainak kijelölésekor az aktuálpolitikai szempontok ne írják felül a valódi, szakmai 
alapokon nyugvó, közép- és hosszútávú célkitűzéseket. 
 
Ma a Magyar Közút által megrendelt útfelújítások irreálisan alacsony, míg a NIF Zrt. által megrendelt felújítások irreálisan 
magas műszaki elvárások és költségek mentén történnek - helyette józan középút kellene. 
 
A személyszállítási szolgáltatások megrendelésekor valódi, utasközpontú megrendelő szervezet jöjjön létre. 

954.  Ezektől semmilyent. 

955.  Nem érint. 



956.  Online órák 
 
Online vizsgák 
 
Kamarai tagság fejében elérhető kedvezmények bővítése, átgondolása ! 

957.  Szükséges területen történő fejlesztéseket kiszolgáló szakmai intézkedések. 

958.  Segítő intézkedéseket. 

959.  A támogatás valós segítséget nyújtson. 
 
A valódi problémák kerüljenek orvoslásra. 

960.  egyszerűen, kis adminisztációs mu nkával elérhető támogatás a vállalkozás fenntartása, fejlesztése érdekében. mindezt az 
egyébként bevezetett területi korlátozások nélkül. 

961.  Valami érdemit, nem csak ígéreteket. 

962.  Pályázatok folyamatis kírása, gyors elbírálása és azonnali közzététele 

963.  A technikai fejődést segítő intézkedéseket várok. 
 
A mérnök társadalom véleményének figyelembevételét. 
 
Az új találmányokat felhasználó az alapján működő vállalkozások adókedvezménnyel segítését 

964.  Ezen még nem gondolkoztam el. Érdemes lenne visszatérni rá. 

965.  A kormánytól csak annyit, hogy gondoskodjon arról, hogy a megfelelő emberek kerüljenek a megfelelő helyekre. Illetve 
ruházzák fel valós számon kérhető felelősséggel a tervezőket is, úgy mint ahogy felruházták a kivitelezőket és a felelős műszaki 
vezetőket is. 

966.  Több egyeztető forúmot. 

967.  - a tervezőmérnöki munka partnerként kezelése a szükséges rossz helyett 
 
- tervezői javaslatok komolyan vétele 
 
- a bürökrácia olyan módszerrel történő visszaszorítása, mely nem a tervezőkre hárítja át a kormányzati/hatósági/szakhatósági 
feladatokat 

968.  Pénzügyi segítséget várunk a mérnököknek! 

969.  Mérnök társadalom megbecsülését elősegítő intézkedéseket. 

970.  1. Olyan gazdasági környezet fenntartása ami stabil feladatellátást biztosít, hosszú távon. 
 
2 Ugyanakkor olyan elvárásokat is meg kell fogalmazni , ami a mérnöki erőforrások összevonását, specializáltságát kikényszerí
egyes területeken ( pl. kórházok tervezésénél , BIM alkalmazásának előírása). 
 
3. Szakképzés komoly újraindítása. 

971.  Nagyobb nyitottság a szakmai egyeztetésekről 

972.  Az online oktatás és kötelező képzések fenntartása a Covid után is. 



973.  ha nincsen statisztikai létszám akkor is lehessen cégre hitelt+támogatást  felvenni!!! 
 
jóval kevesebb adminisztrációt! 
 
az állami munka elvégzésekhez tényleges versenyt! 

974.  Képzések 
 
Több vasúti előadást 

975.  A bérek rendezését! Méltatlanok a magyarországi fizetések - néhány cégtől eltekintve, de a közféra és a vállalatok jelentős része 
nem hajlandó az átlagos életvitelhez megfelelő fizetést adni. 

976.  konkrétabb szabályozást, a kontármunka kiszorítása érdekében, szakmai felügyelet kötelezettséget az építkezni vágyoknak 

977.  A kapkodó végtelenségig elhúzódó projektmenageri előkészítés helyett inkább a tervezési időkre kellene időt hagyni. A tervezés 
során már vonják be a műszaki ellenőröket magába a tervezési feladat kiírásban és akkor nem a végén csodálkozik a beruházó 
hogy mi van az elkészült munkában és mi nincs. Vezessék vissza a terv ellenőri jogosultságot a tervező műszaki ellenőröknek.

978.  1. közigazgatás egyszerűsítése a könnyebb eljárások miatt - ez segítené leginkább a munkánkat 
 
2. közigazgatás egyszerűsítése a könnyebb eljárások miatt - ez segítené leginkább a munkánkat 
 
3. közigazgatás egyszerűsítése a könnyebb eljárások miatt - ez segítené leginkább a munkánkat 

979.  Értelmezhető és előre látható szabályozás, ami nem hetenként változik a politikai hangulat függvényében, a döntésekre a mérnö
társadalom (MMK) aktív közreműködésével kerüljön sor szakmai alapon. 

980.  Új technológiák bevezetésének támogatása a tervezési piacon, további egyszerűsítések az engedélyezési, jóváhagyatási 
eljárásokban, teljes digitális átállás az eljárásokban, "papír mentes" ügyintézés. 

981.  A mérnököket érintő jogszabályváltozások előtt időben kérjék ki az érintettek véleményét és azt vegyék is figyelembe. 
 
A mérnökképzésben résztvevő oktatók anyagi elismerése, mert itt óriási szakadék van a tanári és a mérnöki bérek között, ami 
hosszú távon az oktatás színvonalának további süllyedéséhez vezet. 

982.  szakmai, etikai 

983.  A fiatalok oktatására nagyobb figyelmet kell fordítani - főleg a szakmai oldalon. 
 
A gyakorlott mérnököket jobban megfizetni - tevékenység értékének arányában - azért, hogy érdekeltek legyenek egy-egy 
beruházás tökéletes kivitelezésében. 
 
Az oktatások színvonalának emelése (remélem javul a vírus után)! 

984.  A mérnök felsőoktatás korábbi színvonalának visszaállítása. 

985.  - Ha átveszünk egy uniós szabványt a kötelezővé tétele előtt gondoskodjon a fordításáról (pl. villámvédelem) 
 
- A tervezéssel vagy kivitelezéssel összefüggő új szabvány, rendelet vagy törvény életbe lépésekor a kormányzat értesítse a 
kamarákat, akik a tagjaikat tájékoztatni tudják a változásról 
 
- A szabványok elérhetőségét tegyék szabaddá mindenki számára, de legalább a Kamarai tagok, regisztráltak számára 

986.  Nincs ilyen 

987.  A képzés komolyságának fokozását. Kezdő mérnökök állami támogatását, amig önálló munkát végezhetnek. 



988.  Tervezők részére elérhető csapadék adatok biztosítása (területenként, régiónként, országosan) ehhez szükséges mérőállomás 
rendszer és adtafeldolgozó rendszer kiépítése. 
 
Források biztosítása az éghajlatváltozás következtében szükséges meglévő tervezői irányelvek változtatásának kidolgozásához. 
 
Szűnjön meg az állandó, folyamatos jogszabályváltoztatási tendencia. 

989.  Kamarai díjszabásban meghatározott díjak betartása. 

990.  A mérnöktársadalom nagyobb megbecsülését tartom fontosnak. 

991.  kevesebb jogszabályi változtatás, vagy amennyiben változik az legyen egyértelmű 

992.  Távoktatás jódöntésnek bizonyult. 

993.  Nagyobb bruttó bér! 
 
Covid kezelés ésszel! 
 
Reális határidők! 
 
Tartós 5 % áfa 

994.  A kormánytól nem várható el semmi. 

995.  semmilyet 

996.  Ettől a kormánytól semmit. 

997.  Támogatás a szervizeseknek is! 2.Pályázati lehetőség.3.Adó könnyítés. 

998.  Szakmai felkészültség monitorozása, kiváló tevékenységnél könnyítések bevezetése a szakmai jogosultság megúkításánál 

999.  Csak is gazdasági segítséget 

1000. REndeletek stabilitását hosszutávra 

1001. Magasabb szintű elismertség, mind anyagilag mind szakmailag. 

1002. Inkább nem írok semmit, mert még a vérnyomásommal lesz gondom és az egész nem ér annyit!!!! 

1003. Akar nyomtatott információk 

1004. A jogszabályváltozások folyamatos ismertetése. 
 
Új eljárások megismertetése. 

1005. Nem a mérnöki tevékenységet. kell ostorozni, hanem pl. az autónepperét. A pályázatokban pl. műszaki ellenőrzésre adott 1% 
sokszor szánalmas összeg. Persze a "befutott" kollégák hozzájutnak zsíros munkákhoz is, amikor ez nagyon megéri. 
 
Vegyék el az NFP-től a mérnöki munkák és élhessenek meg azok, akik dolgoznak, ne dr. Módos pózoljon belőle. 
 
Szigorúbb szabályozása annak, hogy egy élettel mennyi munkát lehet összevállalni. 

1006. Nincsenek elvarasaim 



1007. Nem tudom. 

1008. Legyen bérminimum. pl. 10 éves jogosultsággal legalább a szakmunkás bérminimum 5-szöröse,  20 évessel 8-szorosa. És ettől 
csak többet ajánljon egy cég, ha azt szeretné, hogy ott dolgozzak. Fontos, hogy ahhoz kössük, hogy mindenképp változzon, ha a
szakmunkásé változik. Ezzel lehet elérni, hogy ne érje megint utól a szakmunkás bér a mérnökit. 
 
70 év felett ne lehessen dolgoznia egy mérnöknek, hogy adja át a szakmai helyet a jövő nemzedéknek. 
 
Állítsák vissza a mérnöki hivatás megbecsültségét. 

1009. Én ettől a kormányzattól semmi egyebet nem várok , csak azt , hogy hagyjon élni !! 

1010. Egyes szakmákhoz tartozó dokumentum anyagok kijelölése. Elérhetóvé tétele. 

1011. A kamara szünjék meg egyszerre a tagság érdekképiseleti illetve a kormány végrehajtó szerve lenni. Ez egyébként jogilag is 
egymást kizáró tevékenység. 
 
 
 
A szakmai továbbképzés rendszerében el kellene érni, hogy az idősebb, több évtizedes szakmai tapasztalattal bíró mérnökeink 
oktassák a fiatalabb nemzedéket, ahogy az már a barlangban is volt. Ne magas beosztású, de nulla tapasztalatú minisztériumi 
munkatárak mondják meg, hogy mit kell tudni a szakmában. 

1012. Meg kellene oldani, hogy egy csomó embert valósággal belehajszoltak a KATÁ-ba, most pedig gyakorlatilag ellehetetlenítik 
őket és az őket megbízó cégeket.  
 
Én is jeleztem az egyik ügyfelemnek, hogy - ugyan aláírtam egy egy éves szerződést - de a jelenlegi körülmények között 
júniusban ott kell hagynom a projektet, amibe már jól beletanultam. Keressenek rá más embert, fogadtassák el a külföldi 
megbízóval, tanítsák be stb. 
 
És ezzel a céggel már 15 éve dolgozok. 

1013. KATA rendszerének visszaállítása. 

1014. Dolgozók, ‘a dolgozók’ védelme 

1015. Ebben a járvány helyzetben sincs segítség a mérnöktársadalom munkájával kapcsolatban,mindent úgy követelenek a munkák 
alatt,után,mint ha semmi nem történne. 

1016. Lassan átállok teljesen az oktatásra, nekem a Kamara nem sok segítséget nyújtott. Az Iparkamarák sokkal inkább. 

1017. Próbálja legalább a mostani szintet fenntartani a beruházások tekintetében. 

1018. Ettől a kormányzattól igazából már semmit, a lopáson, az arrogancián és a mindent eltitkoló/elhazudó mentalitáson kívül. 
 
Az ellenzék közt is nagyítóval keresném a valódi 21. századi kérdéseket megválaszoló pártokat... 

1019. Nincs konkrét elképzelésem. 

1020. A törvényi környezet legyen kiszámíthatóbb és egyértelműbb. 

1021. Állami megrendelések esetében a mérnöki tervezési tényezők súlyának növelése a fiskális szemlélettel szemben. 
 
Szakmával kapcsolatos rendeletek aktualizálása, ellentmodások felszámolása. 
 
A korszerű tervezési eszközök oktatásának, használatának erőteljesebb támogatása. 



1022. Fordítsák le magyarra a kötelezően bevezetett EU szabványokat és bocsássák ingyen a mérnök kamarai tagoknak rendelkezésére 
és ne a mérnököktől várják el, hogy mind beszéljen angolul, németül meg franciául felsőfokon!. 
 
Tegyék kötelezővé törvényileg egy mérnöknek fizetendő napidíjat a munkájáért, ne csak kamarai díjtáblázat legyen, amit senki 
nem fogad el a privát szférában! 
 
Ne változtassák havonta a jogszabályokat az építéssel kapcsolatosan, legyen végre egy nyugodtabb jogszabályi környezet! 

1023. A pontszámokban meghatároztam a véleményem! 

1024. Válság miatti megrendelésállomány visszaesés esetén közterhek mérséklése. 

1025. pályázati lehetőségek 
 
jogalkotásba érdemben bevonni a Kamarát 
 
korrupció visszaszorítása 

1026. Kezdjen végre kormányozni a propaganda helyett. 

1027. Egyeztetés a Mérnők kamarákkal és szakmai szervezetekkel a jogszabályok megalkotásakor és javaslataik megértése és 
elfogadása és  körű beépítése a.  Jogszabályok összehangolása, tisztázása.  
 
Mérnöki munka szélesebb körű elismerése, megbecsülése. 

1028. Magasabb szakmai megbecsülést. 

1029. 1./ Be kell fejezni a szigorítások meg-meghosszabbítását és vállaljanak fel egy konkrét időpontot gazdasági megfontolásból. 
 
2./ A statisztikai adatoktól függetlenül kellene hozni a szigorító intézkedéseket, ez egyértelműen a vizsgálatok számától függ. 
 
3./ Át kellene gondolni a szigorító intézkedéseket. Boltokban, tömegközlekedéssel mivel másabb több száz ember egy helyen,
 
mint pl. 10-20fő egy étteremben a megfertőződés lehetőségét tekintve? 

1030. Határozottabb intézkedéseket az önálló mérnökök elismerésében 
 
Céltudatos ellenőrzéseket a szabványosság betartásában, megkövetelni a műszaki, szabványok szakterületi ismeretségét. 
 
A szabványok elérhetőségét, mérsékelt díjfizetés mellett. 

1031. Szakmai döntéseknél legyen meghatározó a mérnöki vélemény 
 
Nagyobb figylmet a mérnököknek 
 
Az innováció motorjai kell hogy legyenek 

1032. A mérnöki munka megbecsülését. 
 
Az építőmérnöki szakma magasabb szintű megbecsülését. 
 
Az építőmérnöki tevékenység magasabb szintű anyagi elismerését. 

1033. töröljék el a KATA-s szigoritásokat 
 
ne a kis cégeket sujtsák ezzel, hanem a nagy cégeket ahol több száz KATA-st foglalkoztatnak 
 
állitassák vissza a régi KATA-s jogszabályokat 



1034. 1. VALÓDI érdekképviseletet! Az érdekképviselet 95%-ban nem a kamara vagy a tagozat hibája, hanem a többnyire az, hogy a 
kamarák javaslatait, kéréseit nem veszik figyelembe sem a jogalkotók, sem a már meglévő jogrend használói. A Mérnök 
Kamarának nincs semmilyen eszköz a kezében tagjai érdekének érvényesítésére, szemben pl. Az Orvosi vagy Ugyvédi 
Kamarával, ahol egy nemleges válasz közvetlenül “fáj” a kormányzásban, vagy a jogalkotásban. (Nem mintha sokra mennének 
vele) 

1035. A szakmagyakorlási kormányrendelet mielőbb, alapos és lényeges módosítása. 
 
A mai mérnökképzés teljes körű felülvizsgálata. 
 
Nagyobb tervezői vállalkozások, mérnökirodák alapításának ösztönzése a jelenlegi 1-5 fős vállalkozásokból. 

1036. Kamarai díjakat is engedjék el (Covidra való tekintettel), vagy legalábbis mérsékeljék. 

1037. Kamarai díjakat is engedjék el (Covidra való tekintettel), vagy legalábbis mérsékeljék. 

1038. Legyenek az ország fejlesztésére kitűzött irányvonalak. 
 
Időben nyissanak lehetőséget MINDENKINEK ez ehhez való hazai gyártó, szerelő, felhasználó kapacitások megteremtésére. 
 
Hozzáférhető  (ne kamu és kirekesztő ) pályázattal teremtsen az állam lehetőséget a rajthoz álló pályázóknak kapacitásaik 
megteremtésére, vagy bővítésére. 

1039. Semmilyent. 

1040. Kamara tagokat ne lehetetlenítse el, valóságos képzési rendszer kidolgozása a doktori helyett. Pályázati rendszer kiépítése, 
kamarai tagok segítése. Érdekképviselet. Már nem jellemző a nagy tervező vállalatok, csak pl. Budapesten....De a munkát 
vidéken is el kell végeznie valakinek. Az előrátás miatt nincs tervük min2 évre előre, állami egyik napról a másikra él otthoni 
ötletbörzével....NER támogatással. 

1041. Vissza kell csökkenteni a díjat! Semmit nem kapunk érte. Fizesse a kamarát az adókból az állam. 

1042. Szabványok megfelelősége, lefordítsa, hozzáférhetősége. 
 
Mérnöki díjszabásban foglaltak érvényesítése. 
 
A mérnöki tevékenység elfogadtatása társadalmi szinten. 

1043. Vissza kell csökkenteni a díjat! Semmit nem kapunk érte. Fizesse a kamarát az adókból az állam. 

1044. Átláthatóbb és egyértelműbb határokat a tevékenységek között.(pl.: ne lehessen építőmérnök az összes szakágra FMV) 
 
Csak szakjogosultsággal rendelkező FMV-k lehessenek és a műszaki ellenőrségben se legyen a szakmák között alárendeltség. 

1045. Korlátozás mentes, egyértelmű szabályzásokat. 

1046. A mikro vállalkozások (1 fő) támogatása 

1047. 1. Olyan értelmiségi státust, ami legalább a jogászokét meghaladja, az orvosokét megközelíti. 
 
2. Legyen olyan adórendszer, mint például a megszüntetett EVA volt. Aki nyugdíj mellett tervez, műszaki ellenőrzést végez (én
például nagy, komoly) beruházásokon, az ne kényszerüljön a lakossági szolgáltatásra kitalált KATA-ra, annak korlátaival. 
 
3. Támogatások kialakítása a szinte elérhetetlenül drága szakmai eszközök, szabványok, szoftverek beszerzéséhez és 
frissítéséhez. 

1048. Semmilyet. 



1049. Sok állami tervezés 

1050. 1. A tervezett létesítmények a lehető legjobb minőségben valósuljanak meg, ennek érdekében a kormányzat írja elő a kötelező 
tervellenőrzést. 
 
2. Az angol nyelvű szabványokat a kormány fordíttassa le, és minden szabvány ingyenesen legyen elérhető. 
 
3. A jogosultsági rendeletek összhangját meg kell teremteni. 

1051. Mérnöki tevékenységet igénylő beruházások támogatása 

1052. Satbil kiszámítható jogi környezet 

1053. Építőipar támogatásának, lehetőségek bővítésének folytatása, és tisztességes piaci verseny vágyálma. 

1054. Beszámló vizsga határidejének kitolását minimum 2021. év végéig. 

1055. Megfelelő társadalmi- anyagi elismerés. 
 
A politikai jellegű döntések meghozatalánál elsősorban szakemberek véleményét vegyék figyelembe. (De akkor már nem 
politikai a döntés..) 

1056. Egyenrangú partnerek valódi konzultációját. 

1057. A mérnöki munka nagyobb társadalmi  elismerése. 
 
A mérnöki szakma nagyobb elismerése 
 
A mérnök szakma ledegradállásának befejezése! 

1058. A mérnöki munka nagyobb társadalmi  elismerése. 
 
A mérnöki szakma nagyobb elismerése 
 
A mérnök szakma ledegradállásának befejezése! 

1059. Az oktatást az elemi szinttől az egyetemig meg kell újítani. A tanárok és oktatók zöme alkalmatlan az oktatásra. Legalább az 
átkosban már meglévő szintet kellene elérni. Az egyetemen vissza kell állítani a felvételit, ahol a minimális felvételi pontszám 
minimum az elérhető 80%-a legyen. Meg kell kezdeni a technikumi oktatógárda újbóli kinevelését. 

1060. Normális mérnök képzés visszahozása. 

1061. Szakmai továbbképzések színvonalának javítása (a képzés ne csak a "pontszerzésről" szóljon). 
 
Jogosultságok érvényesítése (törvényi vagy rendeleti szinten legyen szabályozva az elvégzendő munkákhoz kötött jogosultság), 
mérnök geodéziai munkák szabályozása. 
 
Érdekek képviselete a hatóságokkal és a közműszolgáltatókkal szemben. 

1062. Eszköz beszerzések támogatása a kisvállalkozók részére is. 
 
A friss diplomások felkarolása és segítése a pályaválasztásban. 

1063. probléma esetén megértés segítségnyújtás,  
 
útmutatás,  
 



érdek érvényesítés: de a mérnök részére, nem pedig ellene! 

1064. Segítsék továbbra is kis és közepes vállalkozásokat. 
 
A vállalkozás  érdekeit képviseljék a kormánnyal szemben. 
 
Ne legyenek további megszorítások. 

1065. Átláthatóbb műszaki jogszabályi környezet 
 
Egyéni vállalkozások átfogóbb támogatása jelenlegi időszakban 
 
Energetikai pályázatok (lakossági, vállalati, önkormányzati) 

1066. Felelősség biztosítás erősítése. 
 
Magyar mérnökök szakmai és gazdasági védelme. 
 
Pályázati támogatás. 

1067. Nincs ötletem 

1068. Fogadják el a kamara által javasolt mérnöki díjszabást, azt tekintsék pályázatoknál irányadónak. 
 
A közbeszerzési rendszer kritkán aluli, egyrészt a kiírók jogászai nem ismerik az egyes engedélyezési feladatokat, így időt sem 
tudnak reálisan hozzárendelni, másrészt rendszeresen takaróznak a kétszeri számlázási lehetőséggel (eng és kiv tervek), 
előkészítési munkák, jóváhagyási tervek stb. számlázásra nem adnak lehetőséget. 
 
A KKV ált. kaphattak volna járulékkedvezményeket! 

1069. Mérnök rezsióradíj bevezetését. 

1070. A szakmai munkában nagyobb beleszólást. 

1071. Ne csak javaslat legyen a mérnök napidíj, hanem kötelezően alkalmazandó. 
 
Segítse a kis és közepes méretű cégeket. 
 
Átlátható legyen a közbeszerzéseknél a kiválasztások módszere. 

1072. A mérnök a társadalom fejlődésének motorja, segíteni kéne, nem sarcolni. 
 
A kamara vezetőinek megválasztását bízzák a tagságra. 

1073. Jogszabály alkotás kiszámíthatóságának és a szakmai szempontok érvényesülésének javulását. 

1074. Törvényekbe, rendeletekbe való nagyob beleszólás. Erősebb képviselet a jogalkotásban. Nagyobb beleszólás a mérnőki 
tevékenységbe. A régi rossz döntések kijavítása. 

1075. Támogatások kiterjesztése Kata vállalkozásokra oly módon, hogy bővülni fejlődni tudjanak (pl: ingatlan, gépjármű beszerzés). 
Az állami, magán beruházások további ösztönzése, az építőipar kiemelt segítése hiszen az erre épülő szolgáltatások, gyártás 
munkát ad nem csak a mérnök társadalomnak, hanem minden rétegnek. 

1076. jobban figyeljenek ránk 

1077. Sajnos ettől a kormányzattól nem várok semmi jót ... 



1078. jó lenne, ha a mérnökök szélesebb rétege jutna normális, szép munkákhoz,nem csak a " belső" körben lévők 

1079. Törölje az éves kötelező regisztrációs díjat az MKIK felé, Parragh-ék ne ebből dőzsöljenek! 
 
Mikrovállalkozások számára is Igénybe vehető pályázatokat írjon ki, a most kiírt pályázaton minimálisan igényelhető összeg 
(8MFt) túl magas, sokan ezért nem tudják igénybe venni. 
 
A műszaki jellegű jogszabályok megalkotásába vonja be a Mérnöki Kamarát, hogy értelmezhető (értelmes) jogszabályok 
szülessenek (az idei év energetikai tanúsítás jogszabálya: 3 módosítás után kb. elértünk a kiindulási állapotba. 

1080. Olyan intézkedéseknek örülnék, melyek biztosítják a biztonságos munkavégzés lehetőségeit (ne legyek kitéve felesleges 
veszélynek). 

1081. Egyedül dolgozom, önálló, saját magát munkáltató ember ( akár mérnök, akár más foglalkozású) sok segítséget nem kapott. 
 
Aki magát eltartja és saját magát zsákmányolja "csak" ki, azt is segíteni kéne. 

1082. Reális érvényesíthető mérnökdíjszabás. 
 
Megrendelői körre vonatkozó jogszabályok megalkotása a tervezés megrendelése, a tervezői árképzésének korrekt 
érvényesíthetősége céljából. 
 
Az igaágügyi szakértők és a TSZSZ - el kapcsolatos jogszabályok aktualizálása, és a díjazás értékarányos megemelése és annak 
automatikus legalább szinten tartása, figyelemmel az inflációra. 
 
Több a mérnöktársadalom fejlődését, tevékenységét elősegítő pályázatok kiírására lenne szükség. 

1083. 1. Szakmai jogszabályok előzetes egyeztetése a kamarákkal 
 
2. Külföldi munkavállalás támogatása szellemi tevékenység területén 

1084. On-line tajékoztatást 
 
Tecnika- fejlődés orientált továbbképzést 

1085. Az MMK tagsági díj  csökkentése, a kettős tagság miatt (Igazságügyi Szakértői Kamara is) és a 7 

1086. Kormányzati döntéseket megelőzően hagyjanak a kamaráknak elegendő időt a vélemény-alkotásra, -nyilvánításra, mert a 
jelenlegi gyakorlat  szerint ez nem működik alkotmányos módon, az így kicsikart vélemények látszatérdekeket szolgálnak csak, 
("mi megkérdeztük a kamarákat")! 

1087. Digitalizáció támogatása, ösztönzése 
 
Jogalkotás területén véleményezési lehetőségek szélesítése 
 
Mérnök társadalom munkájának elismerése 

1088. Az MSZH újbóli "felállítását" 
 
Magyar területen csak magyar nyelven érvényes "ajánlások" helyett előírások meghatározását 
 
A kötelezően alkalmazandó előírások önköltséges áron való elérhetőségét 

1089. Sajnos támogatási pályázatokon sokszor maradtam le minimum árbevétel miatt. Ez pont a nehezebb helyzetben lévő 
vállalkozásoknak nem jó. 
 
Általános forgalmi adó csökkentése 
 
A forint árfolyamának stabilzása 



1090. A 262 -s rendelet érdemi módosítását a tagozati javaslatok alapján. 
 
A kötelező minimális díjszabás bevezetését, és érvényesítését. 

1091. Új mérnökkamarai törvényt 

1092. Törvényhozás előtti egyeztetés a Kamarával! Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy az azonnali hatállyal életbe 
léptetett törvénymódosítások joghézagos, kellemetlen eseteket eredményeztek a mérnöki gyakorlatban. Már az nagy segítség 
lenne, ha ez nem így működne a jövőben. 
 
Egyéni vállalkozóként az adózási rendszer egyszerűsítését annak bonyolítása helyett örömmel fogadnám. 
 
Kiszámíthatóbb jogszabályi környezet, ami mindkét előző ponthoz (is) kapcsolódik. 

1093. A kis közepes mérnökirodák, önálló vállalkozó mérnökök számára pályázati lehetőségek biztosítása - a BIM-átállás és az Ipar 
4.0-ba bekapcsolódás enélkül nem fog sikerülni a tervezői társadalom nagy részének. 
 
A mérnöktársadalmat érintő hosszútávú stratégiák (közlekedés, lakásépítés, infrastruktúra) alapján hosszú távon stabil 
munkaellátottság és megrendelésállomány biztosítása. 

1094. Stabilitás a gazdaságban szükséges mértékű állami beavatkozásokkal, támogatásokkal és szabályozással. 
 
Túlszabályozottság elkerülése a hatékonyság növekedésének érdekében. 
 
Határozottabb és fegyelmezettebb kommunikáció. 

1095. Az intézkedések megfelelőek. 
 
Talán az egyéni vállalkozásokat jobban kellene segíteni. 

1096. A színvonalas oktatást és ennek fejlesztését mindenképpen fontosnak tartom, ha nem a legfontosabbnak, az általános és 
középiskoláktól kezdve a napi munka kiegészítését és a továbbfejlődést szolgáló képzésekkel bezárólag. Az oktatás/képzés 
fontosságát a járvány is felerősítette.  A távoktatás minőségén javítani kell. Nem tudom, lesz-e a járványnak olyan hatása a 
következő években, hogy az egyetemekre az eddigiekhez képest alacsonyabb szintű tudással kerülnek fiatalok. 

1097. A kusza ellenmondásos jogszabályok és rendeletek normálisan értelmezhető rendszerezését. 

1098. Semmit. 

1099. - 1 fős egyéni vállalkozások eszközhasználati, vásárlási támogatás. 
 
- ne csak a családosoknak legyen támogatás, hanem mindenki számára elérhető legyen. 
 
- sok duál képzés legyen 

1100. Azokat a Vállalkozásokat, akiknek szükségük van rá támogassák! 

1101. Minőségi utánpótlásnevelés erősödése. 
 
Az állami kiegyenlítő szerep megvalósítása a munkaellátottság terén. 
 
Piaci stabilitás. 

1102. Jobban vegyék figyelembe a szakirányú véleményeket. 

1103. Gazdasági növekedést 



1104. Bármilyen kormány van, igazából nem várok tőle mást, mint hogy nem nehezíti jobban meg a tevékenységünket. 
 
Soha semmilyen segítséget nem kaptam semmilyen szervezettől, szerencsére nem is volt rá szükség. 

1105. A "leben, leben lassen" elv visszajövetele!!! Húsz éve mindenkinek volt munkája, kinek több, kinek kevesebb de tudott 
dolgozni!! Ma ez nem így van!! 

1106. Mérnöki díjak megszabása. 

1107. 1.) Szabványokhoz való kedvezményes hozzáférés (nem csak olvasásra), esetleg a kamarai éves díj növelése árán. 
 
2.) Egyéni vállalkozókat segítő támogatási rendszer bevezetése. 
 
3.) Mérnöki szakma elismertségének növelése. Például név előtag használatának bevezetésével, mint a környező országokban 
(Ing., Dipl-Ing...) 

1108. Adminisztráció radikális csökkentése. 
 
Vissza nem térítendő támogatások körének kiszélesítése az Építőipari 
 
életképes, de önhibáján kívül nehéz helyzetbe került vállalkozásokra. 
 
Egyenlő mérce. 

1109. KATA 

1110. 1. A mérnöki díjazás jogszabályban rögzítése. 2. A mérnökök védelme egyes szakmai téren alacsony színvonalú 
vállalkozásokkal szemben,. 3. A szakmaiság nagyobb elismerése. 

1111. A mérnöki tevékenységhez kapcsolódó e-ügyintézés (papír nélküli) kiterjesztése, egyszerűsítése. 
 
A mérnöki díjazások ne csak a kamarai ajánlásokban, hanem a valós szerződésekben is realizálhatóak legyenek. 
 
A kis létszámú társas és mikró vállalkozások célirányos pályázatokkal hozzájuthassanak azokhoz a forrásokhoz, amelyek a 
minőségibb munkát eredményezik. 

1112. Pályázati lehetőségek biztosítása. 

1113. A mérnöki munkát érintő megfelelően előkészített és kellő hosszúságú felkészülést bíztosító rendeletek. 
 
Az Szabványok magyar nyelvű fordításainak jelentös anyagi támogatása . 

1114. Hosszútávú infrastruktúra és kommunális beruházási tervek. Biztosítva az egyenletesebb terhelést és egyes területeken a 
nemzetközi sztenderdeket legalább minimálisan megközelítő szakmai műhelyek, tudásbázisok kialakulását 
 
A szakmai műhelyek védelme - Ennek érdekében a magánvállalkozások korlátozása - Felelősség biztosítás és jogi 
korlátozásokkal. 

1115. 1) egyetemi képzés színvonalának emelését. 
 
2) felsőoktatásban résztvevő oktatók bérének - arányaiban a 120 évvel ezelőttivel összemérhető - emelését. 
 
3) felsőoktatásban résztvevőkkel  ( diplomát kapókkal ) szembeni követelményrendszer drasztikus emelését. 

1116. Egyéni vállalkozók támogatása. Mérnöki végzettségű emberek minimum, a szakma megbecsüléséhez méltó bérrendszer 
kialakítását (lásd orvosoknál). 

1117. Szüntesse meg a kötelező kamarai tagságot. 



 
Ha ennyi idő alatt semmilyen érdemi előrelépés semmilyen területen nem történt, teljesen felesleges tovább eltartani őket. 

1118. A mérnökök napi munkáját segítő szoftverek beszerzésében a kamarai tagok részére Áfa kedvezmény biztosítása,vagy külön 
szakbolt kijelölése, ahol tagság igazolás bemutatása esetén jelentős kedvezménnyel vásárolhatunk. 

1119. Mindennel elégedett vagyok, véleményem szerint tökéletes munkát végeznek. 

1120. Magasabb elvárások a színvonalban, a képzés színvonal emelése, a minősítési gyakorlat lényeges szigorítása, a mindenhez értő 
és jogosultsággal rendelkező gyakorlat felszámolása, a társadalmi megbecsülés növelése, a média szerepének alkalmazásával. 

1121. Szakmai kérdésekben fogadja a segíteni kész mérnökök munkáját. 

1122. Szabványadattárak elérése. 

1123. Inkább ne segítsen a kormányzat, mert amit eddig segítettek, az mind az ellenkezőjét érte el. 

1124. Csak álmodozom................. 

1125. Egyéni vállalkozásban lévő tervezőket is támogathatná az állam jobban. Jómagam nem érzem ennek hatását. Ha van ilyen 
lehetőség és állami segítségek, akkor azok lehetőségei nem jutottak el hozzám. Jobban kellene "reklámoznia", mint pl. ahogy 
vérlázítóan reklámozza a gazdaság újraindítását. 

1126. Alanyi adómentes KATA-sok támogatása (miért nem lehet pályázatot találni pl. eszköz beszerzésre???). 
 
3MFt-ot meghaladó számlázás esetén ÁFA kötelezettség eltörlése mérnöki területen. 
 
3. országbeliekkel szembeni hasonló szigor, mint a magyar mérnökök esetén (= OAH jogosultságot ők sokkal könnyebben 
megszerezhetik...) 

1127. Kamara által ajánlott tervezői díjak támogatása a Beruházóknál, Kivitelezőknél, 
 
Beruházások támogatását, állami beruházások folytatását 

1128. 1,  Szakmai javaslatok figyelembevétele a döntés előkészítésben. 
 
2,A 60 év feletti mérnökök védelme. 
 
3,Adókedvezmény 

1129. Díjcsökkentést 

1130. Az eddig elért szakmai képzések színvonalának biztosítását. 

1131. Mint kivitelező felelős kormányzati döntéseket várunk az építőipari kapacitások folyamatos kihasználására. Kampány jelleggel 
hozott rövid távú intézkedésekkel több kárt okoznak mint amennyit profitál belőle a szakma. (Pl. a lakosság körében 
meghirdetett felújítási program melyet 2 évre hirdettek meg, olyan mértékű leterheltséget okoz az építőiparban, mely csak a 
kontárok tevékenységét segíti, ha komolyan gondolja a kormányzat, hogy segítséget nyújt a lakosságnak akkor legalább 10 évre 
széthúzza 

1132. Ne hozzanak össze-visza ellentmondásos jogszabályokat(építés ügy, kötelező terv (pl.7kW) készítés) 

1133. Szakmai gyakorlás újragondolása, kikényszerítése a gazdasági szereplőkből, hogy csak jogosultsággal rendelkező mérnökök 
tervezhessenek. 
 
Gépipari összeszerelő üzemek helyett valódi kutató-, fejlesztő munkahelyek támogatása, stadion helyett versenyképes magyar 
ipar létrehozása 



 
Egyszemélyes szellemi vállakozások számára tisztességesebb adórendszert - a régi Katától magasabb, adókulcsú lineális 
adórendszer, és a befizetéssel arányos nyugdíj jogosultságokat 

1134. 1.)Csak  saját jogosultsággal rendelkező vállalkozások tervezhessenek. 
 
2.)A tervezési díjnak legyen fix alsó és felső határa 
 
3.)A külföldi vállalkozók is ezt használják agyarországon 

1135. abba hagytam a tevékenységemet 

1136. A mikro, inkább "nano" vállalkozások, amihez KATA-ként jómagam is tartozom, 1-10 ML-Ft-ig reálisan elérhető támogatott 
forrásokhoz jussanak. (15-30% önerő) Ebből mi gyakorlatilag ki vagyunk zárva. 

1137. További kisvállalkozásokat segítő pályázatok. 
 
A beruházási döntések előkészítésebe jobban vonják be a tervezőket, szakembereket. 

1138. Az építőipar megsegítését célzó intézkedések fokozását, illetve az új építéső lakások 5%-os áfa tartalmának érvényességét 
meghosszabbítani, de utána is csak 10-15%-ra emelkedjen. 

1139. Érdekérvényesítés a minisztériumoknál. 
 
A köztudat formálása a mérnöki munkák,szakvélemények  értékelésére 
 
A mérnöki díjazások további tökéletesítése és összhangba hozása az egyéb ágazatok díjazásaival 

1140. 1. Esélyegyenlőség a munkák felosztásában 
 
2.A mérnöki munka megbecsülése társadalmi szinten 
 
3.Folyamatos szakmai, szakmai-jogi továbbképzés 

1141. Nyílt verseny 
 
Szakmai döntések 
 
Tudásalapú társadalom 

1142. A beígért kormányzati támogatások megtörténtét, annak ellenőrzését. 

1143. Szakági érdek képviselet gáz kontra kéményhatóság. 
 
Konkrét szakági vizsgához kapcsolódó tananyag,előadások! 

1144. Lásd előző pont. 

1145. A 266/2013-(VII.11.) kormányrendelet kifejezetten az építéssel, építőiparral kapcsolatos tervezői, szakértői tevékenységekre van 
kitalálva. 
 
Ezzel szemben több mérnöki tevékenység létezik, berendezés tervezők, technológiai tervezők, mezőgazdasági gépész, stb. ők 
nincsenek  
 
semmilyen érdekképviseleti szervezetben, jogosultságukat hogy igazolják ? 

1146. A mikró vállakozásokat segítő intézkedések közül Budapesten és Pest megyében négy év alatt nulla!, 2021-ben indult egy -azaz 
egy!- pályázat, az ÉPÍTŐ-5, ami 10,5 Milliárd forint igénybe vehető, vissza nem térítendő támogatásra lett kiírva az ÉMI 



részéről, amely 4 nap alatt lezárult és 1,5x-szeres túljelentkezést produkált. Ez tényleg abszurd! Így támogatja a kormány a mikró 
vállalkozásokat. 

1147. A jogszabályalkotói tevékenységbe a kamara intenzívebb bevonása 
 
Pályázati lehetőségek egyéni vállalkozó mérnökök számára (pl. eszközbeszerzés) 

1148. Vegye figyelembe a rendelet alkotás során a szakmai hozzáértök véleményét, azokét akik naponta gyakorolják a vonatkozó 
jogszabályi tevékenységet. 

1149. Az ipar kamarai regisztrációs díj eltörlését mivel ennek semmi haszna és értelme nincs. Több pályazatot egyéni vállalkozok 
számára is. 

1150. Rendeletekben lévő ellentmondások megszüntetése 

1151. Munkalehetőség fenntartása 
 
Állami beruházásokban mérnöki részvétel hangsúlyozása 

1152. Kedvezőbb kamarai díjszabás. 

1153. Emelni kell a műszaki értelmiség megbecsülésének színvonalát. 
 
Vonzóvá kell tenni a felsőfokú műszaki képzést a fiatalok részére. 
 
Ne legyen anyagi érdeke egy egyetemistának korábban megszakítani a tanulmányait, illetve több lehetőséget kell teremteni egy 
külfödi MSC diploma megszerzésének. 

1154. A kormányzat nem akarja megtudni a mérnöktársadalom, de más szakmai csoportok véleményét sem az ország jövőjéről. Csak 
egy maga által választott belső, szűk (nagyon szűk!) csoport véleménye alapján dönt mindenről. Ebben (is) kellene változtatni.

1155. Valódi érdekképviselet, nem egyéni érdekek védelme. Pl. abba kéne hagyni a jogosultságok évek óta tartó szűkítését, a szakma 
felesleges képzések közé kényszerítését. 
 
Nevetséges értelmetlen képzések, melyeknek az időhúzáson és pénzbeszedésen kívül semmi értelme. Ezeket befejezni. 
 
A túlbonyolított jogszabályi környezet helyett racionális, kezelhető és ÁLLANDÓ jogszabályokat alkotni, amik MINDENKIRE 
érvényesek. 

1156. Pályázható források biztosítását  
 
a szakmai továbbképzés rendszerének ,  
 
a kamara belső e-kommunikációs rendszerének   
 
továbbfejlesztéséhez. 

1157. Célorientált támogatást kérünk, ne adminisztrratív jellegű pályázatot irjanak ki. Ha még talpon vagyunk akkor ne azzal kelljen 
törődni, hogy bizonygassuk, hogy még élünk és külöönböző igazolásokat szerezzünk be hogy tudjunk pályázni. 

1158. Kötelező vizsgág eltolása 1 évvel. Több nincs! 

1159. Javasolnám, hogy segítsék mind a mérnök irodákat, mind a munkavállalókat azzal, hogy a 2-3 gyermekét nevelő mérnök 
anyukákat 4 órában alkalmazó cégek adóterheit csökkentsék, így irodai munkávégzés (home office) esetén is hasznos munkát 
végezhetnek, nem esnek ki több évre a munkából. 2 fő 4 órában foglalkoztatott fiatal anyuka a cég számára legalább annyira 
hasznos mint a teljes munkaidőben dolgozó kolléga, és a 2 kismama meg tudja osztani egymás között a szükséges jelenlétet. 

1160. Olyan adózási forma érvénybe léptetése, amely az ezt megelőző módozatú KATA volt, amely nem lehetleníti el a kis vagy 



kisebb munkákkal foglalkozó válllakozások pénzügyeit, szerződési és számlázási lehetőségeit. 

1161. A kormányzattól?! Például azt, hogy tényleg legyen olyan mérnöki érdekképviselet, ami röhögés mentesen elfogadhatóvá válik a 
beruházói körben. Ne lehessen a kamarai - egyébként teljesen szakmaian meghatározott és tűpontosan kalkulált - mérnökdíjaktól 
nagyságrendekkel lefelé eltérni, aki eltér, azt büntessék meg, 3. alkalommal kizárás. Na EHHEZ kellene a kormányzati nyomás, 
nem máshoz. 

1162. 1. A Mérnöki tevékenység végzése demokratikus legyen, ne legyen diszkriminatív. 
 
2. A műszaki, mérnöki feladatok politikamentességét várom. 
 
3. A fiatal Mérnöki utánpótlás szakmai színvonalának emelését várom. 

1163. FIDIC rendszer bevezetése a beruházásoknál, a Kbt. hozzáigazítása a FIDIC-hez 
 
A kiviteli tervek előírása az ép.eng. eljárással érintett beruházásnál de csak akkor, ha a tervek ellenőrzése minimum 
szúrópróbaszerűen megtörténhet a mérnökkamara részvételével (az egyszerű bejelentéseknél is így kellene lennie) 
 
A közbeszerzéseknél a KFF munkájának sokkal hatékonyabbá és szakszerűbbé tétele 

1164. Hathatós közbenjárás a kormányzat és az iparkamara felé. 
 
Szakáganként részletesebb és érdemibb tájékoztatás, valamint segítő intézkedések. 
 
Piac és szakágak valós problémáinak érdekképviselete. 

1165. az eddigiek folytatását. A magyar szakemberek prioritását- 

1166. Saját mérnöktevékenységemre nem volt igénybe vehető támogatás, pályázat. Eszközvásárlási (informatikai, iroda felújítás stb.)
támogatást sem tudok igénybe venni mivel nem végzek tervezői, csak szakértői tevékenységet. 

1167. Alaposabb szakmai előkészítést a jogszabályok kiadása előtt, hogy ne kelljen a jelenlegi gyakorisággal módosítani a műszaki 
jogszabályokat. Pl. 40/2017 NGM rendelet  1. melléklete. 
 
A szabványok jelenleginél könnyebb tömeges elérhetőségét. Akár állami támogatással. 

1168. Nincs véleményem 

1169. Nagyobb megbecsülést, kamari igazolvány kiadásával 
 
Szakértői díj pontosítása, évről-évre, az infláció figyelembevételével, jogszabályban rögzítésével. 
 
A KATA változtatás újragondolása, a szakértői tevékenység esetében. (A 3 millió Ft-os határ eltörlése)! 

1170. Tekintettel arra, hogy a tervezők jelentős hányada (is) kényszervállalkozó, így az adócsökkentés nem értelmezhető 0 bevétel 
mellett. 
 
Szakmai kérdésekben ne kormánytagok és ogy. képviselők ötletelése legyen a döntő, hanem a szakmai kamaráké. 
 
A beruházás teljes folyamatán még bizonyosan lehet finomítani úgy a határidők, a kötelező dokumentumok, mint a felelősség 
kérdésében, a tervezőtől az üzemeltetőig bezárólag. 

1171. Emelet, járulékmentes bérezés azoknak, akik a rendkívüli helyzetben folyamatosan, megállás nélkül, változatlanul dogloztak. 
 
Külföldről beszerzett szerelési anyagok, rendszerelemek szállításának gyorsítása, VÁM kezelés, ügyintézés gyorsítása. 

1172. Közvetlenebb kapcsolat-Rendszeres tájékoztatás- Továbbképzésben több féle téma... 



1173. Mikrovállalkozásokat (1-3 fő, KATA-s vállalkozó,...) támogató pályázatok, amelyekre reális, életszerű feltételekkel lehet kisebb 
összegre (1-10M Ft) pályázni. 

1174. Rendelet alkotás során konzultáljon az MMK-val. 

1175. mérnöki díjszabás /mérnöknap díja/ min.75%-os piaci megközelítésének,  előírását 

1176. Az építési törvények, rendeletek világos, egyértelmű megfogalmazása. 
 
Jól átlátható, egyszerűsített építéshatósági ügyintézést. 
 
Az online rendszerek összehangolása. 

1177. A mérnöki díjszabás árainak érvényesítése a tényleges tervezést végző vállalkozások szintjén is. 

1178. Ezen még nem gondolkodtam el. 
 
Elég gondja van a kormánynak! 

1179. A KKV-k hiteltámogatása programba férjenek be a TEÁOR szerinti mérnöki tevékenységek is. Hiszen sokan szerteágazóan 
végezzük feladatainkat és több lábon állunk. 

1180. A halasztott visszafizetésű kamatmentes hitel kiterjesztését a mérnöktevékenységre. Vissza nem térítendő támogatás 
igénybevételének lehetősége. Állami szektor, önkormányzat kifizetéseinek vizsgálata 

1181. Több vissza nem térítendő pályázati lehetőség azoknak is, akiknek nincs komoly önerő lehetőségük. Néhány milliós pályázat. 

1182. Stabil kiszámítható gazdasági hátteret! 

1183. Kevesebb és ritkább jogszabályi módosításokat, stabilabb és világosabb jogi környezetet. 

1184. A pandémiás helyzetre való tekintettel adja meg a függőben lévő beszámoló vizsgákat,azoknak akik a kialakult helyzet miatt 
elvesztették jogosultságaikat, mert nem lehetett vizsgázni.Úgy hogy pl.a Kamarai tagdíjat befizették. 

1185. Kisvàllalkozások pályázati lehetőségeinek elősegítese. Tervezési díjak hivatalos emelésének segítése. Alkalmazottak nagyobb 
mertékű bértàmogatása. 

1186. A mérnök kamara politikailag teljesen független legyen a mindenkori kormányzattól. A mindenkori kormányzat kérje ki a 
mérnök kamara szakmai véleményét az országban történő nemzetgazdasági szempontból jelentős beruházásoknál, valamint 
mérnök szakmailag regionális döntéseknél. 

1187. Célzott támogatás 

1188. 1. Sokkal nagyobb stabilitás, állandóság a jogszabályi háttér tekintetében: meggondolt munka alapján, tisztességesen előkészített 
szabályzás, konkretizált, hosszabb átmeneti-felkészülési időszakok biztosításával. 
 
2. A vállalkozói lánc utolsó elemeinek (szaktervező, kivitelező sub-alvállalkozó ) védelme, tisztességes vállalkozói ár, és konkrét 
térítési határidő vonatkozásában. A vállalkozói lánc lehetséges rövidítése, a táskás cégek kiiktatása, vagy saját teljesítésre való 
kényszerítése. 

1189. A mérnöki tevékenység társadalmi elismertségének javítása. 

1190. továbbra is hasonlóan dolgozzunk. 

1191. A kamaráknak több ellenőrzési feladatokat adnék. Tervellenőrzési feladatokat, műszaki alkalmasság, a tervezői feladat 
megvalósulása. Az a tapasztalatom, hogy több esetben az elkészült tervek a megvalósulási időszakban kerül javításra. 



1192. Nem a tagdíjat kellene emelni, hanem a képzések színvonalát, s költségmentessé kellene tenni! 

1193. Építésüggyel  foglalkozó minisztériumra lenne szükség. 

1194. KÖTELEZŐVÉ TETT  TERVEZÉSI DÍJSZABÁS BEVEZETÉSE 

1195. Epitomernoki minimal arak bevezetese, ezzel a fuggetlen mernokok, illetve a mikro es kis vallalkozasok mukodese 
biztonsagosabba valik. Tervezhetetlen az arbevetel jelen pillanatban... ez nem vet jo fenyt a szakmara ezert a palyavalasztok 
inkabb mas mernoki tevekenyseget valasztanak (villamos mernok, mernokinformatikus) 

1196. Életszerűbbé kellene tenni a tervezési engedélyezési szakterületeket. Pl. kisebb , egy szintes építmények , bővítések  esetén 
Épületvillamosságban újra Technikusok , Vill. szer. mesterek , Egyéb szakirányú felsőfokú végzettségűek tervezési , ME  , FMV 
hatásköreit visszaállítani.Ágazati szabványváltozások lényege újra jelenjen meg a Mérnökújságban.     A Kormányzat biztosítso
fedezetet minden kivitelezésben lényeges ágazati MSZ EN  szabvány magyar nyelvű fordításársa. 

1197. A mérnöki tevékenység nagyobb elismerések előmozdítása 
 
A vállati pozíciók betöltését kötni kellene a kamarai tevékenységekhez és jogosultságokhoz 
 
Az MMK adjon bérkategória javaslatot a vállalatok felé. 
 
Csökkenjen 10% alá a területi bérdiferencia. 

1198. Valamilyen formában a mérnökök megbecsülését emelni kellene. Gondoljunk abba bele, hogy egy ingatlanközvetítő mennyi 
pénzt gombol le a kuncsaftról. Ezt tervezőként soha nem fogom megkapni. Példa okán egy 120 m2 alapterületű ház 
tartószerkezeti kiviteli tervezésének a műszaki tartalmára nem tud a statikus elkérni 500ezer forintot. Holott az ingatlanos elkér 
egy ilyen ingatlanért akár 3 millió forintot. Valamit jobban lobbiznak az ingatlanosok. 

1199. A kormányzat a Kamaráktól követelje meg a mérnöktársadalom segítő intézkedésekre adjon javaslatot. 

1200. Egységes rendszert a tüzeléstechnikával, az ütközőpontok feloldását, jogharmonizációt. 

1201. Végre ki kellene állni a mérnök társadalomért ! 

1202. Támogatást a közepes vállalkozóknak ,egyszerűbb átláthatóbb feltételekkel. 

1203. nincs 

1204. Rendeletek, törvények egyszerűsített ( közérthető) tájékoztatása. 
 
Szabványok, mérettűrések Megrendelők számára is értelmezhető módon való tájékoztatók készítése, közreadása. 
 
Online képzések. 

1205. Műszaki, mérnöki kérdésekben műszaki mérnöki iránymutatást! 

1206. Nem tudom.Ehhez nem értek. 

1207. Vissza nem térítendő támogatás az egyéni vállalkozásoknak is, 

1208. versenysemlegesség fokozása, 
 
pályázati rendszer tisztaságának fokozása, 
 
gazdasági visszaélések elleni hatékony fellépés és következetes felelősségre vonás. 



1209. kevesebb MMK tagdíj 

1210. nem látom ennek szándékát 

1211. A mérnöki képzések jobb támogatását. A mérnöki szakma elismerését. A mérnöki bérek európai szintre való emelését. 

1212. Azt, hogy mindenki alkalmazzon mérnök(öke)t az építkezésben, ezt lehet jogszabályokkal kötelezővé tenni, de a 
közvélekedésben, gondolkodásban ennek szükségességét, presztízs értékét nekünk kell megteremteni. 

1213. Úgy érzem a mérnököknek nem csökkent olyan mértékben a munkájuk mint a lezárásokat érintő vállalkozásoké. 
 
Akkor lesz a mérnököknek is munkájuk, ha a kormány azokat segíti (arányosan) akik a járvány miatt bezártak vagy részlegesen 
bezártak. 

1214. Bértámogatás 

1215. 1-2fős es masodallasban dolgozo mernok cegek is kapjanak palyazati, tamogatasi lehetoseget 

1216. A kormánytól semmit 

1217. Állami megrendelésekhez kapcsolódó nyílt beszerzési pályázatokat, amelyek nemcsak a nagy mérnök irodák, hanem kis helyi 
cégek is indulhatnak. Pl.: egy állami intézmény felújításánál a helyi mérnök irodák is képbe kerülhessenek. 

1218. Folyamatos tájékoztatást új technológiák bavezetéséről 

1219. A kormány hagyjon fel azzal, hogy semmibe veszi a szakmai szervezetek véleményét 

1220. Kókler kivitelezők kizárását a piacról. 
 
Normális, szigorúbb oktatást! 

1221. Több munkát! 

1222. - Nagyobb elismerés. 
 
- Továbbképzések támogatása 
 
- Nemfizetések, és tartozások szigorúbb szankcionálása 

1223. bértámogatás, pályázatok közép Magyarország régióhoz 

1224. Szakmai kérdések szakértőkkel való egyeztetése. 
 
Környezetvédelem jelentőségének felértékelése. 
 
Torvények és a végrehajtásukhoz szükséges rendeletek együttes, átgondolt megalkotása szakértők véleménye alapján, valamint a 
salátatörvények alkalmazásának megszüntetése. 

1225. Vezessék már be a kötelező külső tervellenőrzést - mint Németországban ! 
 
Vagy ha bevezették - szerezzenek is érvényt neki ! 

1226. Nem a kormányzatnak kell segítenie a mérnöktársadalmat! Ez egy téves gondolkodás! 

1227. pályázatok segítése , kezdő fiatalok felvilágosítása és támogatása 



1228. Oszlassa fel ezt a teljesen felesleges mérnöknyúzó gyülekezetet. 

1229. Közberuházásoknál az abban résztvevő közalkalmazottaktól is legyen megkövetelve a MÉK vagy MMK által kiadott 
jogosultság. 
 
A kompetenciával és jogosultsággal rendelkező mérnökök ne lehessenek megkerülhetők. 
 
A szakmai és hatósági jogszabályok tekintetében kevesebb módosítás kellene (mondjuk évente max. egy alkalom). 
 
A szabványokhoz és műszaki irányelvekhez a MMK, MÉK tagjai úgyanúgy férhessenek hozzá díjmentesen, korlátozás nélkül 
mint a Nemzeti Jogszabálytárhoz, vagy az E-közműhöz 

1230. 1. A pályázatokon ne elsősorban a költségek döntsenek, hanem a szakmai hozzáértés, ami óhatatlanul magasabb költséggel jár. 
Egyenlő pontarányt képviseljen a szakmai múlt is. 

1231. Az 1 fős mikrovállalkozások számára továbbra is biztosítani a pályázati lehetőségeket, ahogy az ÉPÍTŐ-5 pályzázattal lehetővé 
vált. 

1232. 1. Best of practic szakmai iránymutatások fejlesztése, közzététele. 
 
2. Szakmai workshopok szervezése. 
 
3.  Jogszabályváltozások értelmezése állásfoglalások közzététele. 

1233. Stabil jogi környezetet. Az építési jogszabályok átláthatóságát, egyszerűsítését. Az egyszerűsítés legyen egyszerűsítés, de a 
minőség rovására ne menjen! Az építtetők védelme ma kérdéses. 

1234. Lényegesen hatékonyabb megbecsülést anyagilag is. A kifizetések adminisztrációjának nevetséges elhúzásáról, bonyolultságáról 
nem is beszélve. Szinte már szánalmas - például az MMK munkadíjhoz viszonyítva -  a 4000 forintos igazságügyi szakértői 
óradíj. 

1235. Szabványok kedvezményes (minimum 50% nem 5-10) elérhetősége. 
 
Szakmagyakorlás, jogosultságok gördülékeny  megvalósítása 

1236. 1. Ha rövid akarok lenni, akkor ettől a kormánytól nem várok (várhatunk) semmit. 
 
2. Ugyanakkor elvárnám, hogy a befizetett adónkat ne szórja presztizs beruházásokra, hanem pl. az oktatásra. 
 
3. Szüntessék meg az MKIK regisztrációs díjat és számoltassák el az MKIK-t az évi kb. 4.000.000.000 Ft elköltéséről. 

1237. Érdemi kommunikációt, 
 
kétoldalú és konstruktív véleménynyilvánítást, 
 
érdemi együttműködést. 

1238. 1 fos vallalkozasok segitese, tamogats es hitelek, kamarai tagdijak atvallalasa 

1239. Hogy legyen TELJESEN önálló, ne kelljen a Kereskedelmi és Iparkamara laikus és hozzá nem értő intézkedéseit kötelezően 
elviselni. 

1240. Egyszemélyes vállalkozások támogatása. A kókler vállalkozások eltüntetése a piacról, egyáltalán az általános építőipari szerktor 
irányítása. 

1241. Ezektől?Semmilyet... 

1242. Több empátiát, és vélemény nyilvánítási lehetőséget 



1243. Általános segítő intézkedéseket várok, ettl a Mérnököknek is jobb lehet 

1244. A fizetési fegyelem jobb érvényesítése, a jogszabályok útján. Gondolok itt arra, hogy egyes nagy piaci erővel bíró 
vállalkozásoktól "önkéntes" kérik a kisvállalkozások a fizetési határidő 90 - 120 napos eltolását.  
 
A 

1245. A műszaki szakmai tevékenység megbecsülésének visszaállítása. 

1246. Katá-s kisvállalkozóként szinte "le vagyok tojva", fontosabb a sportolási tevékenység, a vendéglátás, stb. Nem kapunk pénzt az 
újrainduláshoz. 

1247. Becsülni kell a szakmát! 

1248. A szakmai ismerettel rendelkezők közvetlen bevonása a döntéshelyzetekbe, és ezzel megtörténne az elismerés. 

1249. 1. különböző szintű műszaki oktatás  reformja, támogatása. 
 
2. műszaki alap- és alkalmazott kutatás támogatása. 
 
3. mérnöki kamara konzultációs szintű bevonása a műszaki szakterületet érintő döntésekbe 

1250. Etikus 
 
Szakszerű 
 
Kollegális 

1251. Kapja meg végre - valaha volt - méltó rangját a műszaki értelmiség! 

1252. Informatikai eszközök, háttér szolgáltatások vissza nem térítendő támogatása. 

1253. A továbbképzések egyszerűsítése. 

1254. Legyen olyan szakmai tekintélyük, hogy bevonják őket a mérnöki szakmákat érintő döntések előkészítésébe. 

1255. A szabályozások permanens változásainak követése sem könnyű! A kis vállalkozások dinamikáját lassítja a szabályozások, és 
kormányzati beavatkozások, szabályozások rendezetlen volta!! 

1256. A mikro vállalkozások fokozottabb támogatása. 

1257. Az Iparkamarai 5000 Ft sarc eltörlése. Nincs mögötte szolgáltatás. 
 
Szolgáltatókkal való kapcsolattartás engedélyezési kérdésekben 
 
Előremutató tájékoztatás és előzetes egyeztetések szakmai kérdésekben, 

1258. Kölcsönök helyett érdemi támogatást. 

1259. töröljék a kata a mult évi intézkedéseket, és emeljék meg az összeget 20 millió forintra, de csak azoknak akik technikusi vagy 
mérnöki végzetségel rendelkeznek ! 

1260. A mérnöki munka általános megbecsülésének növelése, nemzetközi szakmai megmérettetés lehetővé tétele. 
 
A mérnöki fizetések európai/világ szintre történő emelése. 
 



A direkt jogi, rendeleti szabályozás csökkentése, és a magas színvonalú európai/nemzetközi szabványok átvétele, hogy egy 
beruházás engedélyeztetése ne jogászi, hanem mérnöki feladat legyen. 

1261. A mérnöki (kis)vállalkozások célzott támogatása pl. informatikai fejlesztésekkel. 
 
A kamarai szervezetek bevonása (országosan, megyénként) a szakpolitikai döntések előkészítésébe. 
 
A beruházási folyamatok (előkészítés, tervezés, lebonyolítás) következetes és átlátható szabályozása a Kamara javaslataira 
támaszkodva. 
 
A minősített (jogosultság, tanúsítás) szakmai tudás elismerése, támogatása 
 
A Kamara képességeinek elismerése és fejlesztésük támogatása, ösztönzése a szakmai tudás fejlesztésében. 

1262. -A mérnöki munka anyagiakban mérhető magasabb elismerését 
 
-Stabil oktatási rendszert 

1263. 1) Ügyintézések egyszerűsítése. 
 
2) Az építéssel kapcsolatos rendeleteknek egy helyen kéne lenni. 
 
3) A lakosságot kell támogatni, hogy legyen kedvük építkezni. 

1264. Írja elő a mérnökdíj használatát. Az irreálisan alacsony vállalás a bűn, az összefonódás melegágya.  
 
Sok értelmes beruházás. 

1265. A MMK elérhetné, hogy ha mérnöki kamarai díjat fizetek miért kell a gazdasági kamarának is fizetni, ami semmit nem tesz a 
tagdíjfizetésért cserébe, sőt még ők akarják emelni a kamarai díjat a semmiért. 

1266. Ha a jogszabály szerint a mérnöki szolgáltatás megbízási szerződéses viszonnyal köthető,akkor kérjük a határozott módosítási 
kéremelt benyújtani a KATA-s vállalkozások, erre területre vonatkozó jogszabályára vonatkozóan. 

1267. Kiszámítható és tervezhető piaci és szabályozási környezet, 

1268. A mérnők társadalom sokkal karakteresebb képviselete. 
 
A korrupció elleni hatékonyabb fellépés. 
 
A mérnőki tevékenység díjazásának általános iránymutatásának. 

1269. A mérnök társadalmat érintő jogi változtatásokat a Kamarával egyeztetni kellene, mielőtt törvény lest belőle/lásd, épületek 
szellőzése/ 
 
A nyugdíjas mérnökök kamarai tagdíjának csökkentése;állami támogatással. 
 
Személyes kapcsolatok kiépítésének biztosítása. 

1270. Tiszta v ersenyhelyzetet. 

1271. Az állami szektor ne vonuljon be a teljes vertikum területére (ipar pl.), onnan kiszorítva a kisebb vállalkozásokat, mert ezzel a 
piacgazdaságot teljesen átalakítja állami gazdasággá, és a kisebb vállalkozások gyakorlatilag halálra lesznek ítélve. Ezzel a 
fekete gazdaságot fogja erősíteni, mert a kisemberek lehetetlenné válnak. 

1272. Nincsenek elvárásaim 

1273. Nem várok. 



1274. A műszaki felsőoktatás autonómiájának biztosítása mindenek felett. Ösztöndíjjazással hazánkban tartani a végzett mérnököket. 
Egyéb pályakezdési támogatás kidolgozása, célszerű motivációs rendszer felállítása. 

1275. vissza nem térítendő támogatások a munkahelyek megtartására, 
 
megfelelő mennyiségű állami támogatással épülő projektet 

1276. Az elérendő célokhoz a szakmai testületek véleményének alkalmazását. 
 
A munkamegosztásban a mérnöki felelősséghez a jogi és hatásköri szabályok érvényesítését.  
 
Az MMK által összeállított mérnöki díjazáshoz történő viszony meghatározását. 

1277. Adócsökkentést, vissza nemtérítendő pályázati lehetőséget, támogatást. 

1278. A jogalkotási folyamatba a gyakorló mérnökök szélesebb körének bevonása - alapvetően a Kamarán keresztül -. 
 
A mérnökök hatósági - engedlyeztetési - ügyintézésben végzett munkáját segíthetné a hatóságok, szakhatóságok jögköreinek a 
felülvizsgálata, egységes szerkezetbe foglalása, lehatárolása. 

1279. Miniszteri szintű képviseletet a kormányban es ennek megfelelő apparátust, aki a szakmáért dolgozik, nem a holdudvarért. 
 
Észszerű, de szigorú jogszabályi rendszert és felügyeletet hatósági szinten, visszaállítva a jegyzői hivatal hatáskörét (kivenni a 
politikusok, polgármesterek kezéből a teljhatalmat) 
 
Tisztességes, nívós szakmai utánpótlás nevelést az oktatásban, már a szakmunkás képzéstől kezdve. 

1280. A kivitelezők ellenőrizhetősége, hogy ne tudjanak 80%-os előleg felvétele után lelépni. 

1281. 1. Korrekt piaci versenyfeltételeket, pályáztatások. 
 
2. Oktatások,képzések színvonalának emelése 

1282. hagyjanak békén  (tudom csúnyán hangzik) 

1283. Közérthető, világos, követhető rendelet  alkotás. 

1284. érthető jogszabályok és egyértelmű jogaszabályi környezet, EU harmonizált szabványok, és nagyar nyelvű elérhetőségük, 

1285. a kis és egyéni vállalkozók megfelelő támogatása 

1286. Úgy látom, hogy már a legtöbben átvészelték a tavalyi évben olyan hirtelen jött negatív változásokat, így megkésettnek érzem 
segítségnyújtást. 

1287. Az adminisztráció csökkentése. 
 
Az adott projektre szóló biztosítási igazolás helyett legyen elegendő a biztosítási kötvény. 

1288. Nincs elvárásom. 

1289. Piacvédelmet. KKV szektor további felkarolását. 

1290. Az egyéni vállalkozók támogatását 

1291. Szakmai elfogadottság növelése, szakmai kérdésekben szakértő csoportok létrehozása a kormányzati döntések előkészítésére 
 
A mérnők társadalom bevonása a szakmai döntések előkészítésébe. 



 
A szakmai döntések kivonása a politikai színtérről. 

1292. A továbbképzési rendszert meg kell változtatni. 
 
A jogszabályokat egyértelműbbé kell tenni, pl. az egyszerűsített engedélyezésnél a szaktervezők bevonása kell-e vagy sem. 

1293. Kialakult vírus helyzet kezelése 

1294. A kormányzat szabjon határt a kamara egyre növekvö irreális kötelező pénzbeszedő tevékenységének. A kamarák semmi érdemi 
tevékenységet nem végeznek a tagság érdekében. Csupán kötelező pénzbeszedő helyek. 

1295. Érdekvédelem fokozása 
 
Szakmai munkánk segítése 
 
Szervezettség fokozása 

1296. Semmilyet 

1297. A tervezett tervezési munkát "segítő" intézkedések, technikai és személyi teljesíthetőségének alaposabb vizsgálata. 

1298. 1. A Bolognai-rendszer kivezetése a műszaki felsőoktatásból. 
 
2. Olyan szakmai műhelyek létrejöttének majd működésének segítése és támogatása, ahol a kezdő kollégák ismereteiket 
elmélyíthetik, és a tapasztalataik birtokában tudjanak és merjenek nagyobb felelősséget vállalni. 
 
3. A kormányzati kommunikációban is a szakmai döntések erőteljesebb hangsúlyozása, egyáltalán a mérnöki tevékenység 
presztízsének tudatos növelése. 

1299. Nagyobb szabadsagot, szabadkezet adnek a szukseges intezkedesek gyors megtetelehez. 

1300. HAGYJANAK MINKET NYUGODTAN DOLGOZNI NEM ÉRDEKEL A POLITIKA! 

1301. Az élhető jövő a mérnökök kezében van. Az egyetemi képzés támogatását, és a mérnöki szektor (a multikat is ideértve) kutatás 
fejlesztési tevékenység tényleges támogatását, a fenntartható és élhető városok megvalósítását segítő pályázatok szorgalmazását.

1302. A kamrákra vonatkozó jogszabályok rendbetételét. 
 
A jogszabályokban a mérnöki szabadság (alkotó erő) felszabadítását. 
 
Építési Minisztériumot. 

1303. Mikró, 2-6 fő mérnököt foglalkoztató vállalkozások fejlesztési elképzelései (eszközök, tervező programok, oktatás) igényeit 
specifikusan támogató pályázati lehetőségek. 
 
KATA 2021 évtől bevezetett változásainak (3 m Ft-os korlátozás) visszavonását. 
 
Tervezésre vonatkozó közbeszerzési értékhatár jelentős növelését. 

1304. Szakmagyakorlas végzettséggel, etikai büntetések szigorítása, eltiltasok rendszere a koklerek ellen. 

1305. Megfontoltabb jogszabályalkotás mérnöki területeken mind szakmai, mind gazdasági szempontból. 

1306. TELJES ÖNÁLLÓSÁGOT ÉS A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSHOZ ILLŐ ELISMERÉST. SZÁMOS SZAKMA VAN - MELY 
A SZERZŐDÉSEIBEN NEM VÁLLAL SEMMIT ÉS EZEK MÉGIS TÚLÉRTÉKELTEK (LÁSD PÉLDÁUL ÜGYVÉD ÉS 
JOGÁSZ). HA MI IS ÍGY SZERZŐDNÉK - HOGY A HÁZ VALAMEDDIG ÁLLNI FOG - AKKOR JOGOS VOLNA A 



MOSTANI ELISMERTSÉG... 

1307. Díjmentes hozzáférés a szabványokhoz. 
 
Kedvező adózási feltételek. 
 
Az elkészült, leszámlázott munkák  kifizetésének kikényszerítése. 

1308. Egyszerűbb ügyintézést 
 
Egyszerűbb, átlátható kormányrendeleteket 
 
A szakértői díjak aktuális rendezését 

1309. Mérnöki munka megítélésének erősítése; 
 
az ezzel kapcsolatos kommunikáció elindítása; 
 
a mérnöki díjazás nem csak papír alapon történő bevezetése; 

1310. Kutatás fejlesztés további támogatása, további Építő ipari nagy beruházások 

1311. Semmit 
 
A mérnökök megélnek 
 
A kamarai slepp meg nem érdekel 

1312. Minimál tervezési díj kötelező előírás. 
 
A tervezői, műszaki vezetői, stb. szakma presztízsének javítása. 
 
Határozottabb fellépés a jogosultságokkal végezhető mérnöki tevékenységek személyi megkövetelésére. 
 
. 

1313. Minden maradhat a régiben a folytonosság megfelelő. 

1314. Online beszámoló vizsga 

1315. A korrupció felszámolását. 

1316. A különböző szakmákat érintő (szakközép- és felsőoktatási) képzések fejlesztését. 

1317. Semmit. 

1318. Átláthatóbb, kevésbé ad-hoc rendelet alkotás. 

1319. Szakma a politika felett. Szakmailag támogatott határidők, projektek. 

1320. Ne a "kamu", kezdő vállalkozásokat és a "nagyokat" segítse! 

1321. A Kormány vegye figyelembe a Kamara iajánlásokat 

1322. Semmilyet, szkeptikus vagyok. 



1323. párbeszéd és nem diktátum a kormány részéről. Nem utólagos egyeztetések. 

1324. A bértámogatás és KATA mentesség nem érintette a szakértőket. Ez sajnálatos, mert a mi munkán is kb. lehetelne ebben a 
helyzetben. 

1325. Járulék támogatás, vissza nem térítendő gazdaságélénkítő támogatások. 

1326. Tegyék a mérnöki szakmát politikamentessé! 
 
Tegyék a hatósági munkát politaka mentessé!! 
 
Jogbiztonság, kiszámítható jogalkotás!! 

1327. Az egyes kérdésekben egyeztetéseket a Kamarákkal a mérnöktársadalmat érintő kérdésekben, az ország gazdasági életét érintő 
műszaki kérdésekben,....stb 

1328. Nincs 

1329. Mérnökök elismerése. 
 
Környezetvédelmi terület erősítése. 
 
Szabad versenypiac! 

1330. Napra kesz ,rugalmas reakciokat.                   Allando tajekoztatast.                                       A pozitivumok prioritasat 

1331. A műszaki szakirodalmi bázis továbbfejlesztése 

1332. Igazságügyi szakértői díjak emelése a mérnöki díjszabás szintjére. 

1333. Nincs szükség "látszat intézkedésekre"! 

1334. segítség adás 
 
jobb jogkövetés 
 
szakmai hiányok pótlása 

1335. 1, beruházások, pályázatok előkészítésébe vonja be a intenzívebben a mérnök szakembereket és már ebben a szakasz a költség 
meghatározást. 
 
2 pályázatok kiértékelésébe ,annak műszaki tartalmának megítélésébe ,ár érték arány meghatározásába történő döntéshozatalba.
 
3 létrehozni egy politikától független szakmai stábot akik a nagy beruházásokat  függetlenül ellenörzik a beruházó műszaki 
ellenőrtől, különösen az időközben bekövetkező áremelések szakmai és pénzügyi jogosságát.amikor ilyen igény lép 

1336. Tiszta, őszinte és értelmes kommunikációt várok. Vállalkozás segítő intezkedeseket. Továbbá beruhazast segítő támogatásokat /
pályázatokat várok. 

1337. 1. A törvényi joghszabályi környezet koherens egységének a megteremtését - jogalkotási ellentmondások leltárának az 
összeállitását a szakmával és ezek feloldását .  
 
2. Az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlási feltételeinek a feltételrendszerét felül kell vizsgálni . A jelenlegi jogszabály 
alapján fiatalok alig vagy egyátalán nem kerülhetnek be . A meglévő igazságügyi szakértők tudásanyaga elavult - a jelenlegi 
kihivásokra válaszokat adni nem tudnak. 

1338. A kamarai díjszabást alkalmazzák a pályázatok kiírásánál, az általános 1% helyett. 



1339. Mérnökök megbecsülése a mérnök óra díjak érvényesítése netalán emelése. 

1340. Nagyobb megbecsülést, több segítséget, jogszabályokban több hivatkozást a mérnöki munkára. 

1341. Bérkorrekció az állami szervezeteknél alkalmazott mérnök kollégák részére. 

1342. Gondolja át a kötelező kamarai tagság alapján az öt évente kötelezően megújítandó szakmai képesítések rendszerét. 
 
Harmonizálja a képesítések és jogosultságok rendszerét, szerkezetét a mai elvárások és igényekre alapozva. 

1343. A döntések és új jogszabályok bevezetése előtti egyeztetések 

1344. A bajba jutott Mérnöki tevékenységet folytatókat (kivitelezés, műszaki ellenőrzés, stb.)  is részesítsék támogatásban, 
kamatmentes kölcsön felvételének biztosításával, de leginkább az ország minden területén (hovatartozástól függetlenül) 
biztosítsák az építést is magába foglaló beruházások létrejöttét, minden mérnök számára az esélyegyenlőséget a munkához való 
hozzájutásban ! 

1345. A mérnöki szervezetek teljesen önálló tevékenységének biztosítása, szakmai vélemények figyelembe vétele. 

1346. aktuális és elérhető információk 

1347. A mérnöktársadalmat ugyanaz segítené, mint mindenki mást. Egyszerűbb, átláthatóbb, a gyakorlati életben is működő, 
egységesen értelmezett, tartósabb szabályok, a politika és szakmaiság élesebb elkülönítése, őszintébb, korrektebb kommunikáci
A bürokratikus terhek csökkentése, az adórendszer átláthatóbbá és egyszerűbbé tétele, adókedvezmények, kivételek drasztikus 
csökkentése, az állami újraelosztás mértékének csökkentése. 

1348. Beruházások ösztönzése. 

1349. Kormányzattól semmit 

1350. A szakmai javaslatok figyelembe vételét. 
 
A szakmai képzések támogatását. 
 
A mérnök vállalkozások támogatását. 

1351. a tervező mérnökvállalkozások érdekeinek védelme az állammal szemben 
 
magyar nyelvre lefordított szabványok 
 
szakmai ismeretfejlesztés szakmákra bontva 

1352. Kölcsönzés rugalmasságának kiterjesztése 

1353. Átfontoltabb kormányzati cselekvési tervek, programok, tervek. 

1354. korrekt állandó törvényi szabályozást, melynek kialakításakor érdemi konzultáció történik. 

1355. Képzéssel kapcsolatban nem vagyok elégedett. A munkavállalók szakmai , és hozzáállásbeli oldala rendkívül rossz. Nincs elég 
képzett mérnöük, komoly munkaerőhiánnyal küzdünk. 

1356. A mérnöki munka elismerését mind erkölcsi mind anyagi oldalon. A jelenlegi piaci helyzetben egy szakmunkás a mérnök napi 
bérének a többszörösét is meg tudja keresni. 

1357. - építési szabályok további egyszerűsítése 
 



- közbeszerzésekben való részvétel egyszerűsítése, formális adatigények csökkentése 

1358. Nem várok. 

1359. Semmilyet.  A kormány nem csak a mérnökkamarát, hanem az összes kamarát hűbéresként tekinti. Parragh László Iparkamarai 
elnök személyében, pedig talpnyalóként nyíltan vállalkozás ellenessé teszi. A műszaki felsőoktatási képzés is elveszti 
függetlenségét az alapítványosítás miatt. Egy szerencse azért van, míg a jogi végzettségűek mindent úgy értelmeznek ahogy 
akarnak, addig a nyomatéki görbe 50 év múlva is nyomatéki görbe marad. 

1360. A kormányzat szempontjából a mérnökség mintha nem is létezne. Nem adnak a véleményünkre. Korábban talán ez jobb 
volt.Nem kérik ki igazából a véleményünket, s ha önként véleményt is nyilvánítunk, nem látjuk, hogy bármi értelme lenne. Csak 
az Iparkamara a kamara a kormánynak!Semmi javulás nem várható! 

1361. A 30. kérdésben felvetet KATA probléma megoldását. 

1362. Megfontolandó lenne a rettentő sokrétű és bonyolultan összefonodó Eurocode előírásainak rövid könnyen áttekinthető vázának 
bevezetése és hivatalossá tétele. Praxisorientált jól áttekinthető egységes egyszerűsített tervezési kézikönyv, kivitelezésbarát 
egységes vasaláskialakítási atlasz, és egységesített acélkapcsolati típusok bevezetése, melyek számításos igazolása nem 
szükséges. 

1363. Nagyobb megbecsülés-anyagi és erkölcsi 
 
Jobb felelősségbiztosítást 
 
jobb szakmai továbbképzéseket 
 
egyszerűbb, hasznosabb jogi vizsgáztatást 

1364. Ettől a kormánytól nem várok semmi jót, minden kívülről érkező szakmai javaslatot támadásnak fog fel!  
 
Iparkamara mindent felülír, sokszor önösérdekek mentén! 
 
Jelenlegi mérnök társadalom kiszolgáltatott a kormány kénye-kedvének, lásd a tervezéseket érintő (látszatintézkedések) 
jogszabályi beavatkozásokat. Gondolok itt a legutóbbi „ingyen lakóház tervek” ügyére is! Még a végén ROBOTOK fognak 
terveket készíteni! 

1365. Az ügymenetek egyszerűsítése. Az elektronikus ügyintézés létrehozása, használhatóságának fejlesztése. 
 
Valós gazdasági információk közlése. 

1366. Felsőoktatás színvonalának emelése 
 
Elvonások csökkentése 
 
Stabil kamarai - jogosultsági rendszer fenntartása 

1367. 2-5 millió forint közötti pályázati lehetőségeket eszközbeszerzésre. 
 
A döntés előkészítésbe való érdemi bevonást. 
 
Úniós pályázati források áttekinthetőbb kezelését, a "célzott" kiírások megszüntetését. 

1368. 1. Hagyjanak minket dolgozni. 
 
2. Csökkenjen a hatósági hozzá nem értő hivatalnokok jogköre. 
 
3. Hatósági határozatokat legyen másodfokú, nem bírósági fellebbezési lehetőség. 



1369. A mérnökképzés szakmai színvonalának visszaállítását. Jelenleg több intézmény bocsát ki mérnöki diplomásokat, akiknek 
szaktudása nem éri el a minimálisan elvárható szintet. 
 
A "master" képzés jelentőségének , ill. várható többletértékének elismertetését a juttatásokban. 
 
Kapjanak nagyobb szerepet mérnökök a szakirányú állami intézmények szakterületi irányításában, jogászokkal szemben. 

1370. A 2021-ben bevezetésre került KATÁ-s rendelkezések felülvizsgálata és módosítása (pl. 3 milliós értékhatár). 
 
Szélesebb körben igénybe vehető, kkv-k számára kiírt pályázatok (pl. eszközbeszerzés, támogatások) 

1371. 1) kötelezze a kamarákat, hogy árbevétel alapján határozzák meg a tagdíj összegét 
 
2) ne kelljen a mérnök kamarai tagdíj mellett iparkamarai tagdíjat is fizetni 
 
3) legjobb lenne visszaállítani az önkéntess kamarai tagságot 

1372. A szakmagyakorló mérnökök esetében mérnöki díjszabás kötelezővé tételét. 

1373. Tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatos egyértelmű és logikusabb szabályzások legyenek 

1374. Jogi- és szakmai rendeletek változtatása, realizálása 
 
Kamarai érdekérvényesítés elősegítése, nagyobb támogatása 

1375. Nem érdemes elvárásokat támasztani. Az lesz, ami ami a NER-nek jó. 

1376. Mérnöktársadalom nagyobb megbecsülése 

1377. 1.) Beruházáslebonylítói tevékenység helyre tétele 
 
2.) Tervellenőzés újbóli visszaállítása, 
 
3.) Közbeszerzések jogi túlburjánzásának visszaszorítása 

1378. A mérnöki állásfoglalások, ajánlások súlyának növekedése a mindennapok döntéseiben, társadalmi-szakmai vitákban. 

1379. 1 - logikus és következetes járványügyi intézkedéseket, és mindezek bevezetésére elegendő időt hagyva az érintetteknek (nem 
holnap reggeltől...) 
 
2 - őszinte és átlátható kommunikációt 
 
3 - a járványügyi intézkedések hatására nagyon sok kisebb nagyobb vállalkozást lehetetlenítettek el, őket tényleges 
támogatásokkal segíteni kellene 

1380. Olyan kamarát szeretnék, ami valódi érdekképviseletet lát el. 

1381. A jelenlegi KATA adózási szabály nem életszerű, kedvezőtlen. 

1382. Eddig sem volt a Kamara a Kormányzat édes gyermeke 

1383. Fogadják el a szakmai szempontokat. 

1384. jogszabályi környezet stabilitás, ne változzanak a szakmát érintő jogszabályok évente több alkalommal 

1385. megújuló energia kutatás-fejlesztés, gyártás támogatása 



 
vízgazdálkodás támogatása 

1386. Tekintse partnernek, a mérnök társadalom képviselőjének a Kamarát. 
 
Kapjon a Kamara több szakmai jogosultságot. 
 
Ha már nem fogadják meg, legalább hallgassák meg a Kamara által kialakított/képviselt szakmai véleményeket. 
 
+1 Felejtsék a Magyari Kereskedelmi és Iparkamarát vezetőjével együtt. 

1387. A MMK szakmai döntésekben partner legyen. Szakmai kérdésekben a szakemberek, mérnökök, tudósok véleménye legyen a 
meghatározó és ne politikai megfontolások.  Meg kell teremteni a mindenkori politikai hatalomtol független MMK-t és meg kell 
tartani az emberi, szakmai tisztességet, az egyenes "gerincet". 

1388. akkor mit termel a "nagy" Mezőgazdaság. 
 
 
 
Vissza kellene adni a MÉRNÖK presztizsét, a "mérnök" az Mérnök úr. 
 
 Ma már egy raktáros is mérnök. Igaz hogy egy kicsit tragikus, de az én időmben a legjobb Raktárosok Ludovikát végeztek. 
 
Az új oktatási forma valószínű, csak ront a helyzeten. 

1389. Tekintse partnernek, a mérnök társadalom képviselőjének a Kamarát. 
 
Kapjon a Kamara több szakmai jogosultságot. 
 
Ha már nem fogadják meg, legalább hallgassák meg a Kamara által kialakított/képviselt szakmai véleményeket. 
 
+1 Felejtsék a Magyari Kereskedelmi és Iparkamarát vezetőjével együtt. 

1390. Én azt várom ill. várom el a kormányzattól, hogy a Kamara véleménye ellenében ill. ellenére ne hozzon jogszabályokat. Fogadja
el azt a kormányzat, hogy a mérnöktársadalom dolgait a mérnökök értik és tudják a legjobban. 

1391. A vállalkozásoknak induló és fejlesztési támogatásokat (nem kizárólag anyagi, hanem jogszabályi és tudásbázis alapú hátteret)

1392. Több megbecsülést a mérnököknek 
 
Több információt a szakértői munkához 
 
Tegyék lehetővé a szabványokhoz való olcsóbb hozzáférést 

1393. Beruházások folytatása 
 
A beruházások szakmai színvonalának növelése => pl. a vezető tervező cím jelentsen előnyt, akár legyen feltétel bizonyos összeg 
(bonyolultság) feletti beruházásoknál 

1394. Nagyobb kóvetkezetesseg a rendeleteknek megfelelően 

1395. Nagyobb kóvetkezetesseg a rendeleteknek megfelelően 

1396. Az épületek tervezés és kivitelezés során a vegyék figyelembe a tervező véleményét. 
 
A mernok kamarák javaslatainakfigyelembe vétele. 
 
Eddig csak az ipar a ára jogervenyesitese megfelelő.  



 
Töröljék el a kötelező regisztrációs díjat 5000 Ft. 

1397. Nincsenek elvárásaim. 
 
Nem segíti a mérnök társadalmat. 
 
A kormányzat érdemi segítséget nem nyújt. 

1398. Mérnököket érintő jogszabályok bevezetése előtt mérnökökkel való érdemi egyeztetés 

1399. Szakmai alapon meghozott műszaki szabályozás 
 
Kiemelt beruházás státusz eltörlése 
 
Engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése 

1400. Egyértelmű és kiszámtható jogszabályi környezetet, továbbá korrekt és valós szakmai vitafórumokat. Közigazgatásban dolgozó 
"szakértői" szektor teljes felülvizsgálata és elvárás ezen személyek folyamatos MŰSZAKI és jogszabályi fejlesztése iránt. 

1401. 25 éve semmi segítséget nem nyújtottak, akkor most mit várjak. 

1402. Egységesebb, megalapozottabb döntések és kevésbé gyakran változó jogszabályok. 

1403. Nagy állami és önkormányzati beruházásokat. 
 
Digitalizációt. 
 
Bürokráciacsökkentést a hatósági eljárások tekintetében. 
 
Korrektebb feltételeket a vállalkozó részére a jogi szabályozásban. 

1404. 1. A kamarai jogosultságokat a kamarai törvényből kellene  levezetni, egyetlen kormányrendeletben, minden jogosultsággal 
rendelkezőnek legyen továbbképzése, a továbbképzésnél legyen lehetőség magas színvonalú szakmai munkát is elismerni. 
 
2. A műszaki szempontok legyenek fontosabbak a jogászkodásnál. 
 
3. A jogszabályokban nem lerendezett kérdésekben legyenek kamarai állásfoglalások, hogy mit hogyan lehet tenni. 

1405. Érthető, egyértelmű, kiszámítható szabályozás. 

1406. Normális pályázati feltételek, amiket a kis cégek is tudnak teljesíteni. 

1407. Végre a budapesti egyéni vállalkozások is kaphassanak valamilyen (pl. eszközbeszerzési) támogatást, eddig mindig kizárták a 
bp-ieket, csak a vidéki vállalkozások vehettek igényba különféle támogatásokat. A legújabb támogtásból szintén kizárták a bp-
székhelyűeket.........??? 

1408. Védjék meg a KKV-ket a buta politikai döntésektől! 
 
Magyarázzák el a miniszterelnöknek, hogy NEM agrár-, meg turisztikai ország akarunk lenni! (Mielőtt még Paks elszállna, mert 
pl. azok a szovjet cégek, amelyek legyártották és ide szállították a berendezéseket már NEM LÉTEZNEK, vagyis NINCS 
tartalékalkatrész és a már korábban  kiszerelt berendezésekből "kanibalizálnak"...) Komoly támogatás kell a gépészeknek, hogy 
önellátó legyen az ország! Ezt megmutatta a pandémia!) 

1409. A kormányban és a politikusokban NINCS affinitás a mérnöktársadalom problémái iránt, semmiféle tényleges segítő/jobbító 
intézkedést nem várok, mi nem vagyunk egy jelentős szavazóbázis. 



1410. Az  az építész és tartószerkezet tervezők, műszaki ellenőrök  is legyenek benne a COVID idő után  az újraindításhoz adható 
"ingyenhitel " támogatásban részesülő szakmák körében. 
 
KATA körében a 40 " -os SZJA nagyon méltánytalan.  
 
Helyi adókat nem  bevételehez kellene kötni , hanem jövedelemhez. 

1411. Magyar nyelvű szabványok időben történő megjelenése. Ez állami feladat lenne! 
 
A "megtűrt" szakokkal való intenzívebb kapcsolattartás 

1412. Semmilyent. 
 
22-ben lesz egy kis reményünk. 

1413. beruházások ütemének lehetőség szerinti növelése 
 
a mérnöki tevékenység elismertségének növelése 
 
adminisztratív terhek csökkentése 

1414. Szakmai tovabbképzések, tartoszerkezeti informatikai fejlodes 
 
Kotelezo szakmai tovabbkepzeseknel esszeru es jobb eloadasok 
 
Egyetemen jelenleg is oktato tanarok eloadasainak kozzetetele 
 
Uj teruletek ( pl foldrenges, vekonyfalu acelszerkezetek, szeglemez kapcsolatok, uveg tartoszerkezetek, uj homlokzat burkolat
, rogzitedrechnika , szabvanymodositas ) eloadasok (akar online is ) lehetosege 

1415. Kiszámítható továbbképzés  
 
Duális képzésben a mérnökök megbecsülése 
 
Mérnökök történelmi csarnokát létre kellene hozni (eredményes magyar mérnökök panteonja) 

1416. Normális, hozzáértő, szakmai 

1417. A pályázati rendszer újragondolása, a beruházások esetében nemcsaka bekerülési  érték, de a várható működési költségek  
figyelembevétele 

1418. Egy becsületes búcsút. 

1419. Valami nagy baj van! 
 
A kormánynak van elég megoldani való problémája. 
 
Nem a Kormányzattól kellene útbaigazítást kérni, hanem a az MMK szürke állományát kellene munkára fogni. 
 
SZEMÉLYCSERE!!!! 

1420. Vegye figyelembe a szakmai javaslatokat 

1421. Vegyék komolyan a mérnököket, 
 
Legyen összhang a döntések mögött, megalapozott és a mérnöki véleményeket figyelmbe vevő célkitűzések és feladatkijelölések 
szülessenek átgondolt és megalapozott előkészítést követően, 
 



A kormányzat ne látszategyeztetésekkel, hamar, megalapozatlan döntésekkel vezérelje a mérnöki területeket érintő kérdéseket.

1422. Ne építsenek több M&M’s céget, talán azután számítana a mérnöki színvonal. 

1423. A Mérnökirodák érdemi támogatása hasznos lenne, mert eddig érdemben a kivitelezés kapott csak figyelmet. 
 
Ennél még sokkal fontosabb lenne a közbeszerzés során a tervezési díjak szinten tartása és az irreálisan alacsony ajánlatok 
kiszűrése. Sajnos ezen a területen sok irreális vállalás születik manapság. 

1424. bürokrácia csökkentése, 

1425. Reális párbeszéd 

1426. Nem gondolkodtam még rajta.szabá 

1427. Semmi jót 

1428. Beruházások, pl. nagy értékű szoftver beszerzések támogatása. 
 
Kedvezményes hitel lehetőségek bővítése. 
 
A KKV-k belső innovációs tevékenységeinek nagyobb, hatékonyabb támogatása. 

1429. beruházás élénkítés, adminisztráció csökkentés, 

1430. A Mérnöki Kamara véleményét mindig vegyék figyelembe a mérnököket érintő kédésekben. 

1431. Konferenciák szervezése 

1432. Én már semmit nem várok véglegesen elhagyom az országot.... 

1433. Ez a kormányzat nem szereti a mérnököket. 

1434. A kijárási korlátozás ne vonatkozzon a munkavégző mérnökökre. 

1435. Egyenlő esélyek a közbeszerzésben. A Kbt. sürgős átalakítása, demokratizálása. A hozzá nem értő vagy éppen korrupt bírók 
menesztése. 

1436. Semmilyen. 

1437. Kisvállalkozások, 
 
Családok segítése 

1438. 1/ Oktatásban, gyakorlati képzésben jól átgondolt és következetes fejlesztést. 
 
2/ Az építésügy stabil (koncentrált) kezelését, irányítását. 
 
3/ A projektmenedzsment szemlélet alkalmazását.Felkészült 

1439. Vegye komolyan a mérnöktársadalmat és segítse a kamarai díjszabások érvényre juttatását. Ne korlátozzák 5 %-ra a mérnöki 
tevékenység díjkeretét (KEHOP), mert az munkafüggő, különösen, ahol technológiát tervezünk. Az ipar sokszor dupla díjakat 
fogad el. 
 
A beruházási csúcsok közötti időszakban, a jövőt előkészítő tervezési munkák folyhassanak, a mérnöki tudás ne menjen 



veszendőbe. 
 
A vízgazdálkodás újra komolyan vétele (pl. vízlépcsők)! Pár külföldön, hitelsegéllyel támogatott kirakatmunka=0 

1440. Biztosítson szakmai (tagozatok bevonásával) konzultációs lehetőségét annak érdekében, hogy a jogszabályi hierarchia különböző
szintjen bekövetkező változások ne okozzanak anomáliát a különböző szintű jogszabályok előírásai között. A szakmaiság 
nagyobb mértékben jelenjen meg a jogalkotásban. 

1441. Lemondást 

1442. Szubjektív alapon megítélt szakmai címhez ne kössenek szakmai tevékenységet, pl. tervellenőrzés 

1443. Az építő 5 folytatását. 

1444. Kata adó eltörlése vészhelyzet idejére.  
 
Kötelező szakmai gyakorlatok felfüggesztése. 

1445. Nagyon jó lenne a mikrovállalkozásoknak, a pici kényszervállalkozásoknak egy deminimis pályázat, hogy az éppen tengődő kis 
vállalkozás komolyabb önerő nélkük is létfpntossűgú kis fejlesztéseket hajthasson végre, amit a vegetálás miatt maga nem tud 
megtenni (pl. egy új száímtógép, egy-egy eszköz, műszer stb.) 

 


