
32. Milyen intézkedéseket vár a Magyar Mérnöki Kamara leendő új vezetésétől? 
 

1.  Szorosabb együttműködést a kormányzattal és akár az önkormányzatokkal is. 
 
Területi kamarák támogatása. 
 
Szakosztályok eszmecseréjének bővítése. 
 
Szakmai kérdezz-felelek fórum bevezetése. 

2.  Az előzőkért és a megszerzettekért harcoljon 

3.  Fentiekben leírtak elérése. 

4.  A tervauditálások kifejezett akadályt jelentenek és rengeteg időt vesznek el. Szükségesek?  
 
A programok összeállításánál a legfejlettebb technológiák megismertetését. 
 
A tagság folyamatos értesítését a célokról és eredményekről. Részeredményekről is! 

5.  1. Kidolgozni komolyabb jogi keretrendszert, ami az építési tagozaton az építési tevékenységet folytató szereplőkre 
vonatkoznak. 
 
2. Továbbképzési rendszer legyen még egyszerűbb. 

6.  1. Az online képzések további folytatása.  
 
2. Az érvényes engedélyek első kibocsájtott példányának ingyenessé tétele. 
 
3. Az éves tagdíjak csak az inflácíó mértékű emelése, szemben a mostani gyakorlattal. 

7.  Szakmai érdekvédelem, lojalitás,ár érték arány 

8.  nagyobb transzparencia, átláthatóság, "mire megy el a pénz", költséghatékonyság, képzések korszerűsítése, tagok 
számára ingyenes szolgáltatások (pl. évi egy szakmai konferencia) 

9.  Hasznos volna olyan a korábbihoz hasonló kamarán keresztül elnyerhető támogatások biztosítása, melyek pályáztatása 
és elszámolása egyszerűen kezelhető, gyors lefolyásúak és nem jelentenek indokolatlanul nagy hosszú távú terheket. 

10.  Pl. A technikusok gázszerelők, egyéb nem mérnökök, stb kizárása soron kívül a MMK-ból! 
 
 
 
Csak mérnök lehessen tag, nyilvántartott, bármi a MMK-ban! 

11.  A szakmagyakorláshoz szükséges MSZ EN szabványok ingyenes hozzáférését a "E-Mérnök" rendszeren keresztül, a 
Kamara vízjelével letölthető formátumban. 
 
A szakmai továbbképzési rendszer megújítását, egyre bővülő választékkal, mint egy online könyvtár, akár ismét kredit 
rendszerben, de a tagdíjért cserébe külön díjazás nélkül. 
 
Használható tervezési segédletek (TS) kiadását. 

12.  A szakmagyakorláshoz szükséges MSZ EN szabványok ingyenes hozzáférését a "E-Mérnök" rendszeren keresztül, a 
Kamara vízjelével letölthető formátumban. 
 
A szakmai továbbképzési rendszer megújítását, egyre bővülő választékkal, mint egy online könyvtár, akár ismét kredit 
rendszerben, de a tagdíjért cserébe külön díjazás nélkül. 



 
Használható tervezési segédletek (TS) kiadását. 

13.  Szabványokhoz való ingyenes, korlátlan hozzáférés biztosítása. 
 
Valódi szakmai továbbképzések lehetőségének megteremtése, nem csak "pipáljuk ki, hogy megvan" A továbbképzések 
alatt a szakmai állásfoglalások, szakmai értelmezések naprakész, elérhető gyűjteményét is értem. Pl napelem, 
villámvédelem, érintésvédelem, stb területén felmerülő kérdéseiben. Legyen hova fordulni szakmai állásfoglalások 
ügyében, legyen kitől kérdezni, ha egy szabvány, rendelet értelmében felmerülnek kétségek. 

14.  Minimális építőipari rezsióradíj mértékének érvényesítése. 
 
 
 
Mérnöki díjszabás érvényesítése. 

15.  A fentiekben történő segítségnyújtás a kormányzat részére. 

16.  Beleszólási lehetőség a beruházások észszerűsítésébe. 
 
Mérnöki pálya még vonzóbbá tétele, akár marketing eszközökkel, jövedelmező életpálya modellel. 
 
Szakmai tovább képzések fejlesztése, új ismeretek terjesztése. 

17.  Beleszólási lehetőség a beruházások észszerűsítésébe. 
 
Mérnöki pálya még vonzóbbá tétele, akár marketing eszközökkel, jövedelmező életpálya modellel. 
 
Szakmai tovább képzések fejlesztése, új ismeretek terjesztése. 

18.  A kamara tevékenységének mérhető fejlődését évről évre. 
 
Tisztább kommunikációt a területi kamarák és az MMK illetékességével kapcsolatban. 

19.  Tegyen meg mindent a fenti három elvárás érdekében. 
 
Foglalja össze a mérnök társadalom szükségleteit. 
 
Jelezzen vissza rendszeresen a tagságnak  az érdekérvényesítés módjáról és eredményéről. 

20.  Kérném, hogy bőségesebb ismeretkörből lehessen válogatni a továbbképzések kapcsán.  
 
A minisztériumi bürokratákká vált mérnökökkel meg kellene értetni, hogy a terminus-technikus való a jogszabályba és 
nem azokat kell lecserélni légből kapott jogi jellegű definíciók használatára.  
 
Szükséges a szakmai tapasztalatok szakmaközi megosztása - a kamarai ágak között mindenképpen -, de pl. olyan 
fórumok kellenek, ahol az építészen keresztül a létesítményfelelőstől a kivitelezőig mindenki ott van. 

21.  A jogosultsági rendszer visszaállítását a tanúsítványok helyett azokon a területeken, ahol azt elvették az utóbbi időben 
(aminek semmi értelmét nem látom). 
 
Sokszor nem érzem, hogy a szakmagyakorlók szempontjai kerülnének érvényre, inkább azoknak a vezetőknek az 
elképzelése érvényesül, akik pozícióban vannak, és nem hallgatnak a szakmagyakorlókra. Jó lenne, ha a beterjesztendő 
változtatásokat lehetne véleményezni és csak akkor mehetne tovább, ha 51%-os igen szavazatot kap a véleményező 
tagoktól. 

22.  A működés stabilitásának megőrzése. 
 
Szervezeti struktúra felülvizsgálata. 



 
Belső szabályozások fejlesztése. 

23.  - érdekképviselet növelése a kormányzatnál 
 
- kommunikáció javítása a területi kamarák és az MMK között 
 
- mérnöki tevékenység nagyobb elismertségéért történő lobbizás 

24.  Az előzőkért és a megszerzettekért harcoljon 

25.  Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. 
 
Mérnöki munkavégzést támogató intézkedések. 
 
Mérnöktársadalom képviselete a kormányzatnál. 

26.  A költségigényük felülvizsgálatára. Tagdíj befizetések kamara-területi kamarák közötti elosztás arányossága, 
igazságossága tekintetében. 
 
Szakmai tagozatok erősítése, ösztönzés az aktívabb kapcsolattartásra a tagokkal. (hírlevélen kívűl más formákban is) 
 
A tagságot érdeklő, mindennnapi tevékenységüket érintő témák kommunikálása. 
 
Naprakész szakmai "rendezvények" lebonyolítása. Rövid, de rendszeresebb. Akár 30perc ismeret frissítés hetente 1 fix 
alkalommal. (szakmai, jogi környezeti) 
 
... 

27.  Jogszabályalkotás befolyásolása. 
 
Mérnökök érdekképviselete kormányzati szinten. 
 
Fokozottabb jelenlét a közéletben. 

28.  Jogszabályalkotás befolyásolása. 
 
Mérnökök érdekképviselete kormányzati szinten. 
 
Fokozottabb jelenlét a közéletben. 

29.  Az előbb felsoroltak támogatása, segítése. 

30.  - Karcsúsítást, mind létszámban, mind költekezésben! 
 
- Szakértő vezetést, ahol nem a politikai lojalitás az alkalmasság kritériuma! 
 
- Nem a kormány akaratár kell végigverni a tagságon, hanem fordítva! 

31.  hasonló, mint az előző pontban megfogalmazottak. 

32.  A szabványok jogszabályok változásainak követhetőségét a folyamatosan változó szakterületeken. A vállalkozó 
mérnökök több esetben nem képesek változásfigyelő szakembert alkalmazni. 

33.  Szüntesse meg az MMK és a Területi Kamarák közötti feszültségeket. 
 
Szerezzen érvényt az etikálatlan tevékenység szankcionálásának. 
 



Aktuális és értékesülő szakmai tudást nyújtson a tagságnak, különösen a fiatal nemzedék számára. 

34.  . 

35.  "Kitartást". 
 
Jó partneri kapcsolatot támogató és megőrző légkört kamarai tagokkal. 
 
Oktatások témáinak kiegészítését a korábban leírtak alapján. 

36.  Szervezze meg a tagozatok fő tevékenységi körébe sorolható legfontosabb (max 10 db) szabvány kedvezményes árú 
frissítését. 

37.  ésszerű mértékű társadalmi szerepvállalás 
 
a mérnöki szakma érzékeny és hiteles  közösképviselete 

38.  - Struktúrális és szervezeti optimalizálás (teljesítmény-létszám-hatékonyság) 
 
- Tagozatok munkájának felülvizsgálata, ellenőrzése, újra értelmezése 
 
- Múltban gyükerező belső szervezeti feszültségek és konfliktusok hatékony kezelése, lehetőség szerinti megoldása 

39.  Szorosabb kapcsolat létesítése a mindenkori kormányzattal . 
 
Tovább kell bővíteni a mérnöki  kedvezményeket  biztosító  partneri kört. 
 
A külföldi társszervekkel a  meglévő kapcsolatok bővítése javasolható, illetve a hasznosítható tapasztalatok átvétele , 
hazai gyakorlatba ültetése. 

40.  épitési jogi képzések , ügyintézési gyakorlat az építésügyben  sajnos gyakran mi kivitelezők sem tudunk tanácsot adni a 
T megrendelőink részére hogy kit kell keresni milyen ügyben erre jó lenne webfelület ahol azonosított módon 
bejelentkezve lehetne aktivan segiteni az épittetőket  amennyiben ez vezetőségi feladat 

41.  Határozott szakmai kiállást. 

42.  online továbbképzés lehetősége mind a kötelező, mind az éves képzésnél 

43.  A mérnökök munkájának elismertetése. 

44.  1. Minden ami jó volt az előző 4 év vezetőségének munkájában azt tartsa meg. 
 
2. A kamarai vezetés jobban tükrözze a Kamara korösszetételét. 
 
3. A fiatalabb korosztályokat aktívabb kamarai részvételre, vélemény-nyilvánításra, munkavégzésre kell(ene) 
ösztönözni. 

45.  Mérnökök eredményesebb érdek-képviseletét. 
 
Jogosultságok odaítélésének egyértelmű és szigorúbb szabályozását(diplomákhoz mérten a szakterületek részterületre 
bontásának csökkentése). 
 
Egységes fellépés és összefogás erősítése. 

46.  Nagyon egyszerű: a tagok konkrét javaslatainak összegyűjtése, akár több lépcsőben is, hiszen aki komolyan veszi és 
dolgozik is ez ügyben részt is fog venni a javaslatainak megvalósításában is. 



47.  Próbáljon független maradni kormányzati politikától, igaz tudom hogy az egyre nehezebb megvalósítani. 

48.  Hasonlóan , mint eddig! 
 
Online fórumok! 

49.  A mérnökök piaci megbecsülésének tovább növelése, ennek segítése. 
 
Szakmán belüli szakterületek egyenlő elbírálásának, megítélésének elősegítése. 
 
Tovább erősíteni a műszaki felsőoktatás és a kamara kapcsolatát. 

50.  A rövid idő alatt közel 3-szorosára emelt regisztrációs díj visszaállítása max 25 000 Ft/ év összegre 
 
A működésre hiányzó összeg állami támogatással történő pótlásának az igénylése 
 
A szakmai továbbképzési lehetőségek bővítése  
 
Információs lehetőségek biztosítása szakágankénti a mai mérnökképzés tartalmáról, tananyagairól az MKK keretében 

51.  Érje el, hogy munkaadó, munkaszerzó szerepe is legyen. 

52.  - Szakmagyakorlók körét bővíti és nem csökkenti. 
 
- Több lehetőséget biztosít fiatalok részére, a megfelelő szakmai információk megszerzésére. 
 
- Pandémia elteltével több lehetőséget biztosít a személyes jelenlétű összejövetelere. 

53.  A képzések magasabb színvonalra hozása. Az előadások és előadók jól megválasztása. 

54.  Szakmai támogatás 
 
Erősebb támogatás a tól-ig ár  felé( ár minimum egyes beruházási értéknél) 
 
Szabványok, előírások digitálisan bizonyos ár ellenében elérhetővé tenni. 

55.  1. Az Építész Kamara többiekkel szembeni túlsúlynak megszüntetése. Pl az épületgépészeknél véleményem szerint 
kiválóan működtött az ME és FMV meghosszabbításhoz szükséges kreditpontos rendszer. Az építészek ezt saját szájuk 
íze szerint megszüntették, majd részben egészben visszaállították, majd újfent megszüntették. 
 
2. Egyszerű informatikai fejlesztéssel megoldható lenne pl, hogy akinek a jogosultsága lejár, vagy felfüggesztésre kerül 
kapjon emailt róla, az ok megjelölésével. 

56.  Amit az előző pontban írtam . 
 
A szabályzatunkban lefektetett elvek maradéktalan betartását ( jogosultsági kérdések , aki nem ért valamihez ne 
trükközhessen , strómanok ) . 

57.  Az éves kötelező szakmai továbbképzésen kívül szakmai előadásokat. A korábbi, pontszerzéses időszakban ez biztosítva 
volt a pontszerzési 
 
kötelezettség miatti előadásokon történő részvétellel. Jelenleg az éves kötelező szakmai továbbképzésen kívül szinte 
semmi szakmai előadás, továbbképzés nem történik. Korábban szakmabeli kollégákkal történő találkozás, konzultáció a 
gyakoribb előadások miatt biztosítva volt, jelenleg ez a kötelező konferenciák napjára korlátozódik, illetve a COVID 
miatt az sem 

58.  - mérnöki presztízs növelése 
 



- szakmai támogatás pl képzésekkel 

59.  A mérnöki munkát a legtöbb helyen megakarják spórolni. A mérnöki logikus gondolkodást felváltja a folyton váltózó 
jogszabályok tengere. 

60.  - Mérnöktársadalom érdekképviselete. 
 
- Elektronikus hatósági ügyintézés ösztönzése, esetleg a szükséges fejlesztésekben való részvétel. 
 
- Szakmai képzések rendszerének folytatása. 

61.  Folyamatos és bővebb tájékoztatás a szakmai területi új információkról, a fejlődésről. 
 
A mérnöki munka elismertségének képviselete. 
 
A digitális képzési forma bővítése, a szakmai ismeretterjesztésben sokkal több alkalmat. 

62.  1. Szakmai érdekérvényesítés a kormányzat és a hatóságok felé. 
 
2. Szakmai képzések, továbbképzések folyamatos korszerűsítése. 
 
3. Szakmai munka minőségbiztosítása. 

63.  Politikai behatástól mentes(!!), a szakmát gyakorló mérnök számára is elfogadható és érzékelhető szakmai támogatást, 
állásfoglalást és még erőteljesebb érvény-érdek képviseletet! 

64.  1. Aktívabbá tenni a kamarai tagságot, ne csak a nyilvántartásban szerepeljenek. 
 
2. Megszervezni a folyamatos szakágankénti tájékoztatást a jogszabályok változásáról. 
 
3. Az éves kötelező szakmai képzések mellett, szakmai fórumok megszervezését, a gyakorlati tapasztalatok információk 
átadására.   
 
4. Kérdéses esetekben  szakági állásfoglalások kérésének, és a tagság informálásának megszervezését. 

65.  A kezdő mérnökök segítése. 

66.  A megfelelő rangot, elismertséget adni a mérnököknek, gyakorlatiasság az új nemzedéknek. 

67.  Kamarai továbbképzési rendszer tartalommal feltöltése vagy megszüntetése. 
 
Szakmai tagozatok részére nagyobb pénzügyi keretet biztosítani. Ezzel lehetőség nyílna profi szakmai munkára. 
 
Meglévő, régi szakmai segédletek jogainak megvásárlása és online közzététele a tagoknak. 
 
Utolsó pillanatokban vagyunk, mielőtt ezek az anyagok végleg elvesznek az idős mérnökök könyvtáraiban elenyészve. 

68.  Sajnálom, hogy a kamarába történő online jelentkezés esetén a Zala megyei kamarába "kerültem", miközben Budapesten 
élek. (lakóhely és tartózkodási hely problémája) 
 
Javasolnám, hogy legyen lehetőség megválasztani, hogy melyik területi kamarába szeretné az illető a felvételét kérni. 

69.  Mérnök érdek képviseletet! de maximálisan. 

70.  - mérnökcégek menedzsment tevékenységének támogatása, ezzel kapcsolatos képzés stb. 

71.  Mérnöki kamarán belül, a mérnöki szakirányok profiltisztítását végezzék el. Ne lehessen alapvégzettség nélkül olyan fő 
szakirányban tervezni, amelyhez nincsenek meg az alapismeretei a mérnöknek, akkor sem, ha úgy véli, hogy elégséges 



gyakorlata van a területen. Ne legyen elégséges a gyakorlat, alapvégzettség nélkül. Pl.: az alapvégzettségű építőmérnök 
építményeket, az alapvégzettségű technológus technológiát, az alapvégzettségű  gépészmérnök gépészetet tervezzen, és 
ne fordítva. 

72.  Az MMK regisztráltaknak a munkák megszerzésében segítsen a kamara. 

73.  A megkezdett folyamat folytatását. 

74.  1. Alapszabály pontosítása. 
 
2. Tagozatok finaszírozási rendszerének felülvizsgálata. 
 
3. Megyei befizetések, "Andor képlet" újítása a megyékkel egyetértésben. 

75.  1. Kitartóan folytatni az utóbbi évek jobbító szándékú munkáját. 
 
2. Minden szereplőre kötelezően érvényt szerezni a Mérnöki Díjszabásnak. 
 
3. Az egyenrangú felek elve alapján erősíteni az együttműködést a Magyar Építész Kamarával. 

76.  Elintézze, hogy a politikusok (minisztériumok)visszaállítsák az állami beruházók szakmai irányítását. Cél legyen az 
építőipari beruházásoknál a jó, szakszerű tervezés és kivitelezés, ne a jog és a lobbi döntsön. 

77.  Nincs elvárás mivel alkalmatlan 

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

79.  - Erőteljesebb érdekérvényesítés kell, pl. a kötelező iparkamarai hozzájárulás eltörlése a Mérnöki Kamara tagjainak, 
mivel a Mérnök sem iparos, sem kereskedő.... 
 
- Szakmai állásfoglalások, iránymutatások kiadása, mérnöki-műszaki kérdésekben nyilvános vélemény adása, akkor is, 
ha az nem egyezik másokéval. 
 
- Markánsabb jelenlét a közéletben. 

80.  Az online szakmai vizsgázásra lehetőséget kellene biztosítani, ahogy szó volt róla tavaly. 

81.  Kevesebb járulék fizetést és egyszerűbb ügyintézést. 

82.  1. Képviselje az ipari irányítástechnikai villamos tervezőket is 
 
2. MMK tagsághoz járjon online szabvány gyűjtemény elérés (akár szakmai területi korlátozásokkal) 
 
3. Beruházói oldalon a kamarai jogosultságok és díjazások elfogadtatása, megkövetelése 

83.  Folytassa a megkezdett mérnöki érdekképviseletet. 

84.  Valós szakmai képzések szervezése, nem marketing bemutatók tartása a szakmai napokon. 
 
Jobb érdekképviselet a Kormány felé. 
 
Nemzetközi együttműködés, információcsere a környező országok kamaráival, alsóbb szinteken (pl. területi kamarák) is. 

85.  Fentiekkel kapcsolatos aktív, rámenős tevékenység. 

86.  Fentiekkel kapcsolatos aktív, rámenős tevékenység. 



87.  Érdekérvényesítés. Konzultáció az illetékes minisztériumokkal, szervezetekkel.  
 
Szakmai képzések továbbvitele, fejlesztése. Előadások színvonala.  
 
A kapcsolat felügyeletekkel és szolgáltatókkal(gázművek, vízművek) digitalizációs lehetőségek, valamint 
agyonszabályozott, bürokratikus rendszerben elindítani változást. Például ha a vízművek kapcsolatban áll a földhivatallal 
ne kelljen letöltenem földhivatali lapokat. 
 
Egyszóval a XXI. század adta lehetőségek között élhetőbb, életszerűbb legyen. 

88.  Az előző pontban meghatározottak végrehajtásához szükséges intézkedések szorgalmazását. 

89.  Mérnöki szakma képviselete a törvényhozás felé. 

90.  A szakmaiság előtérbe helyezését. 

91.  Pályázati lehetőségek, vonatkozó jogszabályváltozások figyelése, értesítés tagok felé továbbra is 
 
Kötelező szakmai továbbképzés témakörének választási lehetősége, pl. több rendezvény szervezésével, vagy előzetes 
online kérdőívvel 
 
Érdekérvényesítés a kormányzatnál 

92.  Előbbiekért küzdjön 

93.  Jelenlegi irányt folytassák tovább! 

94.  - Ugyanarról a kérdésről egy tervező mérnök és pl. egy értékesítő mérnök 
 
    meglátása a tapasztalatok szerint nem biztos hogy ugyanaz. (vagy biztos  
 
    hogy nem   ugyanaz). 
 
    Ennek a feloldása. 
 
-  Uaz., mint a 31. pont 3 bek. 

95.  elméleti és gyakorlati mérnöki munka eredményességének elősegítése 
 
tagsági kapcsolatok erősítése minden szinten, gyakori párbeszéd a tagsággal 
 
az interaktivítás fejlesztése 

96.  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. 

97.  Biztos információt várok el! 

98.  Az eddigiekhez hasonló minőségű munkát. Igyekezzen a kormányzatra nagyobb befolyást gyakorolni, szakmailag 
megfelelően alátámasztott/indokolt javaslatait hatékonyan érvényesíteni. 

99.  Konstruktivitást. 

100.  Politikától-, hatalmi arroganciától mentes, tiszta tudás-, szakmai- és emberi kapcsolat alapján működő, ÚJ közéleti 
struktúrát, mely gyökeresen befolyásolja a jelenlegi érinthetetlen Hatalom struktúráját!!!???... Ha ezen értékvitel rövid 
időn belül nem valósul meg, ill. a Kamara erre nem lesz képes(!?..), nos akkor arra a sorsra fog jutni, mint a kormány 



szócsövének és akaratának közvetítőjének szószólója..., a Parrag Úr által vezetett Kereskedelmi kamara!!??.. Szval, 
lenullázódik!!! 

101.  A kamarai díjszabás szerinti mérnöki díjak, a szakmai felkészültség piaci elfogadtatásának, érdekérvényesítésnek 
segítése 
 
Marketing a szakmagyakorlók lehetőségeinek javítására 
 
Szakmai trendek szerinti ágazati fejlődési irányok megfogalmazása, az ágazati szereplők innovációkra való felkészítése 

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

103.  Területi kamarák szakmai továbbképzéseinek támogatása, mérnöki társaságok támogatása, szakmai tagozatok 
továbbképzésekbe való aktívabb bevonásának támogatása. 

104.  Egyéni vállalkozók támogatása. 
 
Továbbképzések időpontjáról, lehetőségiről több információ. 

105.  Segítse a tagokat a munkájukban. 

106.  A jogalkotásban való hatásosabb segítő részvételt. 

107.  Nincs konkrét intézkedésre javaslatom. 

108.  A KATÁS vállalkozások érdekérvényesítő segítését. 

109.  Nem tudom 

110.  A NYUGDÍJAS TAGOK SZAKMAI TAPASZTALATAINAK BÖVEBB FIGYELEMBEVÉTELÉT ÉS 
PUBLIKÁLÁSÁT. 
 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KOHÁSZATI HIDROMETALLURGIAI MEDDŐHÁNYÓK 
KÖRNYEZETVÉDELMI 
 
PROBLÉMÁIRA ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁGUKRA (VÖRÖSISZAP, Mn DÚSÍTÁSI  ÉS MÁS MEDDŐK STB.). 

111.  erősebb érdekérvényesítő képességet 

112.  l. a 31. választ 

113.  Ők is be lesznek sorolva. 
 
 
 
Nem hiszem, hogy különösebben lessz mozgás terük. 

114.  A műszaki ellenőri tevékenység, jogosultság felülvizsgálata Pld. A Technikusi végzettségnél, ha 30 év felett gyakorlat 
után a felújításra vonatkozó szabályozást módosítani kellene, felújítani nem csak 2 szintig lehessen. Pld. homlokzat 
színezésnél, tető felújításnál stb. Ezekre szeretnénk módosítási javaslatot, az életszerűség miatt. Illetve a munka 
lehetőség kiterjesztés lehetőségére. 

115.  Utánpótlás biztosítsa kiemelten fontos dolog. Sok esetben azért mennek mérnöknek a középiskolások mert alacsony a 



ponthatár... ami kecsegtető, de lehet hogy nem maradnak ott mint mérnök 

116.  Állítsák helyre a szakma becsületét, ne politikusok mondjanak véleményt mérnöki kérdésekben, ne írhassák felül a 
szakmai álláspontot. Legyen értéke a szakértelemnek! 

117.  Az online vizsga lehetőségének kidolgozását, hogy az ilyen járványhelyzetben és extrém körülmények között 
használható legyen. 

118.  Véleményformálás lehetőleg szakmai alapok mentén. 
 
Aktivitás a kormányzati és magán beruházású projektek kapcsán. 
 
Új technológiák, eljárás rendek, ajánlások véleményezése, jó praktikák elterjedésének támogatása. 

119.  Szorosabb együttműködés a kormányzattal, a mérnöki munka elismertségének növelése érdekében 
 
A kommunikáció és együttműködés javítása az MMK, a területi kamarák és a Tagozatok között. 
 
Zöld vonal létrehozása az MMK főtitkársága és a területi titkárságok között. 
 
Gyors magyarázatok megküldése a területi kamarák számára új jogszabályok megjelenését követően (esetleg azt 
megelőzően) az egységes értelmezés/ügyintézés érdekében 

120.  Kiegyensúlyozott tájékoztatás és segítség mérnök társadalom minden területén, nem csak az építészeket. 

121.  Fokozott szakmai szempontok érvényesítése a leosztott diktátumok helyett. 

122.  Mint 31. pont 

123.  1.) Iparkamarával legalább azonos súllyal legyen képviselete a Mérnökkamarának is a Kormányzatnál, 
 
2.) A legfontosabb, a mérnöktársadalmat érintő törvény- vagy jogszabályalkotás előtt legalább on-line formában 
megkérdezi az érintetteket, elkerülve egy szűk kör  
 
3.) Elfogadja a mérnöktársadalomtól begyűjtött, általuk hasznosnak vélt, szinten tartó oktatási metódusokat, tematikákat, 

124.  Segítse elő az egyes tagozatok együttműködését. 
 
Fokozza a MMK társadalmi elismerését, pl. rendszeres média-megjelenéssel. 
 
Gondoskodjon arról, hogy a különböző stratégiai tervek véleményezésére összeállított anyagok kamarai jóváhagyással 
határidőre a felkérő kezébe jusson. 

125.  Hatékonyan dolgozzon az előző pontban említett elvárások teljesítésén. 
 
A Mérnök szakma szerepének társadalmi megítélésének, elfogadottságának javítása. 
 
Az érdekvédelmi szerep erősítése. 

126.  Fentiek jelzését a kormányzat felé. 
 
A mérnöki munka elismerését, mert jelenleg a jogászoknak sokkal nagyobb a dominanciája és műszaki kérdéseket is 
felül tudnak írni jogilag. Ami a műszaki színvonal rovására megy. 

127.  Minőségi továbbképzések és ismeretterjesztések megtartása, fejlesztése  
 
Jobb társadalmi érdekérvényesítő képesség fejlesztése. 



128.  -A szakképzés újraindítása!!!!! Szaktanárok képzésével!  
 
-Jogszabályok modernizálása! (Intarziakészítő szerelhet alumínium függönyfalat, az épületszerkezet lakatos nem! 
(Nevetséges!) 
 
-A mérnök képzés színvonalának jelentős javítása! Ma gazdasági érdek a sok diák egy egyetemen. 

129.  Mikrovállalkozások segítése, képzések tartása a környezetvédelmi tagozatban is 

130.  Az MMK az MSZT-vel (Szabványügyi Testület) még szorosabban együttműködve a szabványok magyar nyelvre való 
fordítását növelje. 

131.  Az edddigiekhez hasoló, kolegális  kapcsolatot várok . 

132.  Ágazati lobby tevékenységek fokozása. Digitális (online) továbbképzési lehetőségek bővítése. 

133.  Online vizsgázási lehetőség bevezetése. Megyei Kamarák vizsgáztatási lehetőségének bevezetése.Munkalehetőségekről 
(keres-kínál) információs hírlevelek kiküldése. 

134.  Elsőre a kamarai nyitottságot várnám, a tevékenység elemző, számszerű feldolgozásával.  
 
Kamarától várnám el a következetesebb belső tevékenység ellenőrzését, azok kiértékelését. (visszacsatolások) 
 
Kamarától várnám el a kifelé való érdek-képviseletet(!) Ehhez meghirdethetné a kamara a tagok igény felmérését.  
 
Tagok "üzleti értékeléshez" hasonló értékelési rendszerén nagyon erősen gondolkodni kellene. 

135.  Szakképzések a kivitelezők és középfokú, szakképzési rendszerekben 
 
Mérnökök képzési rendszerének és továbbképzéseinek összehangolása 
 
Érdekképviselet a mindenkori kormányok felé 

136.  A klasszikus kamarai tevékenység végzése állami adminisztráció helyett, a mérnökök érdekeinek képviselete, aktív 
közreműködés a mérnöki ár(díj)/érték rendszer kidolgozásában, oktatás/képzés szempontjainak kialakítása a gyakorlati 
igények szerint, jogosultsági feltételek újragondolása (az adminisztratív szempontok szerinti helyett a gyakorlati 
szempontok figyelembevétele), etikai szabályzat átalakítása és működtetése. 

137.  A tervezői jogosultság rendszerét felül kell vizsgálni, mert Bsc-végzettséggel egy épületgépész mérnök, vagy egy 
villamosmérnök kaphat korlátozott jogosultságot, addig egy szerkezet építőmérnök korábban főiskolai vagy ma már Bsc 
végzettségű sajnos nem! 
 
Szerintem a vagy mindenki, vagy senki elvet lenne érdemes követni! Javasolnám, hogy az építőmérnök Bsc 
végzettségűek a korábban már ismert módon, esetleg korlátozott (egy-kétlakásos lakóépületre) ÉPÍTÉSZ tervezői 
jogosultságot szerezhessenek. 

138.  1. Növelje a mérnöki szakma érdekérvényesítő képességét. 
 
2. Szorítsa ki a mérnöki illetékességű döntésekből a jogászokat, managereket, politikusokat, "tanácsadókat", 
pártfunkcionáriusokat, komisszárokat, politikai tiszteket és egyéb haszontalan ingyenélőket. 
 
3. Térjünk vissza a személyes részvételű rendezvényekhez! Találkozzunk egymással! 

139.  Továbbiakban is kiemelt érdekképviselet, javaslatok jogszabályok használhatóbbá tételére és eljárások egyszerűsítésére. 

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



141.  mindent csak szakmai érvek alapján döntsenek 

142.  A szabványokat tegyék díjmentesen hozzáférhetővé. A Közművek hatalmát csorbítani kell. 

143.  A mérnöktársadalom hangsúlyosabb képviseletét a kormány felé 
 
A szakmák egyenletes képviseletét 
 
A A képzések felülvizsgálatát, az alapképzések rangjának visszaadását 

144.  Korrekt szakmai vezetést kifelé és befelé. Aktív társadalmi kapcsolatokat egyenrangú partneri viszonyban, hogy minden 
szereplő számára világos legyen a közjó érdekében a cél, a megvalósíthatóság és a feladatok sora ami a cél eléréséhez 
vezet. A célhoz kell az erőforrást megteremteni, nem pedig erőforráshoz célt keresni! 

145.  Még masszívabb érdekérvényesítés. 

146.  Költség csökkentés  
 
állami támogatás megszerzése a tovább képzésekre 

147.  Minden kamarai tagra kiterjedő támogatási formák kidolgozása. 

148.  Járjanak el, hogy ne változtatgassák a jogszabályokat, rendeleteket havonta-kéthavonta. 

149.  MÉDI érvényesíthetősége az ügyfeleknél 
 
Az egyes tagozatok egyenjogú kezelése (képzések, Mérnökújság stb.) 

150.  A következő években is hasonló intézkedéseket várok. 

151.  Magasabb szintű érdek képviseletet minden szinten és területen. 

152.  - Mérnök társadalomnak folyamatos munkabiztosítás, 
 
- Gyakorlati példák, szakmai hiányosságok feltárása,  
 
- Lakásvásárlási támogatás (kezdeményezés). 

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

154.  Mérnöki munka segítése . 
 
Támogarás vészhelyzetben , talpraállás  segítése . 
 
Önálló tevékenységet folytatók magas szintű tájékoztatása. 

155.  még nagyobb rálátást a jövő ménöki tevékenységével kapcsolatban 
 
jobban kiszürni azon kollégákat akik mérnöki cim alatt szakmailag kevésbé megalapozott tevékenységet végeznek. 
 
még több irányelvet,utmutatást adni,hogy kell kezelni egy-egy problémát 

156.  Ameddig szükséges a továbbképzéseket továbbra is online formában tartsák meg. 

157.  A mérnöki szolgáltatás aktuális díjtételeinek (MMK díjszabás) betartatásának elősegítése. 



 
A továbbképzések szakmai színvonalának emelése. 
 
A szakmai újdonságok, új fejlesztési eredmények közzététele. 

158.  Az eddigiek jók, - minimális javító változtatásokkal, - pld az e-oktatások kapcsolatteremtésének javításával. 

159.  1. Az érdekképviselet erőteljesebb és nyomatékosabb érvényesítését. 

160.  Éves beszámolót a kiadásokról és bevételekről (üvegzseb). 

161.  erős érdekérvényesítés 
 
ne hivatal legyen a kamara ,segítő szervezet 

162.  Bővített szakmai információbázisok 
 
Oktatás, képzés erősítése 
 
Kormányzat felé még erőteljesebb szakmai képviselet 

163.  A mérnökök igazi, megalkuvásmentes képviseletét. 

164.  határozottabb ,nyilt érdekképviselet 
 
jobb,élő kapcsolat a törvényelőkészítésben 
 
segítség növelés a digitalizációban 

165.  mérnöki munka hírnevének emelését 

166.  A kötelező  továbbképzések anyaga a későbbiekben is elérhető legyen bármikor online felületen egy videótárban. 
 
Szorgalmazza, hogy több vidéki felsőoktatási intézményben legyen építészeti és építőmérnöki BSC és MSC képzés. 
 
A mérnök társadalom érdekeinek fokozottabb képviselete a kormány előtt és a törvényhozásban. 

167.  Uniós mérnöki kapcsolatokat. 

168.  A fenti pontban tudom, már lépett a Kamara, de nagyobb vehemenciával és hangosabb, látványosabb lobbi erővel 
kellene fellépni. Egy átlag polgárnak max az orvosi kamara, a pedagógusok szakszervezete vagy valamelyik vállalkozók 
szövetsége jut eszébe, ha az érdekérvényesítésről kérdezik. Benne fel sem merül, hogy az építőipar lendületével a 
mérnök társadalomnak problémái lehetnek. 
 
A Kamarámak igénybe kellene venni a médiát, beszélni rólunk, helyzetünkrő, problémáinkról. 

169.  Szorosabb együttműködést az ország vezetőivel, főleg a gazdasági kérdésekben. 
 
Építésügyi minisztérium visszaállításának a szorgalmazása az ország vezetőinél. 
 
Fiatalok bevonása a jövő kérdéseinek, irányainak a célkitűzéseiben. 

170.  A közbeszerzések véleményezési, ellenőrzési jogainak elérése. 
 
Területi szemlélet hatékonyabb kialakítása, lehetőségek biztosítása. 
 
Továbbképzés, oktatás színvonalának emelésében részvétel. 



171.  Szakmai vélemény nyilvánításban nagyobb publicitást. 
 
Innovatív technológiák terjesztésében segítséget. 
 
Együttműködést az egyetemek felé, hogy a jövőben többen válasszák a kihalófélben lévő mérnöki, tervezői szakmát. 

172.  Mérnök érdekvédelem, 

173.  Csak így tovább 

174.  Tegye világossá, mi az értelme a kamarai tagságnak egy olyan mérnök esetében, aki nem végez sem kivitelezést, sem 
engedélyköteles tevékenységet. 

175.  - Megfelelő szakmai érdekérvényesítést a jogszabályi környezet kialakításában 
 
- A szakmai továbbképzések folyamatos megfelelő színvonalú biztosítását (COVID 19 kapcsán online képzések 
lehetőségeinek bővítését) 
 
- Nem megfelelő kivitelezések esetében az FMV jogosultságok felülvizsgálatának szigorítása a szakmai színvonal 
növelése érdekében 

176.  Érdekképviselt, érdekérvényesítés, kommunikáció javítása a tagokkal. 

177.  Valós érdekképvislet 
 
Tagaság folyamatos, hiteles tájékoztása a mérnöktársadalmat érintő témákban 
 
Mértéktartóbb tagsági díjak rendszere 

178.  A színvonal folyamatos fenntartása, változás esetén gyors reagálás és javaslat adása. 

179.  Szakmai kérdéseket ne csak a képzések során lehessen felvetni, hanem célszerű lenne szakterületenként egy állandó 
"zöld szám" biztosítása. 

180.  Nincs 

181.  - Kormánykritikus magatartás. (Bármilyen kormánnyal szemben is, ez az alapvető értelmiségi hozzáállás.) 
 
- Kiállás a tudományos élet szervezetei mellett. 
 
- Kiállás különösen a felsőoktatás mellett, de a közoktatás sem lehet közömbös. 

182.  A legfontosabb előírások változások értelmezése. 
 
Fiatalok segítése, hogy ne csak monolit vasbeton létesítmények szülessenek. 
 
Az épületek, létesítmények  ne öncélúan készüljenek(lásd sok sportlétesítmény, melyek fenntarthatatlanok). Próbáljon 
hatni a politikára. 

183.  Legyen korrekt, karakán, képviselje a mérnöktársadalom érdekeit. 

184.  Szabványok hozzáférhetőségének egyszerűsítését. 
 
Tervezői jogosultság megszerzésének egyszerűsítését. 

185.  Sokkal határozottabb érdekérvényesítést!!! 



186.  A megkezdett új kommunikációs irányt erősíteni, támogatni. A kommunikációs csatornák összefogását nagyon 
fontosnak tartom. 

187.  ld. 30. kérdés válaszait. 

188.  A mérnökök valós képviseletét. 
 
Az ilyen felesleges kérdőívek helyett a valós problémák felmérését, több személyes kapcsolatot. 
 
Kézzel fogható technológiai fejlesztési segítséget. 

189.  Továbbképzések szakmai színvonalának az emelése. 

190.  A mérnök társadalom érdekeinek érvényesítése a kormányzat irányában. 
 
A mérnöki tevékenységet érintő szabályozók változásaira történő figyelem felhívás. 
 
A korszerű szakmai trendek oktatása a továbbképzéseken. 

191.  - határozott kiállás, támogatás a mérnöki képzés mellett 
 
- mérnöki döntések, határozatok végrehajtásához támogatás 
 
- fiatalok sokszor minimális gyakorlat nélkül kerülnek döntéshozó pozícióba. Elvárás lehetne az előre lépésnél egy 
minimális szakmai gyakorlat előírása 

192.  hazafiasság, szakmaiság, etika 

193.  Tisztában vagyok vele, hogy ez az igazi "Mission Impossible" - de idézve a nagy költőt - merjünk nagyot álmodni! 
 
Bíráljuk a hibás döntéseket akár nyilvánosan is - már ami MMK hatáskörébe tartozó akár törvényi előírások, ágazati 
szabványok racionalizálása! 
 
Ne legyen az MMK - "bólogató János"! 

194.  Online vizsga bevezetése 

195.  - Erőteljes érdekérvényesítés. 
 
- Amint lehet, szakmai előadások, képzések, "élőben". 
 
- Továbbra is maradjon a tájékoztatás elektronikus formában. 

196.  - Nem emeli a kamarai díjat 50% al, mint ahogyan azt most megtette. Ez felháborító! 
 
- Az oktatási tevékenységét, a kötelező éves tanfolyamokat értelmes, hasznosítható infoirmációkkal "tölti" fel. 

197.  Tagdíj csökkentés. 

198.  Online megoldások bevezetése, fiatal mérnökök integrálása. 

199.  Hasonlót munkát az elődeikhez. 

200.  környezetvédelmi szakmai továbbképzések 

201.  Szakmai érdekek hatékonyabb érvényesítése 



202.  -a jogosítások teljes felülvizsgálata (inkább a visszaélések a jellemző magatartás ma), sokaktól kellene visszavonni egy-
két jogosítást  
 
-kötelező továbbképzés magasabb szintű szervezése 
 
-a jogosítások megadásának gyakorlati és elméleti szintű "evolúciójának" kidolgozása és ajánlása 

203.  Nemzetközi együttműködést az IEEE-vel. 

204.  Politikailag független legyen. 

205.  az online vizsgalehetőség kidolgozását 

206.  Biztosítsa továbbra is a színvonalas továbbképzés lehetőségét ( bár ezt eddig is profi módon megoldotta), a kamarai 
tagság jogi, érdekérvényesítési támogatását! 

207.  Szorosabb együttműködés a kormányzattal és nagyobb érdekérvényesítő képesség 

208.  Az előzőkben felsoroltak irányában történő elmozdulás elérése. 

209.  Érvényesitse a mérnöki Díjszabást 

210.  A szakértői tevékenységre vonatkozó szabályok racinalizálását. 

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

212.  1. Mérnöki napidíjak elfogadtatása a piaci szereplők körében 
 
2. Mérnöki szakmai utak bejárása ( pl. ne tervehessen valaki frissen diplomával ) 
 
3. Szakmai fejlődés bevezetése - 5-10 év kivitelezés, 5-10 év Műszaki ellenőri feladatok, és ezen gyakorlat utántervezés 

213.  Több javaslat, szabályozás a szakma szakmai felzárkóztatásának segítségére. 
 
Alacsony minőségű szakmai munka elleni valamilyen módon történő fellépés, vagy legalább határozottabb fellépés a 
szakmai színvonal javítása érdekében. 

214.  Az MMK nagyon jó tevékenységet végez és viszonylag jó az érdekérvényesítése. Az új vezetésnek is jó kommunikációt 
és határozott kiállást kívánok a szakmaiatlanság ellen! 

215.  A jogosultsági vizsgák online lehetőségét. 

216.  - társadalmi elismertség javítása 
 
- mérnöki díjszabás elfogadottságának növelése 
 
- szakmaiság növelés 

217.  A továbbképzési rendszer megreformálását, a szabványosításban, elérhetőségben erőteljesebb fellépést. 

218.  Az eddigi tevékenységek hasonló színvonalon való végzését. 



219.  .. 

220.  Digitális továbbképzés lehetőségének megteremtése 

221.  Érdek érvényesítés javítása. Gyakorlathoz igazodó díjszabások kialakítása, kötelező alkalmazása. 

222.  Beruházás lebonyolítók, műszaki ellenőrök érdemi képviselete a tevékenység díjazásának területén. (különösen a 
pályázati, ezen belül is az EU-s pályázatok esetben). 

223.  Az előzőkért és a megszerzettekért harcoljon 

224.  Épületvillamossági tervezések szükségessége területén történő szigorítások érdekérvényesítése. 

225.  Nincs elképzelésem, hogy mit lehetne csinálni. 
 
Túl nagy a kamara. 
 
Rengeteg érdek van, képtelenség ezt kezelni. 

226.  - A mérnöki szemlélet erőteljesebb képviseletét a politikai döntési folyamatokban. 
 
- Speciális szakterületek helyzetének tisztázását (pl.: alagútépítés építőiparhoz tartozó szakterületekhez kapcsolása, 
jogosultsági feltételek tisztázása). 
 
- A kamarai képzések magas minőségének további biztosításához szükséges forrásokról való gondoskodást. 

227.  Határozottabb kiállás a Mérnök társadalom mellett a mindenkori politikával szemben. 
 
Távoktatás fenntartása és bővítése. 

228.  A meglévő jogszabályi környezetben súlytalan, ennek a súlytalanságnak a növelése. 
 
Valamennyi mérnöki terület képviselete. 
 
Szakszerű továbbképzési rendszer kialakítása. 

229.  Határozottabb kiállást, képviseletet főleg a multi cégekkel szemben. 

230.  A 31.pontban jelzett igények képviselete. 
 
Kötelező tagsági anyagi terheinek mérséklése. 
 
Jogosúltsági kritériumok egyszerűsítése. 

231.  Erősebb érdekképviseletet 

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

233.  Remélem továbbra is kedvező dötéseket hozak 

234.  Szakértői tevékenységet nemcsak egyéni vállalkozásként, hanem kamarai szinten is szeretnénk gyakorolni 2-3 fős 
teeamekben a szakmai tagozat felügyeletével 

235.  Nincsenek. 



236.  Agilis képviselet 
 
Magasabb szakmai támogatás 
 
Határozottan jogi-, és jogértelmezési támogatás. 

237.  Mérnök  díjazás rendbe tétele- kormányzati támogatás elérése és biztosítása   x 3-szor 

238.  A mérnök társadalom érdekérvényesítését  jobban képviseljék! 
 
A szakmai továbbképzést  egy szakágon belül is lehetne több, gyakorlati témában megrendezni! 

239.  Az önálló tervezői jogosultság megszerzésének idejéhez szükséges oklevél megszerzése utáni idő csökkentése. 
Tartószerkezeti tagozaton kötelező 5 év. Korábban 2 év volt. Lehetne rugalmasabban építmény fontosságához mérten 
sávosan megszabni a szükséges szakmai tapasztalat idejét. Ez a fiatal mérnöktársadalom számára nagy segítség lenne 
egy racionális szakmai gyakorlat hossz. 

240.  U.A 31. 

241.  Nincs 

242.  Az elért eredmények megtartását. 

243.  Szakmai segédletek, iránymutatások kidolgozása. A kókler munkát végzőkkel szembeni eljárás. 

244.  A mikrovállalkozások számára is kiharcolni, olyan VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ támogatásokat, adókedvezményeket, a 
túlélésért. 
 
 
 
A szerteágazó adminisztráció egyszerűsítését. A jogszabályok csökkentését, minimum egyszerűsítését, ne kelljen jogászt 
alkalmazni az értelmezésükhöz. 
 
 
 
A funkcionális (tényleges fizikai munka és annak végzése, segítése) tevékenységek támogatását,  
 
az adminisztrációs és bürokratikus tevékenységek (jelentések, képzések) csökkentését és felszámolását. 

245.  Tájékoztatás, kommunikáció intenzitásának  növelése. 

246.  nincs 

247.  A legújabb eredmények megismertetését a szakmával. 

248.  A műszaki szakterületi egyéni vállalkozások érdekében határozottabban lépjen fel. 

249.  Szakmai továbbképzések színvonalának erősítése. 
 
Újdonságok, technológiák, gyakorlatban történő bemutatásának szervezése. 
 
Adminisztrációs feladatok általánosítása, egységesítése. 

250.  A 31. pontban felsoroltak megvalósítása érdekében maximálisan nyújtson segítséget a kormányzatnak, a jogalkotóknak. 

251.  A nyilvántartottak tagsági díjának elfogadható szintre csökkentését. 



252.  A mérnök oktatásban kiemelném azt, hogy amit létesítünk, azt "emberek" fogják használni. 
 
A mérnök továbbképzésbe bevonnám a mediációt, a méntálhigiéniát és a pszichológiát.  
 
A környezetvédelmi szemléletet, a takarékos gazdálkodást már az óvodákban tanítani kellene. 

253.  - online oktatási anyag (kötelező és választható) fejlesztése 
 
- szükséges lenne egy kamrai útmutatás abban, hogy egy projekt lebonyolítónak milyen terv felülvizsgálati feladat, 
felelőssége van.  
 
- 

254.  - Nézzék át az épületgépészeti felsőoktatás rendszerét. Pécsen meg fog szűnni ez a szak. Mechatronikusokat képeznek 
majd. Nem elég szakmaközpontú a képzés. Még mindig mechanikával, matematikával és egyéb olyan tantárgyak 
képezik a képzés gerincét, amire az elmúlt 30 év tapasztalata mondatja velem, nem sok szükségem volt. A szakmai 
részre jóval kevesebb idő jut. 

255.  Kamarai tagok érdekeinek képviselete szakágtól függetlenül. 

256.  A technikusképzés támogatását, mivel a közvetlen termelésirányítás ellehetetlenül a kivitelezésben a technikusok hiánya 
miatt. 

257.  31. pontban írtak érvényesítése. 

258.  Továbbra is képviseljék a mérnök társadalmat, figyelembe véve, tervezők, kivitelezők, Megrendelők , Megbízók, 
üzemeltetésben feladatokat ellátók  anyagi, érdemi és egyéb viszonyait. 

259.  - Az építőipart érintő törvényalkotásokba nagyobb beleszólás lehetőségének kivívása. 
 
- Javaslatok benyújtásával támogatni a törvényalkotást.  
 
- Az ajánlati árakban megjelenő irreálisan alacsony árakat adók szankcionálását. 

260.  1. Szakmai továbbképzések szervezése 
 
2. Szakmai jogosultságok lejártára történő pontosabb figyelmeztetés, reális árú, jó ár / érték arányú, erős munka 
leterheltség mellett is gyorsan, 1-2 alkalommal elvégezhető képzések nyújtása 
 
3. Gazdaságosabb működés, reális éves tagsági és továbbképzési költségek 

261.  Az előző pontban megfogalmazott törekvések minél hatékonyabb támogatása. 

262.  Aimt szeretnék, ami jó lenne, azt a szöveges részekbe beleírtam. 

263.  Oktatási követelmények szűkítését. A mérnöki munkában eltöltött gyakorlati idő, vagy rutin kapjon megfelelő 
elismerést. A munkával eltöltött idő sokkal fontosabb, a gyorsan elértéktelenedő holtig való tanulásnál. Aki dolgozni 
akar az megszerzi az ahhoz szükséges tudást is, különben a piac kispadra ülteti. 

264.  Álljon ki a szakmai érvek mellett, akkor is ha ez nem tetszik a kormánynak. 
 
Egy híd felújítása nem lehet a politika áldozata. 

265.  - Tegyék a dolgukat. 
 
 
 
Több ötletem nincs. 



266.  Utánpótlás nevelés , ösztöndíjak 

267.  Egyelőre nincsenek elvárásaim. 

268.  Nincs erről megfelelő információm. 

269.  Ennek meghatározásához a kamarától várnám a javaslatot. 

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

271.  a munkájukat jobban megismertetni a tömegekkel 

272.  1.Határozott és mennél szélesebb körű véleményre támaszkodva képviselje és gyakoroljon befolyást a Főhatóságra, nem 
engedve a rövid határidőknek, ahol csak belterjes vélemények születhetnek, szemben a tágabb vélemény nyilvánítással. 
 
2. Legyen együttműködő a megyei Kamarákkal. 
 
3. Támogassa a szakmai tagozatokat, de ugyan akkor a feladatuk teljesítését is követelje meg. 

273.  A fentiek segítése szakmailag. 

274.  A szakági (nem kötelező) továbbképzések bővítését 

275.  Erősebb érdekérvényesítést, és a mérnöki munka hathatósabb támogatása az állami szervekkel szemben 

276.  Érdekképviseletet, a tervezés-engedélyeztetési tevékenységet hátrányosan érintő rendeletek elleni határozott fellépést! 
 
Be kell kérni a gyakorló tervezők véleményét. 

277.  Modern szakmai anyagok/tervezési segédletek elkészítése 
 
Esettanulmányok 
 
Kutatás fejlesztésbe való bekapcsolódás. 
 
Nemzetközi Kapcsolatok fejlesztése, konferenciák szervezése. 
 
Az mérnök utánpótlás megoldásának kitalálása, ellátása. 

278.  Árbevétel arányos kamarai díjak , miért kell 70 év felett fizetni. 
 
60 év felett 50% fizetése lenne jó. 

279.  Átlátható, és következetes intézkedést. 

280.  Az éves kötelező oktatás anyaga valóban és nagyobb mértékben illeszkedjen az egyes szakterületekhez (6 modul). Ez 
nem könnyű feladat. Ha nem vagy nehezen teljesíthető, akkor ne legyen kötelező 6 modul, csak kevesebb. 

281.  A fent leìrtak képviseletét várom. Továbbá azt, hogy a már most is tùl differenciált rendszer egyszerűsödjön. Ne a 
parkinson törvény szerinti "osztòdással" szaporodás következzen be. 

282.  A kérdőív kitöltése ezekre választ ad. Hatékonyabb érdekképviselet, közvetlenebb kapcsolattartás, a Kormány irányába 
történő hatékonyabb lobby kifejtése és az Innovációnak a szaktárcán keresztüli hatékonyabb felkarolása, támogatása. 



283.  A 31. pontban a méknökök által írt javaslatok megvalósítását segítő intézkedéseket. 

284.  A jelenlegi elektronikus rendszer és képzések fenntartását. 

285.  Szemléletformálás a mai kor kihívásainak megfelelően. 
 
A fiatalok beépítése és felkarolása a szervezet működtetésébe. 
 
Ha nem tudnak az öregek új dolgokat kitalálni legalább vegyék a fáradságot, hogy másoljanak más szervezeteket. 
 
Ne féltsék a poziciókat a fiataloktól mert kihalásos alapon lehet előre jutni. 

286.  A mérnökök társadalmi megbecsülését felemelik. A mérnöki munka ellenértékét sikerül magas árfekvésbe pozicionálni. 
A mérnöki alkotó munka nem csak végrehajtó fázisban, hanem az előkészítés során is komoly szerepet kap. 

287.  Ha a fentiekben előrelépést érnének el ,jó lenne. 

288.  Nincs elvárásom. 

289.  Csak a ténylegesen szükséges mértékben tagdíj emelés. 

290.  A jogszabályok gyakorlati oldalú megközelítésében való szerves közreműködést 

291.  A 31. pontban leírtakat valósitsák meg. 

292.  Több érdek képviselet 

293.  Vállalkozások szakmai támogatása. Több szakmai segítség lehetőségét. Pl.  létrehozni egy szakmai, jogi segítséget adó 
információs irodát, amely a munkánk során felmerülő kérdésekben tud segítséget nyújtani. 

294.  Mérnöki díjszabások érvényesítése. 

295.  A szabványok olcsóbb elérését segítő intézkedések. 

296.  Informatikai fejlesztés a rendszeren 

297.  Érdekérvényesítés, mérnöki díjszabás rendezése (ne csak ajánlási szinten). 

298.  - Továbbképzések szervezése 
 
- Kisvállalkozások érdekeinek védelme 
 
- Jogszabályalkotás segítés 

299.  Az Oktatásban csak akkor kapjon diplomát , mint az orvosoknál legyen rezidens,  mert nincs szakmai gyakorlat 
tisztességes. 

300.  Reformálja meg az ügyfélszolgálat elérhetőségét telefonon heti min. 40h-ban!!! 

301.  Kezdő mérnöki vállalkozások Támogatási lehetőségeinek ismertetése 

302.  - megbecsülést és elismerést az évtizedek óta gyakorolt kollégáknak, díjazásokkal 
 
- ne csak a kiemelt munkáknál közreműködő kollégákat ismerjék el 



303.  Az építkezések műszaki vezetésének és műszaki ellenőrzésének széles körű megkövetelését, a hanyatlás elkerülése 
érdekében. 

304.  Tájékoztatások további lehetőségét, amely jó irányban halad, lehet, hogy a vírus miatt, de jó az irány! 

305.  Érjék el a 31. pontban leírt elvárások megvalósítását. 

306.  Továbbképzések színvonalának további emelése, esettanulmányok bemutatása arányának növelésével. 
 
A munkanélküli mérnökök elhelyezkedésének támogatása információs felületekkel, adatbázisokkal. 
 
A kamarai napok megtartása a középiskolákban első és második osztályaiban a mérnöki pálya iránt érdeklődés felkeltése 
érdekében. 

307.  Szabványok minden esetben lefordìtásra kerüljenek, hozzáférhető legyen, változáskövetéssel. Szakmaspecifikus 
szabvány gyűjtemények kiadása. 

308.  Tervező és kivitelező mérnökök tamogatasa 

309.  Tagsági díj normalizálása, semmiért soknak találtam eddig is, de az idei kiverte a biztosítékot. 

310.  - Nagyobb befolyást a stratégiai döntéseknél. 
 
- A mérnöktársadalom pozitívabb megítélésének elősegítése. 
 
- Szakmai továbbképzések lehetőségeinek bővítése. 

311.  Kezdő mérnökök szakmai gyakorlatszerzésének támogatása, pl. bekapcsolódva már a felsőfokú képzési szakaszba. 
 
Energetikai és közmű szolgáltatók, iparvállalatok, tervező irodák vs. kezdő mérnökök találkozási felületének kialakítása 
(pl. Mérnöki Kamarai állásbörze, akár megyénként). 
 
Kamarai tagsághoz kötött kedvezményrendszer támogatása, kialakítása. 

312.  A fent leírtakban kérem az intézkedések kezdeményezését. 

313.  Szakmai ágazatok fokozott támogatása. 
 
Képzések támogatása. 
 
Érdekérvényesítés a jogalkotásba. 

314.  Szakmai ágazatok fokozott támogatása. 
 
Képzések támogatása. 
 
Érdekérvényesítés a jogalkotásba. 

315.  Szakmai ágazatok fokozott támogatása. 
 
Képzések támogatása. 
 
Érdekérvényesítés a jogalkotásba. 

316.  Megfelelő gyakorlati idővel építőmérnök számára is legyen elérhető a korlátlan MV-GO és MV-TH jogosultság 

317.  Tartsa meg ezt a színvonalat. 



318.  Komolyabb érdekképviselet a Kormányzat felé. 
 
Több szakmai oktatás szervezése! 

319.  Több szakképzés (mesterszakok)elindítását magasabb létszámmal(ennek időben való tájékoztatását a jelentkezésre) 

320.  Ellentétek objektív kezelése: vidék-főváros, szakterületek között. 
 
Hatékonyabb képviseletét a mérnök társadalomnak! 

321.  1. Érdekképviselet szakszervezeti vagy legalább üzemi tanács szinten. Egyenlő bánásmód a munka kiosztása területén. 
 
2. Nyitottabb kamarai aktivitás. 
 
3. politika mentes szakmai tudásalapú munkamódszer. 

322.  - Szakmai képzési-tájékoztatási rendszer továbbfejlesztése - "on-line" képzési- és továbbképzési alkalmazások 
tökéletesítése. 
 
- Hivatásrendi társadalmi pozíciónk, tagjaink kamarai hovatartozásának erősítése. 
 
- Ha van időtök Kedves Barátaim, a kamarai tagokkal történő személyes találkozások megvalósítása, a kamarai 
választások tekintetében 
 
   a létszámra vonatkozóan szigorúbb feltételek meghatározása, hogy többen találkozzunk, mint kamarai tagok. 

323.  Határozot,tt szakmaiságon alapulő a fejlődést szolgáló arculat kialakítása. 
 
Kiállás a mérnöki munka mellett megalkuvás nélkül. 

324.  - a mérnökök jobb érdekképviselete 
 
- kormányzati kapcsolatok javítása 
 
- a kamara apparátus munkájának racionálása 

325.  1. Az építészeti túlsúly kiegyenlítése 
 
2. Az építészeti tagozatok mellett a többi tagozat érdekeinek emelése 
 
3. Szakmai továbbképzések minden tagozat esetén 

326.  Korrupciómentes működést. Szakmai és nem hierarchia szerinti elbírálást. Valós szakmai érdekvédelmet! 
 
Védje meg az egyetemeinket! 

327.  Kitartó vezetés, és szakmai előremutatás összefogása. 
 
Példamutatás, és fejlesztés. 
 
Digitalizációs előmenetel fejlesztése. 

328.  Iparűzési kamarai tagsági díj eltörlését. 

329.  1./ Kérem, hogy az új vezetés rendszeresen kérjen véleményt a tervezőktől, műszaki ellenőröktől,stb. munkájukkal 
kapcsolatos észrevételek, javaslataik megtétele érdekében. 
 
2./ Továbbra is várom ennek megfelelően az MMK kezdeményezését a kormányzat felé a tervezők munkájának 
gördülékennyé tétele érdekében. 



330.  Járjanak közre a kötelező iparkamarai regisztráció eltörlése érdekében, tekintettel arra, hogy az igazságügyi szakértők a 
nélkül is két kamarának a tagjai (mérnöki és igazságügyi szakértői). 

331.  Lásd 30. pont 

332.  Segítse a kormányzat és a vállalkozások munkáját. 

333.  - nagyobb befolyást a szakmai kormányzati döntésekben 
 
- a tagozatok munkájának kontrollálása 
 
- mérnöki munka erkölcsi és anyagi elismerésének támogatása 

334.  Képzések színvonalának további emelése. A képzések gyakorlatiasabbá tétele,pl. esettanulmányok elemzése révén. 
 
A jogszaályok közötti eligazodás segítése. 

335.  A Magyar Mérnöki Kamara működésének újra gondolása különös tekintettel a magyar gazdaság újraindítására 

336.  Abban bízok, hogy az előző vezetés általi vezérelveket fogják követni, illetve bízom benne hogy a továbbképzési és 
beszámoló vizsgák tekintetében is nagyobb hangsúlyt helyeznek az online oktatási megoldásokra. Véleményem szerint 
az FMV-k és Műszaki ellenőrökre is jelenleg rengeteg adminisztratív teher nehezedik, így egyre nehezebb megszervezni 
a személyes jelenlétet egy-egy továbbképzésre és vizsgára. Ebből kifolyólag hatalmas segítség számunkra, ha ezeket 
online teljesíthetjük. 

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

338.  A MMK műszakilag megalapozott döntései nélkül ne lehessen beruházásokat indítani. 

339.  Az előző kérdésbe felsorolt széles körű támogatást. 

340.  Online továbbképzések lehetőségének biztosítása továbbra is. Kormányzati döntéseknél nagyobb befolyást szerezni (pl. 
KATA adózás). 

341.  Az eddigieket folytassák. 

342.  A mérnök társadalom érdekérvényesítő képességének erősítse., preztisének és javadalmazásának emelése 
 
 Pl. bértábla bevezetése mint az orvosoknál, egészségügyi dolgozóknál stb. 
 
Mérnökképzés belépési kompetencia szintjének összeállítása. 
 
Több gyakorló szakembert a felsőoktatásba. 

343.  kivitelező tagoknak munkák kiküldetése,pályáztatása 

344.  pl. a fenti példa akár erőszakos képviseletét, mintha Szakszervezet lenne ... (mert az is !). 
 
pl. a TV -s megjelenések drasztikus emelése, lobby tevékenység erősítése, mert mintha mérnök nem kéne a gazdasághoz 
csak orvos és pedagógus és végtelen számú jogász, közgazdász ... 

345.  pontosság 

346.  1.Az önszervezôdések támogatása-szakmai tagozaton belül megyei szinten létszám korlát nélkül lehessen csoportokat 
létrehozni 
 
2. gyakorló mérnököket jobban bevonni a felsôoktatásba 



 
3.  A kamara és a közigazgatási szervek, hatóságok közötti szorosabb együttmüködés, szakmai kapcsolat 

347.  Sokkal hatékonyabb érdekképviselet. A szakmai igényesség megkövetelése. 

348.  A fentiek. 

349.  Szakmai továbbképzések szervezése. Szakamai bemutatók, kirándulások szervezése. 

350.  Szakmai érdekképviselet. 
 
Korrekt tájékoztatás. 
 
Pártatlanság. 

351.  Mivel az eddigi tevékenység megitélésében is pozitív véleményem volt, így a továbbiakban is hasonló jó irányú 
intézkedéseket szeretnék. 

352.  Jogszabályi változásokról tájékoztatás, értelmezés. 
 
Online formában elérhető szakmai anyagok. 

353.  A szakmaiság növelését. 
 
Az érdekérvényesítés kiemelt kezelését.  
 
Kiegyensúlyozott viszonyok megteremtését a Kamaránkon belül. 

354.  Remélem folytatni fogják az elődeik munkáját, amihez sok sikert kívánok. 

355.  Támogatandó a további digitalizáció, 
 
A megújítás 5 év helyett 10-re emelése. 
 
Hatékony érdekképviselet megvalósítása. 

356.  A 31. Pontban leírtak iránti lobbitevékenység erősítsét. 

357.  Idén legalább a duplájára emelik a nyilvántartási díjat és még több bált szerveznek! 

358.  Az épületgépész szakterületen, a családi házas területen nem tartom megfelelőnek a bejelentési rendszerterv elkészítését, 
mert elnagyolt, nem tartalmaz konkrét, lényegi elemeket, egy felesleges pénzkidobás a megrendelőnek. Ehelyett 
kötelezővé tenném a szakági kiviteli terv meglétét, helyiségenkénti hőveszteség számítással, a hőleadó felületek 
méretezésével, kapcsolási rajzzal, automatikával. Ezen tervek megvalósulásának szigorúbb ellenőrzését szorgalmaznám 
a lakhatási engedély megadásakor. 

359.  ugyan jó szonvonal, tecnikai fejlődés, infrastriktúra fejlesztés 

360.  Nem tudom. 

361.  - képviselje határozottan a tagság érdekeit a kormányzatnál és hatóságoknál, 
 
- dolgozzanak ki egy javaslatot, hogy az építőipar és az abban foglalkoztatottak a lehető legkevésbé sérüljenek és a 
lehető leggyorsabban kilábaljanak a járvány okozta rendkívül súlyos veszteségekből. 

362.  A szakmai tevékenység során elkövetett etikai vétségek szankcionálásának szigorítását. 
 



A szakmai továbbképzések délutáni kezdését, mert az egésznapos, reggel kezdődő, jövedelemkiesést okoz. 
 
A CSOK-os lakások esetén a fűtési tervek kötelező engedélyeztetését. 

363.  A nyilvántartott szakma gyakorlók nagyobb támogatása. 

364.  alkalmazotti bérek emelkedésének elősegítése (nem csak mérnökóradíj létezik) 
 
az előző pontban foglaltak képviselete 

365.  Legyenek tökösebbek és próbáljanak értelmes módosításokat elérni. (Széllel szemben hugyozni nehéz) 

366.  Nem tudok javaslatot adni, különösebben nekem nincsenek elvárásaim, amiben változtatni lenne szükséges. 

367.  Érdekképviselet a tagok számára. 

368.  COVID miatt már egy éve nem tudunk vizsgázni a jogosultságaink megszerzéséhez, jó lenne, ha véglegesítenék a 
jogosultságainkat. 

369.  Keményebb érdekérvényesítő tevékenységet. 
 
Erősebb szakmafelügyeleti tevékenységet. 

370.  A korral haladó ismeretek átadása a mérnök szakma számára. 
 
A jogszabályi környezet változásának megfelelően értelmezhető közvetítése a mérnökök felé. 
 
Az információk és ismeretek hatékony terjesztése. 
 
A mérnökök érdekeinek megfelelő képviselete a mindenkori politikai vezetésnél. 

371.  Érdekképviselet 
 
Szervezeti egység 

372.  A továbbképzések szinvonalának radikális emelése, a képzési programok akkreditációjának átláthatóvá tétele és 
egyszerűsítése, az egyetemi oktatógárda széleskörű bevonása a szakmai továbbképzésekbe. 

373.  Hasonló magas szinvonalú tájékoztatás, képzési lehetőségek, mérnök társadalom összefogása. 

374.  Szakai érdek képviselet 
 
Pályázati támogatások nagy vállalatoknak 
 
Szakami újdonságokról részletes tájékoztatás 

375.  Csak így tovább 

376.  Szakmai platform, pályázati rendszer elérhetővé tétele még több esetben kicsi vagy új vállalkozásoknak. 

377.  csak így tovább 

378.  Az előző pontban leirt cél elérésének segitése. 

379.  Egységes kamarai működési háttér megteremtése, minden megyében legyen egységes a  tagok kiszolgálása, egységes 
háttér szabályozások megteremtése, valós titkári egyeztetések és az egységes működés segítése a főtitkárság részéről. 
 



Az elnökség a döntések előkészítésébe vonja be  a területi kamarák vezetését. 

380.  A mérnökök társadalmi megítélésének javítását célzó intézkedéseket és a mérnöki munka fejlesztését elősegítő 
intézkedéseket. 

381.  / 

382.  1.  Harcosabb és konzekvensebb érdekérvényesítő tevékenységet. 
 
2. Széles körű, közvetlen párbeszédet a tagdíj-fizető tagsággal, minden, a tagságot érintő fontosabb kérdésben, majd a 
beérkezett vélemények, igéynek érvényesítését. 

383.  Jo mérnöki csapat építési, kapcsolatépítés céljából 

384.  Az építész kamarával szorosabb kapcsolatépítés.  A szakági munkarészeket ne készíthessenek önállóan az építészek. 
 
A mérnöki díjszabás folyamatos frissítése, a szakági arányok szélesebb körben történő megvitatása 
 
A gyakornoki státusz felvétele, működtetése a Kamarai nyilvántartásban 

385.  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! 

386.  segítse  a felelős, együttműködő részvételt. 

387.  Keményen lépjen fel a kormánnyal szemben, a mi tényleges/valós érdekeinket szolgálja! Ne feküdjön le nekik, mint 
például a Parragh. 

388.  A 31. pontban adott válaszom megvalósításának erőteljes szorgalmazását. 

389.  Az építési törvények eredeti állapotba való visszahelyezésére irányuló törekvést. 
 
A jelenlegi kaotikus állapot megszüntetésére törekvést. 
 
A környezetvédelem fokozásának irányában való törekvést. 

390.  Mint előbb. 

391.  MÉLTÁNYOSSÁGOT, ÉS NEM "SZABAD-RABLÁST! (Az előzőekben leírtak alapján tudhatják, mire gondolok!) 

392.  1. A továbbképzések szakmaiságát javítani kellene.  
 
2. Részletes tájékoztatást a változó szakmai előírások, irányelvekkel kapcsolatban. 

393.  Válszokra adott pontszámok emelkedésének elérését. 

394.  Továbbra is lelkiismeretesen végezzék a munkájukat. 

395.  központosított közbeszerzési rendszerben a területi, helyi érdekek minimális figyelembevételét érje el 
 
mérnöki tevékenység, mérnöki munka értékének társadalmi elfogadottságát javítsa, a szakmagyakorlók tudásába vetett 
bizalmat erősítse a mérnöki szakma presztízse sajnos erodálódik 



396.  Növelni kellene a mérnöki munka társadalmi elismertségét. 

397.  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. 

398.  Tisztességes versenyhelyzet aprotekcionizmushelyett. 

399.  A mérnöktársadalom érdekeinek intenzívebb képviseletét. 
 
A szakmai, általános mérnöki tevékenységet érintő információk intenzívebb megosztását különböző fórumokon, 
információs csatornákon. 
 
A mérnöki tevékenységet gyakorlók időszaki szakmai továbbképzésének, és minősítésének jelenlegi gyakorlatának 
felülvizsgálatát és esetleges megváltoztatását. 

400.  ÁTLÁTHATÓSÁG, PROGRESSZIVITÁS, NAGYOBB TUDÁSMEGOSZTÁS. 

401.  A 30. kérdésre adott válaszom lehetőség szerinti teljesítését. 

402.  Több, célzott, személyre szóló információ továbbképzésről, hatályos jogszabályokról, pályázati lehetőségekről 
 
A hatékonyabb és egyszerűbb eszközök, jogszabályok kidolgozása, elfogadtatása 
 
Munkavégzéshez használható online rendszer, mobilapplikációk készítése, elérhetővé tétele 

403.  A szakmai előadások színvonalának megtartását. 

404.  1.A mérnöki díjak minimumát meghatározni és rendeletbe foglaltatni.  
 
2. A szakági szabványokhoz való kedvezményes hozzáférést biztosítani. A mérnökkártya kedvezményekhez passzolna 
egy 20%-os szabvány vásárlási lehetőség. Ha már van telefonos mérnökflotta, akkor lehetne szabványvásárlási mérnök 
flotta is. 
 
3. A megjelenő, megszűnő szakági szabványokról célzott értesítést küldeni emailban. 
 
4. Az angol nyelvű szabványok magyar nyelvre fordítását szorgalmazni. 

405.  Az építéssel kapcsolatos döntések helyi szintre való helyezéséért tegyen lépéseket 

406.  A független mérnök státuszának helyreállítását a közlekedés építés területén. 
 
Az egyre elharapózó minőségi megalkuvások elleni hatékony fellépést. 
 
Olyan fórum létrehozását, ahol a tagok a szakmai kifogásaikat észrevételeiket nyilvánosan ismertethetik tagtársaikkal. 

407.  A szakértői tevékenységek további támogatását, innovációkról tájékoztatást. 
 
Pályakezdő mérnökök szakmai továbbképzését. 
 
Szakmai tagozatok működtetését, további koordinálását. 

408.  A fiatal mérnökök gyakorlati képzése. Nincs felelősség tudatuk. 

409.  Megfelelő, nevéhez méltó színvonalú képzéseket. Aktív részvételt a jogalkotásban. Egyértelmű állásfoglalást műszaki és 



jogi kérdésekben. 

410.  Az előző pontban vázoltak "kiharcolását"! 

411.  Adja vissza, szerezze vissza a mérnökszakma becsületét. (Napjainkban a felelősségteljes mérnöki tevékenység sok 
esetben nem tud megvalósulni, mert jogi kiskapukkal minden kikerülhető és a mérnök sok esetben a beruházó / 
megrendelő ellenségévé válik, mert előre szól, szakmai érveket, feltételeket lát és kitart mellettük. /Műszaki ellenőri, 
beruházói tapasztalat/) 

412.  Szakítson mindennel amit eddig csinált, és alapjaitól építsen fel egy új, hatékonyan működni képes, a 
szakmagyakorlókat valóban segítő szervezetet! Ha az új vezetés ezzel megvan és még nagyon ráér, számoltassa el a régi 
vezetést, a kamara pénzeiről... 

413.  Az előzőekben leírtak  hathatos intézése a kormányzat felé 

414.  Fentebb írtak. 

415.  mérnöki érdekérvényesítés 
 
szakmai támogatás 

416.  A Mérnök Újságban több tájékoztatást a Kamaráról! 

417.  Az etikus mérnöki eljárások valamilyen módon való segítését, propagálását. 
 
A mérnöki tevékenység szakmai és anyagi elismertségéért tovább folytatni a ....../küzdelmet? harcot?belenyugvást?/ 

418.  Folytassák a színvonalas kamarai munkát. 

419.  A szabályváltozások összefoglalását. 
 
Ezek rendszeres tájékoztatását, nem csak továbbképzés keretén belül. 
 
Több és változatosabb programú továbbképzés szervezését. 

420.  A szakma becsületének helyreállítása. 
 
A szakmai-technológiai fegyelem helyreállítása a minőség növelésére. 
 
A szakmai képzés a gyakorlati oktatás előtérbe helyezése az utánpótlás érdekében. 

421.  A továbbképzések minőségének, mennyiségének, válaszhatóságának bővítését. 
 
A jogszabályok megjelenésével egyidejűleg, annak magyarázatokkal, példákkal kiegészített nyilvános megismerésének 
lehetőségét. 
 
 A jogszabály tervezetek szélesebb körben történő egyeztetését.    
 
A mérnököket érintő kedvezmények bővítése. 

422.  Színvonalas tájékoztatást mindenben, segítséget amiben lehet,Az  és sok információ megosztani a tagokkal. 

423.  Az építészeti szakághoz hasonlóan a többi szakág is 'védje' a magyar mérnököket. Egyes szakágaknál, ha az EU-n belüli 
szabad piaci áru- és szolgáltatás áramlás miatt 'nyelünk' pl PED, míg az építészeti terveknél szükséges magyar kamarai 
jogosultsággal rendelkező tervező bevonása. 

424.  Több elérhető tervezési segédletet, az építmény villamosság területén. 



 
Pontosítsák, hogy akkor hogyan alakul a villámvédelmi tervezési lehetőség. 
 
Szerintem egy jogosultság, tovább képzésekkel fenn tarható, és nem kötném ismételten vízsga feltételekhez, (Lásd a 
KRESZ vizsgát). 

425.  A fentiek támogatását, bevezettetését. 
 
Tudjuk, hogy nem fogják teljesíteni, mert az ember maga alatt nem vágja a fát.  
 
Ennek tudatában viszont éljenek együtt azzal a gondolattal, hogy több százezer ember közutálatának vannak és lesznek 
ezután is kitéve. 

426.  Álljon ki a mérnökök érdekeinek egyértelmű érvényesitése mellett, és hogy ne lehessen szakmai-mérnöki szempontokat 
magasról lesajnálni. 
 
Uniós források bíztosítása mérnök-szakértői tevékenységek eu-s szinvonalú fejlesztéséhez! 

427.  Valóban a mérnököket képviselje. 
 
Ne legyen szolgai kiszolgálója egyik kormányzatnak sem, viszont maximálisan működjön együtt, lobbizzon a mérnökök 
érdekeiért. 
 
Színvonalas mérnökképzés, továbbképzés elősegítése. 

428.  Aki több kamarának is tagja, kapjon némi tagdíjkedvezményt. Korábban volt ilyen pl, az igazságügyi kamarával, ma már 
nincs. 

429.  Megtartani az eddigi továbbképzési rendszert. 
 
Tovább erősíteni a kapcsolatot a tagsággal. 
 
Elérni, hogy a vezetés a szakmának higgyen. 

430.  A képzések, továbbképzések -5-éves-eltörtlése! 
 
A Tagdíjak mérséklése! 
 
Nagyobb elismerés a 80 év feletti mérnököknek! 

431.  Tagdíj részemre - éves alap 5 ezer és 1 % lenne erkölcsös pl. 
 
 
 
Tagdíj részemre - éves alap 5 ezer és 1 % lenne erkölcsös pl. 
 
 
 
Tagdíj részemre - éves alap 5 ezer és 1 % lenne erkölcsös pl. 

432.  Tűzvédelem területén felelős műszaki vezető és műszaki ellenőri státusz létrehozása. 

433.  A mérnök legyen felelősségvállaló!  
 
Az országos jelentőségű mérnöki feladatokról legyen előzetes társadalmi egyeztetés! (A helyiekről helyben.)   
 
Egységes kamara legyen; ne csak tervező, szakértő! 

434.  A korrupció , kirekesztésének elősegítését 



435.  A kamarai jogosultságok megszerzéséhez szükséges feltételek (végzettség) enyhítését! 

436.  Még erőteljesebb érdekképviselet. 
 
Szakmai továbbképzési programok. 

437.  A szakmagyakorlók további érdekképviseletét. 

438.  A következő érdek képviselet: 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. 

439.  Kamara feloszlatása 

440.  Jogosultsági feltételrendszer felülvizsgálata, a torz képet adó gyakorlati idők felülvizsgálata, nagyobb hangsúlyt fektetve 
a valós tapasztalatra, szakmai kompetenciákra. 

441.  Díjszámítás 

442.  Hogy a 31. pontban leírtakért "lobbizzon" ! 

443.  Sokkal jobban képviselje a mérnöktársadalmat, hasonlóan mint Nyugat-Európa több országában. 

444.  Keményebben álljon ki a szakma mellett, a korrupció ellen 

445.  Csak segítő szándékúakat. 

446.  Tájékoztatás, több webiranium 

447.  Még nagyobb hangsúly kerül az egyszerű és egyértelmű tájékoztatásra, kerülve a túlzott jogi szövegezéseket. 
 
Több lehetőség és jóval nagyobb számú, színvonalas továbbképzés elindítása az anyagmozgató gépek, építőgépek és 
felvonók tagozaton is. 
 
A kormányzattal és a minisztériummal olyan tárgyalásokat folytat, mely alapján hivatott megalapozott szakmai 
döntéseket hozni és ezzel is támogatva az állami döntéshozatal munkáját. 

448.  A kamarai elnök ne hagyja hogy csak MEK vezetés döntsön a jogalkotásban 

449.  Az eddigi színvonal további tartása. 

450.  Az előző pontban foglaltak képviselete a kormányzat felé 
 
Szakmai tájékoztatókat (új technológiák, -anyagok) szakterületenként online módon közzé kell tenni. 
 
A mérnökújságban kevesebb személybemutatkozást és több szakmai anyagot. 

451.  Ne lehessen az alkalmazottként dolgozó mérnököket szakmunkás bérekkel foglalkoztatni, azaz a beosztott szakmunkás 
ne keressen többet a diplomás mérnöknél, aki a főnöke és felel a beosztottak munkájáért. Kötelező sávos bérminimum 
mindenkinek a gyakorlati időtől függően. 

452.  Amennyibe ráhatásuk van, szélesebb kört érintő vállalkozói finanszírozás biztosítása szerintem kifizetődő lenne, 
támogatói oldalról is. 
 
További javaslatom nincs, mivel teljese elégedett vagyok a területi kamara tevékenységével. 



453.  Tisztelettudat, beccsület, és mások megbecsülése. 

454.  ONLINE vizsgalehetőséget helyi szinten, (ez fontos lenne) 

455.  A fentiek alapján a statikus egyszerűbb esetben (családi ház, tárolók) jogosult legyen az engedélykérelmek benyújtására 

456.  Sokkal szigorúbb felügyelet kellene különösen a tervezői és műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatban. Számtalan 
esetben tapasztaltam az egyszerű bejelentésnél szakmai szempontból elfogadhatatlan terveket, és csak a havi pénzét 
elkérő műszaki ellenőrökkel találkoztam, akik az építtetőt a szakmai tevékenységükkel megkárosították, mert 
lehetőséget adtak a kivitelezőnek a kritikán aluli tervekkel a pótmunkák tömkelegére. 

457.  Nagyobb érdek érvényesítés a mindenkori kormánynál. 
 
Markánsabban tudatosítani a mérnök társadalom fontosságát. 
 
Nagyobb nyilvánosság elérése a médiában. 

458.  KATA 

459.  Fent leírt elvárások minél hathatósabb támogatása, egyrészt saját hatáskörben, másrészt lobbizás értük a kormányzatnál. 

460.  Az eddigi munka hasonló vagy jobb színvonalon történő folytatását. 
 
A 31. pontban szereplő észrevételek képviseletét. 

461.  Jó lenne, ha tényleg képviselné az érdekeit a kamarához kapcsolódó személyeknek és cégeknek. Nem látom, hogy 
bármilyen befolyással rendelkezne a kamara. A kiadott tervdokumentációk műszaki minősége évről-évre romlik, mindig 
azt hittem, hogy ez már a mélypont, de mindig van lefelé. Tényleg ezt képviseli a kamara? 

462.  Teljesen mindegy, súlytalan a szervezet. 

463.  lásd 31.edik kérdés. 
 
Pl. Az orvoskamaráról naponta hallani, vagy hallatja a hangját ilyen vagy olyan módokon. Ezt itt nem kívánom 
megítélni. 
 
1. Legyen közismertebb a Kamara és vállaljon szerepet szak tanácsadással, a beruházásaikban  kormányzati 
támogatásokat igénybe vevők részére.  2. A mérnökképzésben kapjon és vállaljon minősítő szerepet. Sok intézmény 
évekig gyötri hallgatóit olyan tudás átadásával, aminek a diploma megszerzése után semmi haszna. 

464.  A vállalkozók számára, a fejlődéshez,növekedéshez szükséges, az Állam által  megígért hitelek megszerzésében a 
segítség. Ne csak a / tűz-közeli / vállalkozásoknak,cégeknek legyen kedvező , könnyen elérhető  kedvezményes 
hitellehetőségük. 

465.  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. 

466.  KÖVESSÉK ELŐDEIK PÉLDA ÉRTÉKŰ MUNKÁJÁT. 

467.  A szakmai továbbképzések tekintetében több, a tevékenységet segítő képzéseket szeretnék, ha már a 
szakmagyakorláshoz éves kreditek szerzése kötelező. 

468.  A tagok érdek képviseletének erősítése. 
 



Tájékoztatás további javítása. 
 
Szakmai továbbképzések lehetőségeinek bővítése. 

469.  Érdekérvényesítés... 

470.  A szakmai élet fellendítése, fórumok, nyílt napok, stb. 
 
Komoly, egyetemi színvonalú, de a gyakorlatban is jól használható képzések. 
 
A 31-es kérdésben tárgyalt segítő intézkedések eredményes képviselete a kormányzat felé. 
 
A mérnökújság fejlesztése. 
 
A tagfelvételi és tanúsítási eljárás gördülékeny menete 

471.  Még határozottabb ki állást!! 

472.  A mérnöki átlagjövedelmek folyamatos figyelését a diplomás átlagjövedelmekhez viszonyítva. 
 
Az egyes szakterületeken érvényes mérnöki kompetenciák folyamatos felülvizsgálatát és a szükségessé váló 
módosítások előkészítését a felsőoktatási intézmények bevonásával. 
 
A mérnök-társadalmat érintő törvényerejű rendelkezések véleményezésére való folyamatos törekvést és lehetőség szerint 
a változások előkészítésében való részvételt. 

473.  1. Továbbra is tervező és szakértő mérnökök szempontjait helyezze előtérbe! 
 
2. Folyamatos tájékoztatás az aktuálisokról, jogszabályi változások stb. 
 
3. Tárgyalás a szoftvergyártókkal, kedvezőbb díjak érdekében. 

474.  Ugyan azt amit eddig is kaptunk. 

475.  A hazai mérnöktársadalom érdekeinek hatékony védelmének érdekében a kormányzat megfelelő intézményei felé a 
hathatós intézkedések kidolgozása és képviselete. 
 
A mérnöki munkát hátráltató, lassító, olykor ellehetetlenítő ellentmondásos szabályok, rendeletek, törvények 
felülvizsgálata és megváltoztatásának még hatékonyabb érvényesítése kormányzati szinten. 
 
Hazai egyetemeken történő mérnökképzések intenzívebb támogatása. 

476.  Csökkentség a kamarai tagdíjat 

477.  Javaslat tétel a kormányzati beruházások ésszerűsítésére - idővel megtérülő beruházások, lásd 31-es pont. 
 
A mérnök képzés színvonalának emelése, az oktatás (intézmények, oktatók, leendő mérnökök - mérnökhallgatók) 
képviselete, mindenki számára elérhető módon. 
 
Függetlenség! 

478.  Komolyabban lépjen fel az érdekképviseletben. Ne legyen lakáj. És álljon ki a szakmaiságért. Azért, hogy nem érthetünk 
mindenhez. Ne bólogasson és ne tapsoljon mindenhez. 

479.  A technikusi szakértői engedélyek, illetve tanúsítványok biztosítása az évenkénti szakmai továbbképzéseken való 
részvételek igazolása alapján. 

480.  Megszüntesse a felesleges továbbképzések és nevetséges vizsgákat, szolidabb irodaház kevesebb bürokrácia szerényebb 



vezetőség. 

481.  letisztítani a szakmát az ügyeskedőktől a becsület javára 

482.  A valóságtól nem elzárkózó,gyakorlati kérdésekkel foglalkozzon a területi kamarák bevonásával,számonkérésével. 

483.  Valós segítség, hangzatos ígéretek helyett. 

484.  Semlegesitse az iparkamara elmokenek amokfutasat. 
 
Novelje erdekervenyesito kepesseget a kormanyzati szferaban! 

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

486.  - A mérnöki szakma további emelése. Építőiparban több jog adása a mérnökök számára. Jelenleg a kivitelezők több 
esetben saját hatáskörben döntenek kiváltásról anyagi okok miatt, ami sok esetben a megvalósult rendszer élettartamának 
csökkenésével, vagy hibás megvalósulásával jár. Hibás megvalósulás után pedig a mérnök kollegáknak kell javítások 
miatt helyt állni. 

487.  - Számomra a jelenlegi képzési rendszerben az évente 1 db kötelező szakmai továbbképzés, ami az "eszi, nem eszi, nem 
kap mást" alapon működik teljességgel elfogadhatatlan. Ez a rendszer a poros lábnyomába nem ér az előzőnek. 
(Pontgyűjtéses rendszer) Nyilván így a Kamarának ez egy házon belül tartott bevételi forrás. Nagyon szívesen látnám, 
hogy visszatér az előző rendszer. 

488.  Teljes körű digitalizáció, bürokrácia csökkentése, általánosan sokkal gyorsabb és kiszámíthatóbb ügyintézés. 

489.  1. Legyen a területi kamaráknál kölcsönözhető, vagy on-line szabványtár! 
 
2. Legyen a Kamara hasznos tevékenységével arányos a tagdíj! 
 
3. Legyen újra kredit rendszerű és tartalmában a szakági igényeknek megfelelő, választható témájú és INGYENES (!) a 
szakmai továbbképzés! 

490.  Felesleges jogi képzés megszüntetése. 
 
Tagdíj, képzési díj, igazolások díjának drasztikus csökkentése (persze, tudom, hogy ez fel sem merül) 

491.  Nagyon felemelő amikor a Kereskedelmi és Iparkamara "Tisztelt Gazdasági Egység" megnevezéssel felszólít, hogy mint 
egyéni vállalkozó fizessek valamiért nekik hozzájárulást. Tudtom szerint a hozzájárulás az önkéntes. Elvárom hogy a 
Kamara lépjen ez ügyben, és ne arra buzdítson hogy minél előbb fizessem be az 5000 forintot. Nyilvánvalóan nem az 
5000 forint a probléma, hanem az, hogy valaki gondol egyet és egyszerűen kötelezni akar pénzfizetésre. Nem fizettem 
idáig egyszer sem. Kérdésem az, hogy 

492.  Tovább kell erősíteni a jogszabály alkotásban való közreműködést. 
 
A szabványokhoz való hozzáférés kedvezőbb feltételeinek biztosítását. 
 
A kötelező továbbképzéseken túl a szakmai tagozatok lehetőségeinek bővítését, az új technológiák és anyagok 
bemutatására, megismertetésére. 

493.  A mérnökök munkájának fontosságára való felhívást szélesebb körben. A tervezési és műszaki felügyelet/vezetés nélküli 
tevékenységek (kivitelezések) megszüntetésére való törekvést. 

494.  A mérnöktársadalom hatékony érdekképviselete. 

495.  Tájékoztatás, érdekképviselet, továbbképzések 



496.  - A kivitelezés alatt álló 20-lakásnál nagyobb beruházások során a kivitelezők véleményeztetése a rendelkezésre álló 
tervekkel    
 
   kapcsolatban. 
 
- A kivitelezők megalapozott véleményei alapján a tervezők minősítési rendszerének kiépítése. A tervezők és intézetek 
minősítésének  
 
   hozzáférhetővé tétele a beruházók részére. 
 
- Szankciók kidolgozása a minősítési kritérium alatti tervezőkre. 

497.  Minden szinten hatékony érdekérvényesítés 
 
A MMK belül a területek és a tagozatok közötti együttműködés biztosítása 
 
A mérnöki munka nagyobb megbecsülése 

498.  Foglalkozzanak a repülésbiztonság megjelenítésével a közlekedési szakágon belül. 

499.  A mérnöki munka arányos megbecsülését a munkaterülettől függően. 
 
A díjszámítás alkalmazását emeljék törvényre. 

500.  Lásd előző pont. 

501.  Proaktivitás, érdekérvényesítő képesség növelése, mérnöki munka elismertségének, presztízsének növelése 

502.  A földmérés is létező valami. 

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

504.  NINCS. 

505.  Etikusabb magatartást. Tanúsítványok, szakértői jogosultságok bírálása során egységes eljárás rendet, valamint kettős 
mérce megszűnését. 

506.  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. 

507.  Sarkosabb kiállást a szakmai kérdésekben. De tudom, hogy nem lesz érdemi változás. 

508.  Mérsékeljék a nyilvántartási díjat 

509.  Hatékonyabb érdekérvényesítés 

510.  Keményebb szakmai érdekérvényesítés a politikai “elvárásokkal” szemben a szakmai renomé visszaszerzése érdekében. 

511.  Papíralapú dokumentáció csökkentése 
 
Tervezői segédletek könnyebb és olcsóbb hozzáférésének biztosítása 



512.  Hatékony érdek-képviseleti a szakma minden résztvevője érdekében. 

513.  Az előző pontben leírtak mindegyikére!!! 

514.  1.)  Folyamatos párbeszéden alapuló egyeztetés a területi kamarákkal és a szakmai tagozatokkal. 
 
2.) Információáramlás mennyiségi és minőségi javítása. A hálózat elvileg rendelkezésre áll. TEF, TET, szakcsoportok, 
MMK hírlevél, honlapok stb. 
 
3.) Regionális kihelyezett elnökségi üléseket szervezni a régió területi kamarai elnökeivel és egy-egy elnökségi taggal. 
(Évi 1-1 alkalommal - NYMO és KMO felosztással - is lefedhető az ország a négyéves ciklusban. A BPMK képviselt 
minden MMK elnökségin.) 

515.  Mérnöki munka és felelősség önállóságának helyreállítása, 

516.  Nem tudom megítélni. 

517.  Az szakmagyakorlók alacsony áron elvállalt munkáinak szigorúbb ellenőrzése. 

518.  - bővebb szakterületi fejlesztést 
 
- általános és szakma specifikus információ megosztás 
 
- támogatás 

519.  Érje el a kitűzött célokat. 

520.  A Magyar Mérnöki Kamara tagjaként a kamarának megfizetett tagdíjon felül más kamarának ne kelljen semmilyen más 
jogcímen regisztrációs díjat fizetni. ( Ugyanúgy. mint pl. az ügyvédeknek.) 
 
A vidéki területi kamarák jobban vegyék ki részüket a szakmai továbbképzésekben. 
 
Az esetleges online- előadásokon - a részvételi díjas esetekben - való részvétel elismerése továbbképzésként. 

521.  1. Érdekérvényesítési tevékenység további hatékony folytatása 
 
2. Új szakmai információk szélesebb körű megosztása 
 
3. Kamarai képzési rendszer megújítása, megreformálása 

522.  Tervezési feladatok Vidéken élőket is segítsék. 
 
Minden kisvállalkozó kapjon Támogatást, melyet  
 
Mérnöki Kamara oszthat vidékre. 
 
Helyi munkáknál a helyi tervezők lépjenek előre. 

523.  Együttműködés a Kormányzattal a gazdasági tevékenységek újra indításában 
 
Továbbra is gyakori tájékoztatás a műszaki újdonságokról, illetve a speciális műszaki alkalmazásokról a gyakorlatban. 
 
Továbbra is segítése a továbbképzéseknek 

524.  Normális érdekképviselet, ami nem süket fülekre talál. 
 
Megbecsülést. Egységes mérnöki díjakat országosan. 



525.  Hogy folytassák a online továbbképzést 

526.  Objektív és mindenkor a tagjait képviselő vezetőség. 

527.  nincs 

528.  Semmilyent, valószínűleg kontra szelektált, középszerű, politikailag a jelenlegi kormányzatnak elkötelezett mérnökök 
kerülnek vezető pozícióba - a magyar hagyományoknak megfelelően. 

529.  A szakmai konzultációk, megbeszélések,beszélgetések szervezése a tapasztalatok cseréje érdekében. 
 
A régi nagy tervező irodák előnyét pótolva a szoliter tervezés miatti elkülönülés és saját lében fővés kiküszöböléséhez. 

530.  Egyel előrébb leírtam. 

531.  A mérnökök érdekvédelme és elismertségüknek kivívása a mindenkori kormányzatnál. 

532.  A mérnökök valós érdekének egységes képviseletét. 
 
A területi és szakmai tagozati érdekek összhangjának képviseletét 
 
A szakmai, tagozati munka és a kamarai vezetés kapcsolatrendszer erősítését szervezeti. működési rendszer javításával 

533.  Érdekképviselet, 
 
mérnökár díjszabás betartása, 
 
képzések 

534.  Az orvos kamarához hasonló harcosabb kiállást.  
 
Sok éven keresztül csak bólogatást láttunk függetlenül attól hogy mit gondolunk. 

535.  - 31. pontban megírt intézkedések elősegítése 
 
- Lépéseket kellene tenni a mérnök társadalom érdekében, hogy a tervek műszaki tartalmát a megrendelők az aktuális 
tervfázisokhoz illesszék, mivel az állami megrendelők által diktált műszaki elvárások néha kisebb, nagyobb számban 
jelentősen meghaladják a műszaki előírások által az adott tervfázisra vonatkozó tartalmat. 

536.  További kedvezmények elérése a MMK tagjai részére 
 
További online képzések beindítása 
 
Ingyenes támogató információk a MMK tagjainak 

537.  Nagyobb érvényesülési lehetőség a kormányzati döntésekben. 
 
Mérnöki munka megfelelő díjazás érvényesítése 
 
Szakmai információk, szabványtárdíjmentes elérése 

538.  1. A MMK "tartásának" visszaszerzése, megtartása, 2. Az egyes területi kamarák esetnként alapvetően eltőrő 
gyakorlatának egységesítése, 3. A tagság által jelzett észrevételekre történő érzékenység. 

539.  Növelni kéne a továbbképzés alkalmait. 
 
A kormányra intenzívebb hatást kell gyakorolni, a mérnöki társadalom elismerése érdekében, hiszen a társadalom 
fejlődése=a technika és a tudomány fejlődése. 



540.  Több online képzés szervezése, a képzés tematikájának naprakészen tartása 
 
Szakmai fórumok felélesztése, érdemi mérnök-közösség szervezésének elősegítése 
 
Kezdő mérnökök számára ösztöndíjprogram létrehozása, hogy csökkentse a kezdő pályaelhagyók arányát 

541.  A törvény előkészítésben határozott érdekérvényesítés. 
 
A tervezői munka, a tervek határozott védelme. 
 
A mérnöki munkát segítő képzések növelése, a képzési anyagok hozzáférhetőségének javítása. 

542.  1. Tervezői díjszabás érvényesítési feltételeinek kötelezően betartandó megteremtése 
 
2. Sokkal eredményesebb lobbi tevékenységet 
 
3. Szakmai kerekasztal beszélgetések interaktív részvétellel és közvetlen tapasztalat cserével 

543.  - tisztességes, érvényesíthető tervezői díjszabás kialakítása az ország különböző adottságú területeinek 
figyelembevételével 
 
- az előző bevezetése és kötelezővé tétele 

544.  Kamarai tisztségviselő csak aktív névjegyzéki tagsággal rendelkező tervező, vagy szakértő lehessen. 

545.  A 31. kérdésben megfogalmazott óhaj feltételek nélküli képviseletét. 

546.  Fentiek javítása. 

547.  Legyen olyan mint a jelenlegi vezetés. 

548.  A szakmai utánpótlás élénkítése 

549.  Sokkal jobb feltételekkel rendelkező, olcsóbb felelősség biztosítási rendszer kidolgozása. 
 
Sokkal jobb érdekérvényesítő képesség a kormánnyal szemben. 
 
Valós érdekképviselet. 
 
Szabványok hozzáférhetőségének támogatása. 

550.  A kötelező szakmai továbbképzés színvonalának óriási emelését, vagy akár a régi rendszer visszavezetését, mivel a 
mostani képzés csak inkább kötelező, de a színvonala - mindig vannak kivételek -, de néha nagyon alacsony és unalmas! 
 
A szakmai tagozatok vezetésének sokkal jobb munkáját és a szakmában a széleskörű és színesebb tájékoztatást. 
 
A szakmai színvonal jelentősebb mértékű emelését. 

551.  A nem vállalkozóként dolgozó mérnökök jobb segítése. 

552.  Jobb szervezést, jobb tájékoztatást és több szakmai munkát, a tagság részvételének érdekelté tételét a kamarai 
munkában. 

553.  Komoly szakmai továbbképzés megszervezését a Munkabiztonsági Tagozat tagjai számára. 

554.  Ellentétes szakmai vélemények feltárása. 
 



Vitafórum létrehozása szakterületenként. 
 
Szakmai hiányosságok megoldásának támogatása jogi és pénzügyi téren. 

555.  Még intenzívebb lobby-tevékenység a hatóságoknál, állami intézményeknél. 
 
A mérnöki munka fontosságának érvekkel alátámasztott hangoztatása minél szélesebb körökben - a tagadhatatlanul 
csorbult ázsió visszaszerzése érdekében. 
 
Előremutató, "win-win" megoldás kidolgozása a fennálló belső szervezeti érdekellentétek feloldására, mert a 
mérnöktársadalomnak egységes érdekképviseletre  van szüksége. 

556.  A tagság képviselete a kormányzattal folytatott tárgyalásokon. 
 
Segítse a törvényhozási javaslataival a jelenlegi struktúra (sok egyéni vállalkozó) megtartását. 
 
Komoly tartalmú továbbképzések szervezésével segítse a kamarai tagok munkájának a szinvinalának az emelését. 

557.  - Tervezési díjak ésszerű meghatározása megfelelő keretek közözz. 
 
- EU szabványok magyar nyelven való közzététele legalább kivonatos formában. 
 
- Szakmai érdekvédelem erősítése. 

558.  Több információ a képzésekkel kapcsolatosan. 

559.  1. Autonómia fejlesztése 
 
2. Szakmai innováció elősegítése 
 
3. A szervezet gazdálkodásának optimalizálása 

560.  A mérnöki munka elismerésének erőteljesebb képviselete. 

561.  A mérnöki díjszabások elfogadtatását a piacon 

562.  A lehető legnagyobb érdekérvényesítést a kormányzati és közigazgatási intézmények felé! A MMK-t úgy kell Mérnök 
baráttá tenni , hogy azt a tagjai is érezzék! 

563.  A tudástár bővítése, elérhetőségek, online felületek kidolgozása 

564.  A szakmagyakorlás szakterületeinek bővítése. 
 
Az oktatások általános és emeltszintű megkülönböztetése. 

565.  Mérnök tanítói esetleg mentorprogram beindítását. 

566.  Haladjon tovább jelenlegi útján. Érvényesítse szavát a nemzetet, s országot érintő rövid és hosszútávú fejlesztések során. 
Méltón képviselje a mérnök társadalmat. 

567.  Szakmai támogatást főleg, és a lobbit azért, hogy minden szükséges tervfajtához konkrét elvárásrendszer szülessen. 

568.  Az új, fontos szakmai információk megadása a tagság számára. 
 
A mérnökök képzési tevékenységének továbbfejlesztése. 

569.  Javítani a leírtakon 



570.  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. 

571.  Szinvonalasabb képzések. 
 
Eddigiektől nagyobb érdekképviselet 
 
Pályakezdők támogatása 

572.  Ne engedjék, hogy szakmai kérdésekben ne a szakma döntsön! 
 
Erősítsék meg, és emeljék az építésfelügyelet szakmai színvonalát! 
 
Kérjék számon a szakhatóságoktól az előírt határidőket! Ha nem tartják be, legyen automatikus a jóváhagyás! 

573.  Az MMK.  vezetői a jogalkotásban a véleményezéssel való élését próbálják elérni. Megismerjék a területi, az ágazati 
kamarák problémáit, és egyeztessenek a felmerült kérdések megoldásaiban. 

574.  Szabványalkotás segítése, műszaki ismeretek, előírások terjesztése. 

575.  1./ Nagyobb empátia az idősebb generációval szemben (lásd: tagdíj) 
 
2./ AKi több Kamarai (kötelező) tagsággal is rendelkezik, az részesüljön tagdíjkedvezményben. 
 
3./ Ha van netalán egy alulról jövő kezdeményezés (mer volt ilyen), az ne leljen süket fülekre a Hivatal részéről, 
legalább válaszoljanak neki, álljanak szóba a MÉRNÖKKEL (igaz, hogy ez néhány évvel ezelőtti tapasztalat). 

576.  Vízépítő mérnök képzés preferálása, környezetmérnökök képzése, fiatalok motiválása. 

577.  Tovább erősítse a mérnöki tevékenység elfogadtatását 

578.  Semmilyet 

579.  A tervezéshez szükséges szoftver vásárlásával, vagy bérlésével kapcsolatos lobbi tevékenységet. 
 
A szakmai munkához szükséges képzések bővítését. 
 
Az egyes szakterületekhez kapcsolódó szabványokhoz történő hozzáférés térítésmentes biztosítását. 

580.  Jogosultsági vizsgák felülvizsgálatát. Megfelelő felkészülési segédletek biztosítását. 

581.  Szüntesse meg a vállalkozó mérnökök kötelező hozzájárulását a Budapesti Kererskedelmi és Iparkamara működéséhez 
(5000 Ft évente), mert a mérnököknek saját szakmai kamarájuk van, semmi közük sincs egy mérnökök számára 
haszontalan, élősködő  szervezethez. 

582.  - a képzési rendszer legyen életszerűbb, a képzések kidolgozásába kerüljön be több valódi szakmagyakorló 
 
- a kerékpáros közlekedés támogatására képzés kidolgozása 
 
- letölthető kamarai igazolások  jogosultságról a honlapról 

583.  A mérnöki munka megbecsülésének és díjazásának elősegítése. 

584.  lsd. 31. pont.  
 
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. 

585.  Támogassa a 31-re adott vélaszt 

586.  Sokkal komolyabb érdekérvényesítés. 
 
A mérnök szakma presztizsének növelése.  
 
Mérnök végzettség megkövetelése. 

587.  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. 

588.  A mérnöki munka elismertségének a javítását 

589.  Fentiek képviseletét.. 

590.  A továbbkézés újragondolása: legyen egy olyan továbbképzési rendszer, mint ami most van, azaz meghirdetnek a 
továbbképzéskor egy-egy oktatást és lehet arra jelentkezni, és legyen egy olyan továbbképzés amit a  cégek, 
(forgyalmazók, gyártók kereskedők) hirdetnek meg, és a két rendszer párhuzamosan, egyenértékűen működjön. 

591.  még sohasem sikerült a kamarai ajánlás szerinti díjakat érvényesíteni 

592.  Nem fértem bele az 500 karakterbe a 31. pontban megfogalmazandó elvárásoknál.  
 
Ezeken a területeken kellene a Kamarának nagyobb szerepet kiharcolnia. 
 
Nem lesz egyszerű, jelentős politikai akarat kell hozzá... 

593.  Az előbbiekben leírtak érvényesítése 

594.  Az előző pontban leírtak támogatását, sürgetését a kormány felé. 

595.  Határozottabb fellépés a mérnökök oldalán, akár a kormányzati oldallal szemben is. 

596.  Szakmaibb, fiatalosabb 

597.  Hasonlóan az eddigiekhez 

598.  Minél több mérnököt tudjon itthon tartani 

599.  Minden szinten és fórumon hatékonyan képviselje a mérnöktársadalom érdekeit. 

600.  Erre a kérdésre sajnos csak abban az esetben tudnék választ adni, ha jobban ismerném az elmúlt évek sikeres 
intézkedéseit és sikertelenségeit és annak okát. 
 
Így jelen pillanatban nem tudok elvárásokat megfogalmazni. 

601.  1. Az ellenőrzési tevékenység erősítése. 
 
2. Érdekképviseleti tevékenység erősítése, különösen a díjak tekintetében. 
 
3. A felsőoktatási képzési és továbbképzési programok, tantervek kialakításában és lebonyolításában aktívabb részvétel.  



 
4. A saját képzési programok jobb összehangolása a felsőoktatási képzésekkel és továbbképzésekkel. 
 
5. A felsőoktatási képzési és továbbképzési programok jogosultsággal való elismerésének továbbfejlesztése, szükség 
szerinti kiterjesztése. 

602.  Nagyobb elismerést kell elérni a társzervezetek vonatkozásában, a tűzvédelmi jogszabályok és Műszaki Irányelvek 
kialakítása kapcsán ne csak egy szereplője legyen a sok közül, hanem meghatározó résztvevője és a szakmai 
véleményének az adott témakörben meghatározónak kell lennie. A jelenlegi helyzetben nevetséges, hogy egy forgalmazó 
véleménye többet ér a mérnöki szónál. 

603.  Mérnök társadalom összefogása. Múltbéli neves kiemelkedő mérnöki életutak bemutatása a mérnökújságban (a mérnök 
dinasztiák cikksorozat jó kezdeményezés), pl. honlapon elérhető gyűjteményben. Külföldön élő kiemelkedő magyar 
gyakorló mérnökökkel és előadókkal való kapcsolattartás, meghívásuk a magyar egyetemi képzésbe, illetve interjúk 
készítése mérnökújságban. Egyetemi kutatási tevékenységek támogatása, ismertetése szélesebb körben. 

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

605.  A szakmai munka jobb megismerése és az egyes tagozatok közötti szakmai átfedések kezelése 

606.  1. Szakértők tevékenységének, ill. szakértői munkák minőségének folyamatos ellenőrzése, esetlegesen az eljáró 
Hatóságokkal együttműködve is, 
 
2. Megfelelő szakmai továbbképzések, illetve szakmai összejövetelek biztosítása, 
 
3. A szakma által támogatott esetleges jogszabályi pontosítások, módosítások érvényesítése - ehhez szükséges, hogy az 
elméleti szaktudás találkozzon a gyakorlati tapasztalatokkal: szakmai tapasztalat, mérnökszemlélet a 
jogszabályalkotásban! (Ez eltűnőben van!) 

607.  A szakmai tevékenység színvonalának emelése. 
 
A Kamara elismertségének fokozása. 
 
A Kamara tevékenységének szélesebb körben való megismertetése. 

608.  A  Nemzetközi szint felé  való eltolódás, a  minél szélesebb külföldi kapcsolatok kialakítása. 

609.  hasonlóan dinamikusan fejlődést. 

610.  Az eddig végzett munka folytatását. 

611.  érdekérvényesítés, szakmai segítségnyújtás, képzések támogatása 

612.  Az irány és a sebesség jó. 

613.  Közvetlenség 
 
Hírközlés 
 
Preciz intézkedés 

614.  Komoly érdekérvényesítés a mérnöki, szakmai, kormányzati ágazatokban. A mérnöki társadalom szükségességének 
bebizonyítása a többi társadalmi réteg felé, komoly szakmai továbbképzések és átlátható, megoldható vizsgák a 
felkészülést komolyan segítő tananyagok kidolgozása révén. 

615.  Egyértelmű , lényegre törő tájékoztatást jogszabályi változásokat és különböző jogosultságokat érintő várható 
változásokról. 



616.  A továbbképzések anyagai legyenek nyilvánosak. 

617.  Nincsnek elvárásaim. 

618.  Érdekek,jogok,életek védelme 

619.  MÉDI aktualizálása, reklámozása a tagság előtt, oktatása, fontosságának ismertertése. Ehhez bekerülési költség 
táblázatok közzététele, mint a díjszámítás alapja.  
 
Inkább a tagozatoktól várható, de külföldi szakmai konferenciák, tanulmányutak reklámozása, hírlevél formájában. 
(reméljük elmúlik a Covid előbb-utóbb) 

620.  - A kimagaslóan teljesítő mérnökök menedzselése, nem csupán a Mérnök Újság hasábjain 1-1 cikk keretében, hanem pl.: 
önálló TV műsorban. 

621.  Az építő ipar lebonyolító tevékenységét ellenőrző intézményekkel való erősebb kapcsolat és követelmények szigorítása 

622.  Legyen min. 1 fő mesterfokú okl. mérnök/szakértő Megbízott, aki a Kormány kijelölt profi mérnökszakértőjével 
hivatalosan kölcsönösen egyeztetve transzparensen minden nagyobb építkezést,-beruházást,-fejlesztést,- ... folyamatos 
tevékenységet végez dokumentálva:  Korm.+MMK aláírással, véleményezéssel! 

623.  Az előző pontban leírtak érdekében dolgozzon. 

624.  A mérnöktársadalom -folyamatos- érdekérvényesítése a Kormányzat felé. 

625.  Kormányzati oldalon az érdekérvényesítés megvalósítása. 
 
Mérnök oldalon az áron alul vállalkozó mérnökök szankcionálása és ellenőrző testület felállítása. 

626.  Napra kész gyakorlatias szakmai továbbképzés. 

627.  - a honlapjukon keresztül elérhető oktatási anyagok frissítése, aktualizálása, hibák kijavítása; 

628.  pályázatok felkutatása, célirányos tájékoztatást az érdekeltek részére 
 
érdekérvényesítés a nagyvállalatoknál (mérnöki tervezési díj) 
 
jogalkotásban, jogszabály módosításban nagyobb szerepvállalás, több kezdeményezés 

629.  A mérnöki munka társadalmi megbecsülésének növelése.  
 
A mérnökök állami támogatására további programok kidolgozása. 
 
A kamara által meghatározott mérnöki díjszabás elfogadtatása a társadalomban. Nagyon szép ez a díjszabás,de ezeket a 
díjakat nem lehet érvényesíteni.  
 
Az irreálisan alacsony áron vállalkozó mérnökök szankcionálása. 

630.  31-es kérdésben leírtak érvényesítése. 

631.  uaz 

632.  Azonos az előzővel ! 

633.  Változatlan érdekképviselet. 



634.  - az előző pontban felsoroltak szakszerű és erőteljes képviselete a mérnöktársadalomnak a kormány felé 
 
- használható, tartalmas továbbképzések 
 
- szakmai képzések anyagi támogatása a mérnöki tudás szintentartása céljából, kötelező képzésen kívüli frissentartó 
képzési lehetőség biztosítása, szervezése 

635.  Segíteni kellene a fiatal főiskolát, egyetemet végző szakembereket, hogy minél hamarabb munkát találjanak és ne 
hagyják el a szakmát. Sajnos a piac nem tud mindenkit álláshoz juttatni ezért kellene a kamarának is megmozdulni mert 
nem sokára nem lesz új tagjuk a régiek pedig nyugdíjba mennek idővel. A legnagyobb probléma a végzett mérnökök egy 
része, gépészek különösen, nem találnak munkát a szakmájukban. Ezen kellene segíteni! 

636.  Több kapcsolat a tagokkal. Amikor lehet már személyesen. 

637.  Erősebb érdekérvényesítést, valódi és új ötletek, megoldások, javaslatok előterjesztését a mindenkori kormányzat felé. 
Egész iparágakat érintő törvényeket ne lehessen meghozni anélkül, hogy a kamara véleményét kikérnék. Valamint, a 
kamara gyakrabban kérje ki a mérnöktársadalom véleményét, akár ilyen kérdőívek segítségével. 

638.  nem várok 

639.  Adócsökkentés, egyéni vállalkozások támogatása, eszközfejlesztési támogatások, ingyenes oktatások. 

640.  Azt, hogy jó lenne VALAMIT csinálni is évi 40ezer Ft nyilvántartási díjért. 

641.  (1) Valamiféle kamarai cégregiszter a megbízható partnerek megtalálásához és a kóklerek kiszűrésére. 
 
(2) Naprakész és kereshető dokumentum- és tudástár a Kamara a tagja számára - ld. az Esztrich és Ipari Padló Egyesület 
honlapját.  Legyenek széleskörűen elérhető segédletek, műszaki adatlapok, technológiai utasítások, minősítési tervek, 
elősegítve így a tudás megosztását és végső soron a minőség javítását.   
 
(3) Érdemi pályázati segítségnyújtás és tanácsadás. 

642.  TOVÁBBI SZINVONALAS ELŐADÁSOK  
 
TOVÁBBKÉPZÉSEK 
 
TANULÓ KÉPZÉSEK KIHAL A SZAKMA 

643.  ettől a kormánytól nem várok el semmit 

644.  Több kedvezmény a mérnöki munka adózásában! 

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

646.  iparkamarai adó törlése 

647.  Szakmai továbbképzések { online, - vagy személyes} szervezése minden szakmai tagozati területen. 

648.  A fentiek kiharcolását. 

649.  Szerezzen érvény a mérnöki munka becsültének 

650.  Hasonló jókat. 

651.  A fenntiek maximális támogatását. 



652.  -jogosulatlan vállakozások hatékonyabb kiszűrését 
 
-nagyobb érdekérvényesítést 
 
-kapcsolatok kiépítésében való hatákonyabb közreműködést a kis- és középvállalkozások között 

653.  Szakmai összejövetelek szervezését, hogy a kollégák ne izoláltan dolgozzanak, kicserélhessék tapasztalataikat. A 
pontszerző, fizetős előadások erre nem megfelelő alkalmak. 

654.  Digitális aláírások bevezetésének technikai támogatása (pl. ügyélkapuba vagy E-mérnökbe integrált online aláíró 
alkalmazás) 
 
Pályázatírás, pályázati felkészítés támogatása 
 
Kedvezményes online szabványhozzáférés elősegítése 

655.  A fiatalabb mérnök generációkat is motiválni kellene az aktív részvételre. Pl. úgy, hogy a fórumokat nem a fő 
munkaidőbe szervezik és tényleg meghallgatják véleményüket és abból néhány dolgot meg is valósítanak. 

656.  1. Aktívabb kapcsolat a személyesen feltett kérdések megválaszolásában.  
 
2. Szakmai tapasztalatok ELŐZETES begyűjtése egy új szabályozás kidolgozásához! 
 
3. Online megbeszélések, szakmai egyeztetési lehetőségek. 

657.  Hatásos érdekképviseletet. Korszerű továbbképzés biztosítása. Modern szakmai segédanyagok készítése. 

658.  Erősebb érdekképviseletet, díjszabás racionalizálása, vagy jobb érvényesíthetőségének módszertanának kidolgozása  
 
(jelenleg a mérnöknapok díja nem érvényesíthető a gyakorlatban) 

659.  A területi kamarák kapják meg a fővárosival azonos lehetőséget szakmapolitikai kérdésekben 
 
A nehézségekkel küzdő szakmai tagozatok nagyobb támogatása 

660.  Semmit. 

661.  Nem látom át még a Magyar Mérnöki Kamara munkásságát, ezért nem tudok javaslatot tenni az intézkedésekről. 

662.  A szakmai továbbképzés komolyabb szervezését szívesen látnám 

663.  1.) a tagság érdekeinek érvényesítését a kormány felé 
 
2.) az elmúlt időszakhoz hasonlóan : a kreatív szakmai továbbképzések szervezését, lebonyolítását 
 
3.) mint az előző négy évben meg tapasztalt, kiváló kapcsolattartási módszereket 

664.  Ne politizáljon, szakmai érdekeket képviseljen. 

665.  Műszakiak nagyobb megbecsülése minden területen. 

666.  Pozitív hozzáállást a mérnöktársadalom fejlődéséhez, ahogy a jelenlegi vezetés is tette. 

667.  Pozitív hozzáállást a mérnöktársadalom fejlődéséhez, ahogy a jelenlegi vezetés is tette. 

668.  - Továbbra is színvonalas szakmai tovább képzések szervezését. 
 



- A mérnökök, kamarai tagok véleményének a kikérdezését a továbbiakban is. 
 
- A mérnökök elvárásainak a kommunikálását a Kormány felé. 

669.  Pályázati lehetőségek a kis mérnöki irodáknak is. Az nem pályázati lehetőség ha bele van írva hogy 1-2 fős is pályázhat, 
de a pályázati cél, összeghatárok nincsenek ezzel összhangban, arányban. 

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

671.  Politika mentes működés. 
 
Erős SZAKMAI érdekérvényesítés 
 
Átláthatóság 

672.  Felülvizsgálni, a jogosultságok kiadásának alapfeltételeit.  
 
Jelenleg területrendezési tervezéshez új jogosultságot csak okleveles villamosmérnök kaphat. 

673.  Folytassa mind azt, amit elkezdett. 

674.  A fentieken kívül a közbeszerzési eljárásokban előírt referenciák a feladat nagyságrendjéhez komplexitásához 
igazodjanak, a feladatot a valóban alkalmas cég nyerhesse el. 
 
 
 
A vezetőség érje el, hogy a beruházásokkal kapcsolatos döntésekbe az ezen a területen jártas mérnököket is bevonják. 

675.  Kedvezményes jármű finanszírozás, mint más kamaráknál elérhető (orvosi, gyógyszerészeti) 

676.  Erős érdek-képvisetetet. 
 
Kamarai díjszabás elfogadtatása 
 
Utánpótlás képzés helyreállítása 

677.  Több oktatási lehetőség helyben. 

678.  ne csak a nagy cégekre koncentráljanak 

679.  jobb érdekérvényesítést 

680.  1. A leendő új vezetés folytassa az elmúlt négy év kamarai vezetés részemről jónak ítélt munkáját. 
 
2. A mérnöktársadalmat segítő további intézkedések felterjesztését a kormányzat felé. 

681.  A Gáz és Olajipari tagozat szakmagyakorlási feltételeinek tisztázását, azok újra gondolását. 

682.  A vállalkozásokat képviseljék, ne riadjanak vissza! Álljanak ki a környezetvédelem ügyében! 

683.  A szakmai továbbképzés, színvonalának emelése. 

684.  Több munkát. 
 
Több elismerést. 
 



Több lehetőséget. 

685.  Az eddigi tájékoztatás fenntartása és az online tájékoztatások, oktatások erősítése. Nagyon jónak tartom a honlapon 
elérhető szakmai anyagok meglétét és szeretném, ha ezeket tovább fejlesztenék. Véleményem szerint lehetne csinálni 
kamarai előírásokat, akár szakmaiakat is tervezésre. Nagyon jónak tartom például a tervek tartalmára vonatkozó 
előírásokat. A pályáztatások miatt nagyon sok "furcsa" terv született, melyeket a beruházók kiviteli tervként kezeltek. 

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

687.  A 

688.  - Érdekképviselet 
 
- Szakmai támogatás 

689.  Megfelelő érdekképviselet. 
 
Szakmai támogatás. 

690.  Nem várok új intézkedéseket. 

691.  Mivel a mérnököknek az építkezések adnak munkát, ne támogassa az építkezések leállítását, 

692.  Erősebb érdekérvényesítés, szankciók a szakmaiatlan szakmagyakorlókkal szemben, tudásbázis kiépítése, best practice 
példák közzététele. 

693.  Tervezési biztosítás kérdésköre. 
 
 Az elérhető biztosítások (kamarai alkusz cég terméke is) jellemzően nem tükrözik a mérnöki tevékenység által 
elkövethető hibák gyakoriságát. Ennek következtében a fizetett biztosítási díj HÁROMSZOROS !  A legtöbb bizt. 
kötvény évi 3 tervezői hibát feltételez, arra ad fedezetet. Ez az élettől eléggé elrugaszkodott feltételezés, mert az a 
mérnök aki évente 3 hibát követ el, az nem mérnök. Cél lehetne, h, az évenkénti káresemények számát meg lehessen 
választani. 

694.  Szakmai újdonságokról több ísmertetö anyag  e-mailos megküldését, bemutatók szervezését (ezekböl régen több volt). 

695.  Erőteljesebb érdekképviseletest , még a politikával szemben is. 

696.  Vegyes korosztályból álló vezetési struktúrát tartanék ideálisnak. Szükség lenne egy új lendültre, innovációs lehetőségek 
nagyobb mértékű kihasználására a tapasztalt, megfontoltabb kollégák támogatásával. 

697.  Az előző (31.) pontban felsoroltak elérésében való közreműködés, különösen a 2. pontban megadott esetben, amikor a 
Megbízó "szakértője" az általános tervezési gyakorlattól eltérő megoldásokat, többletfeladatokat próbál rákényszeríteni a 
tervezőkre. 

698.  Nagy hangsúlyt fektet az oktatások mennyiségére és minőségére. 

699.  Összefogást a többi kamarával, egységes fellépést az érdekérvényesítésben 

700.  - Nyomásgyakorlás a kormányzatra 
 
- Etikai fegyelmi eljárásokon keresztül kiszűrje a jogosulatlan szakmagyakorlókat 



701.  hatékonyabb mérnök társadalmi érdekképviselet 
 
javuló megítélés 
 
igazságosabb jogosultsági rendszer 

702.  Legyen bátor. Ne engedje meg magának hogy bizonyos kormányzati támogatás megtartása érdekében szervilisen 
viselkedik.  
 
Legyen országos. A fővárosi gondolkodás túlsúlya káros hatással van a józan és szerteágazó gondolkodásra.  
 
Legyen nyílt. 

703.  -Az MMK a mérnök társadalom érdekeit képviselje, erre van megbízása. Nyugodtan megkérdezheti a választott vezetés 
a mérnöktársadalmat, ha nem tudja, merre kell menni. 
 
-Az infantilis MÉDI helyett nyugodtan publikálható az európai mérnökki díjazás elfogadott piaci szintje, garantáltan 
jobban fog működni, mint a MÉDI és csökkenti a korrupciót is 
 
-A saját nyilvántartásainkat -- beleértve az állásfoglalások eredményeit is -- a tagságnak elérhetővé kell tenni. 

704.  Határozottabb fellépés, nem mindenkinek megfelelés. 

705.  A társadalom elvárásainak teljesítését, a mérnöki tevékenység rangjának elismerését.  
 
A társadalmi felelősség vállalást érvényesítését 

706.  A mérnöki társadalom képviselete minden szinten, elismertségének olyan szintre emelése, amelyet igazából 
megérdemelne. 

707.  a gazdasági bűnözők védelmét megszüntető érdekérvényesítést, mely a tisztességes üzleti életet helyezi előtérbe és erre 
építi a szakmai fejlődés alapját. Ne tegyen mindenki úgy mintha ez nem is létezne.  
 
Ne készülhessenek az elvárt beruházó költségvetés szintjére lebutított tervek, melyek sem üzemeltetésre, sem átadásra 
nem alkalmasak. 

708.  1. A mérnöktársadalmat szakmailag kiegyensúlyozottan képviseljék.  
 
2. A kiegyensúlyozott szakmai képviselet  jelenjen meg a vezetés szakmai összetételében. 
 
2. Kezdeményezzék a piaci  versenysemlegesség javítását  törvény módosítások útján. 

709.  A szakág )épületvillamosság) min. egyenrangú szintre emelését az épitészettel!!! 

710.  Az IRM pontok gyűjtése on line felületen követhető legyen. 
 
E-számlázás legyen. 

711.  A teljes területet képviselje 

712.  A kamara új vezetésétől várom a tagdíj fizetési könnyítéseket. 

713.  Ha minden elcsípett információra a zsebben nyílik ki a bicskájuk, ne ilyen fegyvert hordjanak. 

714.  ............ 

715.  Az MMK egységének megtartása. 



 
A szakmai tagozatok véleménye markánsan jelenjen meg a szakterületüket érintő "kamarai nyilatkozatokban/ 
állásfoglalásokban" 
 
Továbbképzések tartalmi és technikai továbbfejlesztése  (aktuális jogszabály változások -jogi képzés  része legyen a 
"szakmai" képzésnek, hibrid képzések, területi kamarai együttműködések). 

716.  A mérnökök érdekérvényesítési lehetőségeinek javítása. 
 
A szakmai képességeknek megfelelő elfogadottság a piaci környezetben nagyobb támogatottságot igényel. 
 
Helyzetbe hozni azon mérnökkapacitásokat ( munkalehetőség, pályázatkiírás), akik nem tudnak reflektorfénybe kerülni. 

717.  Szakmai segítségnyújtás. 
 
Fórumok szervezése. 
 
Jó társadalmi kapcsolatok kialakítása. 

718.  Hathatós érdekképviselet. 
 
Az utánpótlás nevelésben való szélesebb körű szerepvállalás. 
 
A mérnök társadalom anyagi-erkölcsi megbecsülésének kiharcolása érdekében  
 
végzett bármilyen eredményt felmutató tevékenység. 

719.  Harcolja ki, hogy a szakértő mérnök TEAOR száma is jogosult legyen a tízmilliós, kamatmentes hitelre. 
 
Harcolja ki, hogy a szakértő mérnök TEAOR száma is jogosult legyen a tízmilliós, kamatmentes hitelre. 
 
Harcolja ki, hogy a szakértő mérnök TEAOR száma is jogosult legyen a tízmilliós, kamatmentes hitelre. 

720.  eddig is csak akkor kerestem a kamarát, ha nagyon szükséges volt, úgyhogy fogalmam sincs 

721.  Szakmai-mérnöki munka megbecsülésének helyreállítása, projektek - pályázatok műszaki koordinálásának feladata 
mérnők-műszaki emberek kezébe történő visszahelyezése 

722.  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. 
 
- A fentiek alapján javaslat az előző kérdés javaslataira a kormányzat felé 

723.  A mérnöki óradíjak és mérnöki díjszabás elismertetése. 

724.  Partner legyen és ne kiszolgáló. A beszedett tagdíjak meghatározása és felhasználása a tagság engedélyével történjen. 

725.  Reméljük jobb lesz! 

726.  Ha továbbra is a lojalitás az elvárt és teljesítendő mérce mindenféle állami szférával, akkor semmit... 

727.  Ha továbbra is a lojalitás az elvárt és teljesítendő mérce mindenféle állami szférával, akkor semmit... 

728.  Érdekérvényesítés 
 
Digitális képzése a maygar mérnökhallgatóknak 



 
angol szakmai nyelvtudás növelése 

729.  nem csak szónokolni hanem tenni a legkisebb mérnökért is 

730.  Az eddigi céltudatos munkájukat folytassák tovább. 
 
Idegennyelvi képzésekkel fejlesszék a mérnökök nyelvi tudását. 
 
Segítsenek a mérnököket az igényüknek, tudásuknak megfelelő szakmai körülmények közé juttatni. 

731.  Aktuális szabványok, előírások naprakész állapotainak ismertetése 
 
2007-es válság óta esősen megcsappant tervezői megbecsülés, díjazás és szabályozás felzárkóztatása 

732.  Színvonal megtartása, képzések biztosítása. 

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

734.  A kamara területi szintje szerepének erősítését. 
 
A továbbképzés színvonalának növelését. 
 
megállapodást az igazságügyi szakértői kamarával, hogy azok akik csak igazságügyi szakértői munkát végeznem, - 
amihez a szakmai kamarai tagság kötelező - ne fizessenek kettős tagdíjat. 

735.  Ingyenes szakmai továbbképzések megszervezése. 
 
Munkalehetőségek továbbítása. 
 
- 

736.  Haladjanak a megkezdett úton.Információk új technológiák bevezetéséről 

737.  1. Érdekképviselet 
 
2. jogi- gazdasági védelem 
 
3. tervezési programok támogatása 

738.  A fentiek maximális támogatása, jogszabály ismertetők helyett/mellett érdemi szakmai oktatások szervezése, akár 
felnőttképzéshez, egyetemi posztgraduális képzésekhez kapcsolódóan. 

739.  Tegyen javaslatot a kormány felé a 31. pontbeli igényekre. 

740.  A továbbképzési rendszer megreformálása. Ne drága, érdektelen és kötelezőből választható képzések legyenek. 
 
A jelenlegi rendszer nem a mérnökök fejlődését szolgálja, hanem a kamarák pénzügyi bevételét. 
 
 
 
A rendszeres szakmai tájékoztatás, informálás szinte nulla. 

741.  Nem csak a mérnöki tevékenység csúcsteljesítményeit kellene propagálni. El kellene érni, hogy a tervező-kivitelező 
tevékenység elvárható minimuma alatt szelektálódna és kihullanának e gyengén teljesítők. 

742.  harcosabb kiállást értünk, mérnökökért, és ne parírozást a kormánynak 
 



egyébként a kamara csak egy szükséges bólogató János lesz (már most is az) 
 
Ha így megy tovább, akkor továbbra is csak egy szükséges pénzszivattyú lesz a kamara, eredmény (érdekérvényesítés) 
nélkül, amibe kényszerűségből mindenkinek be kell lépni, ha dolgozni akar. 

743.  Becsültessék meg a mérnököket! 

744.  Tájékoztatást a műszaki trendekről, újdonságokról Európában és a világban. 
 
Határozott és hatékony érdek képviseletet, például a mérnöki díjazással kapcsolatban. 

745.  Mérnöki díjszabás megkövetelése és betartatása. 

746.  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. 

747.  SZAKKÉPZET MÉRNÖKÖK KÉPZÉSÉT 

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

749.  . 

750.  Nyerje meg a mérnök-társadalmat a kamara ügyeinek aktív képviseletére. 
 
Szorgos munkával és érdek képviselettel szerezzen nagyobb tekintélyt a Kamarának. 
 
Folytasson szoros együttműködést a területi kamarákkal. 

751.  - a mérnökök szakmai tájékoztatása, informálása tartson lépést a fejlődéssel 

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

753.  A szoftver beszerzések további támogatása. Törvényalkotó energetikai rendeleteinek szakmai támogatása. Kormány és 
mérnök társadalom közötti kapcsolattartás. Mérnöki munka segítése- ingyenes magyar nyelvű szabványkönyvtár 
használat kamarai tagok számára. Online szakmai továbbképzések megtartása. 

754.  1. Hogy ne ilyen "nemzeti konzultáció" mintára szerkesztett kérdőívek kiküldésével próbálja megtudni, hogy is 
vélekedik a "mérnöktársadalom" a kamarák 4 éves munkájáról, és mit is kell csinálnia a jövőben.  
 
2. Biztosítson még nagyobb nyilvánosságot a mérnököknek (újságok, konferenciák, továbbképzések, szakmai és kamarai 
vitanapok, stb.) 

755.  Erősebb érdekképviseletet, a szakmai tagozatok támogatásának erősítését 

756.  Biztosítsa a hozzáférést a szabványokhoz. 
 
Szakmai továbbképzések évi több alkalommal, tájékoztatás és szakmai állásfoglalás a különböző tervezést segítő 
programokról. 
 
Olyan országos tervtár - könyvtár - irattár hálózat kialakítása, amelybe befogadják a megszűnő "kis" tervezőirodák 
tervdokumentációit,  szakkönyveit (hogy ne a szelektív gyűjtőkbe vagy kazánokba kerüljenek), s itt katalogizálás után 
kutathatók, kikölcsönözhetők legyenek. 



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

758.  Sokkal inkább szakmai szempontok alapján küldjék az információkat az egyes szakembereknek. Egy villamosmérnököt 
például felesleges traktálni a híd és útépítés rejtelmeivel. Állítsanak fel egy működő villamos szakmai grémiumot, amely 
a tervezéstől a kivitelezésen keresztül az átadásokig hozzá tud szólni, folyamatosan tájékoztat a világ és a hazai 
újdonságokról. Legyenek hozzáférhetőek a szabványok online. Mutassanak be elkészült rendszereket mások okulására, 
akár jól sikerült, akár rosszul. 

759.  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...... 

760.  A 31. témában leírt elvárásban való közreműködés. 

761.  Az eddigiek folytatása. 

762.  minden mérnök kamarája legyen 
 
"tervező mérnök" és "kivutelező mérnök"  szétválasztás megszüntetése, a Design&Build szemlélet erősítése 
 
Azonnal megjelenő digitális Mérnök Újság 
 
Mérnök Újság Fórum rovatának visszaállítása 

763.  Szakmai színvonal fenntartását elősegítő intézkedések. 

764.  Nagyobb érdekérvényesítést és szolidaritást az egyszemélyes vállalkozásokkal. 

765.  A Kamara harcoljon a tagjai megbecsüléséért. Legyen minél több helyen a szakma megbecsülve. A jogosultság ne csak 
arra kelljen, hogy valaki aláírjon, hanem a beruházást követve valóban felelősségteljesen nyilatkozzon. 
 
Az éves képzések 2018, 2019-ben katasztrófálisak voltak. Mellesleg majdnem ugyanaz volt a két évben. A tavalyi már 
jó volt. Az idén is alig van lehetőség választani. Az építési tagozatnál, ne egy téma legyen egész nap, hanem legalább a 
fele általánosabb legyen! 

766.  - Az előző három elvárás elősegítése és aktív részvétel. 
 
- A szakmai tevékenység megkönnyítése. 
 
- A több kamarában részvevőknek jelentősebb tagdíj könnyítés. 

767.  Nyitottabb kommunikációt 
 
Több online visszanézhető tartalmat 
 
Szakmai kérdések szélesebb körben történő megvitatása 

768.  lásd előző ponthoz... 

769.  Érdekérvényesítés a kivitelezések és díjazások területén. 

770.  Támogató. Védelmező. Szakmagyakorlók szakmai tevékenységének kiteljesedésést segítő. 

771.  A rendeletek előkészítésében nagyobb beleszólást. 



772.  A kamarai szervezetnek tudnia kell a helyét, ezért ehhez igazítsa a lobbizását is. Nem csak a csúcsra érkezetteket kell 
menedzselni, ezért hatékonyabb után-követést kell megvalósítani. Ne csak "súlyra" mérjék az újdonságokat, mert a 
kevesebb néha több: tudni kell tartalmilag is szűrni! 

773.  Nincs javaslatom 

774.  Helyi szakmai továbbképzèsek 

775.  Erősebb érdekvédelem a kormányzat felé. 

776.  A fenti észrevétel megoldását. 

777.  A tervezések esetén a közbeszerzések un. III. kötetét a szakma dolgozza ki, azt mindenki egységesen használhassa. Ne 
kelljen jól/rosszul kiírt megrendelői követelményeket megszülni. Ezek a követelmények 90 %-ban nem projekt 
specifikusak. 
 
Ilyen kezdeményezés készült a NIF-nél. Nagyon jól használható. Régen volt az ÉKN arra lehetett hivatkozni. Most 
kellene egy ilyen Kamarai kiadvány, amit a közbeszerzéseknél kellene alkalmazni. Ez után csak a projekt specifikus 
előírásokat kellene megtenni. 

778.  Vizsgálják felül, hogy az Előző vezetés hogyan emelhette ilyen mértékben a nyilvántartott díjakat, és a beszedett 
összeget mire herdálták el. 

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

780.  Mindent tegyenek meg, kövessenek el a megrendelések számának ismételt emelkedésével kapcsolatosan. 

781.  A fenntiek képviseletét. 

782.  Elérje hogy ne lehessen műszaki terveket kiváltani regisztrált szerelői vázlattal, valamin amire a jogszabály tervet írelő 
ott valóban készüljön terv megfelelő tartalommal. 

783.  1. Fiatal/kezdő mérnökök szakmai felzárkóztatása. 
 
2. Mentorprogram kialakítása. 
 
3. Könnyen(és olcsón) hozzáférhető szakmai tudástár. 

784.  - hatékony érdekvédelem (covid19=kudarc) 
 
- ismeretek széles körben történő terjesztése 
 
- alapvetően szolgáltasson 

785.  - hatékony érdekvédelem (covid19=kudarc) 
 
- ismeretek széles körben történő terjesztése 
 
- alapvetően szolgáltasson 

786.  Nagyobb figyelmet fordítani a továbbképzések színvonalára, vontatott oktatók kizárása a továbbképzésről. 
 
Új modern újításokról tájékoztatás (nem 20 éve hallott dolgokról, amit valamiért újnak gondolnak...) 



787.  Tegyék megkerülhetetlen tényezővé a szakértő mérnököket. (pl. Központi Tervtanácsban történő részvétellel, a 
megvalósult beruházások zsűrizésében stb.) 
 
A továbbképzési lehetőségeket bővíteni kell. 
 
Vissza nem térítendő támogatások kellenek az informatikai eszközök és szabványok beszerzéséhez. 

788.  Közel azonos az előző három ponttal. 

789.  sokkal hatékonyabb érdekérvényesítést, a mérnöki munka, tevékenység társadalomra gyakorolt fontosságának 
elismertetését 

790.  A jelenlegi szint megtartása. 

791.  Teremtsen egyensúlyt a teljes tagozat számára,  tisztázza a tagozatok és a területi kamarai tevékenységek alapjait. 

792.  Támogassa a Duna hajózhatóságát 
 
A szakemberek belvízi fuvarozással és kikötőkkel kapcsolatos ismereteinek hiányát képzéssel pótolja 
 
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. 

793.  ... 

794.  Tagságot foglalkoztató kérdések, problémák gyors megismerése, hatékony segítségnyújtás a megoldásban. 

795.  Pályázatok új induló építési beruházások, eszközbeszerzés és munkabér támogatások elősegítésére. Szakmai képviselet, 
együttműködés, támogatás a gazdaság újraindításával kapcsolatban. 

796.  Komolyabb érdekérvényesítés. Jogszabályok, rendeletek ésszerűsítése. 

797.  Komolyabb érdekérvényesítés. Jogszabályok, rendeletek ésszerűsítése. 

798.  Érdekérvényesítést. A jogászok gyakorlatilag mindent felülírnak. Az átpolitizáltságról említést sem tennék... 

799.  1. Érdekvédelmi tevékenységét javítsa/fokozza. 
 
2. Tegyen lépéseket a kamarai tagság kibővítése érdekében. 
 
3. Az oktatási rendszer korszerűsítését  a tagság véleményének figyelembevételével alakítsa át. 

800.  Járványhelyzet miatt az egészségügyi szempontból betartandó előírások hatékonyabb megkövetelése az építkezéseken. 
Iránymutatás kidolgozása kivitelezői/megrendelői oldal felé 
 
Esetleges megbetegedés esetén annak, tolerálása a szerződéses kötelmek nehezebb teljesítése miatt. Főként jogi 
támogatás. 
 
Érdekérvényesítés olyan anyagi hozzájárulás megszerzése céljából, hogy a vállalkozó mérnök a részben otthoni végzett 
munkája mellett a  gyermekei digitális oktatásának költségeit könnyebben viselje. 

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

802.  1./ KATA korábbi szabályainak visszaállításáért való kiállás (még akkor is, ha tudom, hogy tavaly a tiltakozás nem járt 
eredménnyel, és ez nem a kamara hibája...) 
 



2./ A szakma jogi szabályozásainak egyszerűsítéséért való küzdelem 
 
3./ Szakértői jogosultságok megszerzési lehetőségeinek egyszerűsítése 

803.  Akkreditált, külső szakmai képzéseket fogadják el éves továbbképzésként. 
 
A továbbképzések ingyenessé tétele, vagy színvonalának emelése (akár egy-vagy több napos, a szakterületen való 
kiemelt jártasságot igazoló "oklevéllel"). Például: gáz-és olajipari tűz-és robbanásvédelmi előírások ismerete. 
Szakterületre vonatkozó munkavédelem, stb. 
 
Az éves képzések alkalmával minden évben egy-egy szakterületen különösen elmélyedve hasznos információkkal 
gazdagodhatnának a mérnökök. 

804.  Hiányolom az egymásra építkező - hosszabb távú - külterületi infrastruktúra csomagokat, mivel a meglévő infrastruktúra 
teljesen elavult és tönkrement. 

805.  Folyamatos továbbképzések szervezése minden tagozatnak és megfelelő tájékoztatás. 

806.  építési naplóvezetés szabályainak egyszerűsítése 
 
internet hozzáférés segítése  
 
aktívabb  állás-, és munkalehetőség terjesztése 

807.  Dr Karvaly Elelemér mérnök úr leírta. 

808.  Az új építőipari anyagok, technológiák ismertetése, alkalmazástechnikai leírásuk elérhetősége. 

809.  A Nagy Gyula által megvalósított demokratikus  vezetési intézkedések folytatását. 
 
A szakmai tagozatok önállóságának megerősítését, és nagyobb mértékű anyagi támogatását. 

810.  Erőteljesebb érdekképviseletet! 

811.  Érdekvédelem. 

812.  Hatékonyabb érdekképviseletet 

813.  Milyen módon tudja bevonni a fiatal mérnökgenerációt a folyamatokba, továbbá milyen módon akarja megoldani a 
mérnöki munka díjazási problémáit? 

814.  Elektronikus információ. 

815.  Lásd a fenti hármat. 

816.  Folytassák azokat a kommunikációs, oktatási és vizsgáztatási trendeket, amit az utóbbi egy évben bevezettek. 

817.  Sokkal harcosabb és keményebb érdekképviseletet szeretnék látni! A szervezetben a kompetencia nélkül végzett 
szakértői, szakmai ténykedést teljeskörűen megszüntetni, a szabálytalankodókat erősen szankcionálni és az eredményt a 
honlapon publikálni! A kamara tevékenységét átláthatóbbá tenni és a sikeres tevékenységeinkről a kívülállókat, a 
közvéleményt több internetes és nyomtatott hírcsatornán is sokkal jobban tájékoztatni szükséges! 

818.  Sokkal harcosabb és keményebb érdekképviseletet szeretnék látni! A szervezetben a kompetencia nélkül végzett 
szakértői, szakmai ténykedést teljeskörűen megszüntetni, a szabálytalankodókat erősen szankcionálni és az eredményt a 
honlapon publikálni! A kamara tevékenységét átláthatóbbá tenni és a sikeres tevékenységeinkről a kívülállókat, a 
közvéleményt több internetes és nyomtatott hírcsatornán is sokkal jobban tájékoztatni szükséges! 



819.  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 
 
Az elektronikus oktatási ,továbbképzési feltételek kiszélesítését,ill.megtartását a covid utáni mérnöki kapcsolattartás 
szervezésével 

820.  Nem várok. 

821.  Határozottabb fellépést, több gerincet.  
 
Teljesen erőtlen a Kamara. 

822.  Erőteljesebb érdekképviselet minden tekintetben. 

823.  Mérnöki precizitás és nagyvonalúság. 

824.  Nagyobb érdekérvényesítés. 

825.  Az előző elnökséghez hasonló jó színvonalú vezetést várok. 
 
Az épületgépész szakma támogatottsága ne csökkenjen. 
 
Konstruktív kapcsolat az állami vezetéssel. 

826.  Tájékoztatók, ismertetők szervezése a legújabb technikai fejlesztésekről. 

827.  Fiatalítást! Ne a nyugdíjasok kapják a kamarai pozíciókat! Igaz, hogy talán bölcsek, ésidejük is van, de a mai világ már 
nem az ő jövőjük. (Mindezt a legnagyobb tisztelet mellett mondom.) 

828.  A nagy beruházásokon és nagy létszámú cégeken kívül a mikrovállalkozásokkal is törődjön, mert szerintem nagyon sok 
mérnök dolgozik ilyen körülmények között. Budapesten határain kívül biztosan. 

829.  A mérnökök érdekének képviselete legalább úgy, olyan szinten, mint pl. az ügyvédek esetében. ÖSSZE KELL FOGNI, 
HOGY MEGBECSÜLT ÉS JÓL MŰKÖDŐ KAMARA LEGYEN, BIZTONSÁGBAN DOLGOZHASSUNK A 
TEREPEN. 

830.  Nyílt, őszinte tájékoztatás minden tervezett változtatásról és a változtatások mérnöktársadalmat érintő hatásairól. 

831.  Oktatás 
 
Rendezvények 
 
A tevékenységek jogi részének bővítése. Lehet, hogy ez megfelelő, de nincs betartva. 

832.  A mérnökök és ne a politika érdekét képviselje.  
 
Tegye hatékonyabbá a működését (legyen olcsóbb, pl. a kötelező továbbképzéseket ingyen biztosítsa a megtakarított 
összegekből). 
 
A tervezői jogosultság kiadását ne kizárólag a kamarai díj befizetéséhez, hanem szakmai elvárások teljesítéséhez kösse. 
Ezt a felvétel előtt ellenőrizze is (mint anno a Kamara előtti időkben az arra jogosult Ipari minisztérium is tette). 

833.  Figyeljenek oda a képzésre, mert hajmeresztő, milyen tudással jönnek ki a pályakezdők az egyetemekről. 
 



Ne csak a szoftvert oktassák az egyetemeken, legyenek gyakorlatias példák, gyakorlatias képzés. Életszerű feladatok 
megoldása kellene az egyetemeken, nem pedig közgazdaságtan oktatás. A mérnöki tárgyak kevés óraszámban, és nem 
gyakorlatiasan vannak oktatva.  
 
Keressék a kapcsolatot a szoftvergyártókkal, legyenek worshop-ok, mert a külföld elhúzott mellettünk. 

834.  - kreditrendszeres továbbképzés visszaállítása az évi 1 kötelező és csak a kamara által szervezhető képzés helyett (még 
ha ezzel bevételtől is esik el a "nonprofit kft", de ettől a kamara még szervezhetné saját, teljes 4 pontot érő, egész napos 
képzéseit!) 
 
- érdekképviselet a mérnöki munka társadalmi ismeretségének és elismerésének javítása érdekében 
 
- szorosabb együttműködés a felsőoktatási intézményekkel az elméleti és szakmai képzés egyensúlyának megtartása / 
visszaállítása érdekében 

835.  A kamarai díjszabás betartatása. 
 
A kamarai díjszabás elismertetése a kormányzattal (pl. közjegyzők stb.), s betartatása. 

836.  Egységes Kamarai megjelenést. 
 
A Mérnöki munka társadalmi elismertségét fokozni kell 

837.  Kiállást a műszaki szakemberek mellett. 

838.  Mikro- és isválalozások támogatása, kormányzatnál elérni, legyenek valós, ténylegesen elnyerhető támogatások. 
 
Támogatásokról tájékoztatás, figyelemfelhívás 

839.  Szabványok honosításának növelését. 

840.  A Magyar Mérnök Kamara ne csak a kivitelezésekben részvevőkkel foglalkozzon ara ott a Magyar Építés Kamara. Mi a 
nem építészeti tevékenységben résztvevőknek semmilyen támogatást, nem kaptunk a Covid-19 időszakban, Ha valami 
érdemi előrelépés történik az csak a kivitelezésben résztvevőket érinti. 

841.  A távoktatás erősítését. 

842.  A képzési rendszer létrehozása korszerű informatikai rendszerben. Jó példa: https://probono.uni-nke.hu 
 
Mérnöki kamarai tagság felfüggesztésének lehetősége online felületen. 
 
Havi bontású kamarai tagdíj, ami a tevékenység felfüggesztésekor csak a normál díj 10%-a. 

843.  Csökkentse a kamara költségeket, különös tekintettel arra, hogy a költségei jelentősen csökkennek a távoktatással! 

844.  -továbbképzések egyszerűsítése 
 
-tevékenység gyakorlás fokozott biztosítása 
 
-szakember gárda biztosítása 

845.  Érdekérvényesítő képesség további fejlesztése. 
 
Hathatósabb részvétel a jogszabály alkotásban. 
 
A környezetvédelem komplexebb képviselete, a médiában és politikában. 

846.  Épületautomatizálási szakág felállítása. 



 
Az továbbképzési rendszer fejlesztése, átalakítása. 
 
Kamarától független szakértő szakmai testületekkel, felsőoktatási intézményekkel való együttműködés erősítése. 

847.  Hatékonyság, a területi és szakmai kamarák közötti párhuzamosság felszámolását. 

848.  A fejlődés irányában haladni, ez milyen lépéseket kíván azt a vezetőségnek kell kitalálni. Nem tudnám pontokba szedni. 

849.  1. Érdekképviselet  
 
2. Online képzések sűrítése, változatosabb, "érdekes" előadások szervezése ami életszerűbb 

850.  Mérnöki szakma népszerűsítése az óvódától az egyetemig. 
 
A mérnöki szakma presztizsének növelése a társadalomban. 
 
A mérnökök munkájának bemutatása a jelenleg zajló lakásépítési támogatásokkal érintett potenciális megrendelők 
körében, hogy a megvalósított projektek műszaki színvonala javuljon. 

851.  A legfontosabbnak a szakmai tagozatok aktivitásának és a togokkal való kommunikációjának fejlesztését tartom, 
jelenleg a szakmai tagozatok háttérbe szorulnak a területi kamarákhoz képest. 

852.  Az MMK által készített "TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK 
SZABÁLYZATÁNAK" jogszabályi szintre emelését szükséges elérni. 
 
BIM rendszer bevezetésének teljes, szakmai támogatása. 
 
Szakmai továbbképzések élő megvalósításának visszaállítása (Amikortól lehetséges) 

853.  A fenti észrevétel mellett lenne érdemes "lobbizni" a kormányzat és a szabályozó szervek felé. 

854.  Az oktatás , tájékoztatás  , szakmai  tevékenység figyelése- pl mit csinálnak mások 

855.  A továbbképzési rendszer gyökeres megreformálása, az on-line képzések körének bővítése; 
 
A továbbképzés feltételeinek, minőségi elbírálásának tagozatok közötti egységesítése; 
 
Szorosabb kapcsolat kialakítása a tagsággal. 

856.  Mikro vállalkozások nagyobb támogatása 

857.  "Magyar HOAI" bevezetése. 

858.  Tervező jogosultságok visszaszerzése. 
 
Jobb és eredményesebb együttműködés kialakítása és fenntartása a területi kamarákkal. 
 
A kamarai munka hatékonyabb megszervezése (MMK, területi kamarák és tagozatok). 

859.  Még több szakmai támogatás, piacok keresése. 

860.  Vizsgáztatási rendszer egyszerűsítése. 

861.  Tagdíj jelentős csökkentése! 
 
Oktatások max. önköltségesek legyenek! 



 
A Kamara a tagokat képviselje, azok érdekeiért álljon ki! Ne csak a "bólogató Jánosokat" hallgassák meg! 

862.  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). 

863.  Nem tudom 

864.  A továbbképzés színvonalának jelentős emelését és rendeletek határozottabb ellenőrzését és a feltárt hibák kijavításának 
kitartó szorgalmazását 

865.  a tevékenysége kielégítő 

866.  nyilt informális képviseletet 

867.  - Fiatalítás a MMK szervezetén belül 
 
- Nemzetközi kapcsolatok szorosabbra fűzése 
 
- Fiatal mérnököket meg tudjuk szólítani 

868.  Mérnöki társadalom tevékenységének hatékonyabb segítését. 

869.  Határozott fellépést minden kérdésben.panger@t-online.hu 

870.  Egyértelmű jogszabályok megalkotásában közreműködés. 
 
Munkához szükséges gépjármű beszerzésekhez pályázatok. 
 
Pályázatokról értesítés a kamarai tagok felé. 
 
Iroda felújítási pályázatokról értesítés a tagok felé. Segítség nyújtás a pályázatok megírásában. 
 
Szakmai képzések mellett évente minimum egyszer, üzleti terv készítése is lehetne.  Hogyan képezzenek árat a 
vállalkozók? 
 
Fellépni a kontárok ellen. Fellépni a túl alacsony áron vállalkozók ellen. 

871.  Továbbra is támogassák a mérnök társadalmat. 

872.  - Több épületgépészet a hírekben 
 
- magyar nyelvű, ingyenes szabványok 

873.  Együttműködés, kezdeményezés és nyitás az egyéb szakmai szervezetek, szakmai egyesületek felé. 
 
Az építő mérnöki és kapcsolódó építési szakterületek dominanciája mellett a kisebb létszámú mérnöki ágak hatékonyabb 
képviselete. 
 
Nagyobb odafigyelést az igazságügyi szakértői tevékenységekre. 

874.  A tájékoztatási rendszer folyamatos aktualizálását. Újdonságok részletes ismertetését. Jogszabályi változások kezelését 



értelmezésekkel. TSZSZ tevékenységéről részletes tájékoztatás példákkal (név nélkül). Mérnöki díjkalkuláció mintájára 
építési-kivitelezési díjkalkulációs táblázatok szerkesztése mankónak. 

875.  Előre! 

876.  Szakmai érdekképviseleti tevékenység javulását 

877.  1., A szakmai továbbképzést valódi szakmai továbbképzéssé alakítsa - ne pénzszerző marketing előadások legyenek! 
 
2., Szakmai alapon tisztázza, hogy melyik jogosultság mire való! 
 
3., Fordíttassa le és tegye reális áron elérhetővé az EC szabványokat, ha már ránk lettek kényszerítve! 

878.  Lobbizzon a kormányzatnál a mérnöktársadalom, különösen az 50 év fölötti beosztott mérnökök nagyobb 
megbecsüléséért és létbiztonságáért. 

879.  1. Magas építési beruházások támogatása. 
 
2. Bérlakás program elindításának támogatása 
 
3. Adócsökkentés forszírozása 

880.  A kamara működésével kapcsolatban már rég szerettem volna elmondani, hogy problémának tartom, hogy kisebb 
kamarai tisztségeket betöltő személyek (pl. szakosztály elnök) semmilyen költségtérítést vagy legalább tagsági díj 
kedvezmény nem kap arra az időszakra, amíg a tisztségét betölti. (Bár ez utóbbi amúgy is inkább gesztus értékű lenne.) 
A tagozati költségkeretből erre legalábbis nem futja, így véleményem szerint ezt központilag kellene meghatározni, 
szabályozni.  ...folytatás... 

881.  - Jogszabályok, rendeletek javításának elősegítése, kivívása a rendelet alkotóknál. (pl. TNM, OTSZ, TVMI) 

882.  Lobbit, hogy 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). 

883.  A továbbképzés szakmai tartalmának újragondolása. Legyen lehetőség egyes szakmai rendezvényeken való részvétel 
elfogadására a továbbképzésben. A mérnöki munkát segítő, továbbfejlesztő képzések megszervezése (Cad, Office, stb.). 

884.  Részletes és rendszeres tájékoztatást! 

885.  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! 

886.  A továbbképzés szakmai tartalmának újragondolása. Legyen lehetőség egyes szakmai rendezvényeken való részvétel 
elfogadására a továbbképzésben. A mérnöki munkát segítő, továbbfejlesztő képzések megszervezése (Cad, Office, stb.). 

887.  Mindenképpen a jelenlegi információs rendszer megtartását, fejlesztését. 
 
A jelenlegi munka töretlen folytatását. 

888.  Lásd az előző választ. 

889.  Az előző pontban felsorolt alap értékek szigorúan következetes képviselete 

890.  -szabványok hozzáférhetőségének megoldása, (vagy elérhető áron) 
 



-több hozzáférhető anyagot a tagozatok és a szakcsoportok munkájáról 
 
-a szakmát befolyásoló rendeletek egyértelműen legyenek megfogalmazva 

891.  Szakmai témákban még hatékonyabb tájékoztatás. 
 
Nagyobb bevonódás a jogszabályi véleményezésekbe. 
 
Hatékonyabb érdekképviselet a mérnöki díjazás megvalósíthatóságáért. 

892.  JAVULJUN A MÉRNÖK TÁRSADALOM PRESZTIZSE, KÉPVISELETE 

893.  Minimális mérnöki óradíjak bevezetése. 
 
Az MMK által  a kamarai tagokra kirótt anyagi és szabályozási terhek csökkentése. 
 
A korábbihoz hasonló kredit rendszer bevezetése, a képzési monopólium megszüntetése. 
 
A mérnöki munka nagyobb társadalmi elismertetése. 
 
Jogosultsággal végzendő tervek és szakvélemények bírálatát, jóváhagyását, véleményezését csak szintén jogosultsággal 
rendelkező szakember végezhesse. 

894.  Nagyobb érdekérvényesítést. 

895.  Lehetőség szerint minél erélyesenn érdekképviselet a Kormányzat felé. 

896.  Sokkal jobban képviselje a tervezőkket a víz, csat, gáz művekkel szemben 
 
Nagyon sokan észrevételezik terveinket minden jogosultság nékül ,  
 
Az érvényben lévő szabványok napra kész ismertetése  akár e mailban is 

897.  Elmagyarázni a kormányzatnak hogy egy jogszabály nem csak a felsőfokú végzettségűeknek szól hanem az átlag, nem 
szakembernek is. 
 
Valamiféle jogszabály előkészítési tevékenységet ki kellene erőszakolni  
 
Legyen egy fórum ahol valaki a jogszabályokkal és szabványokkal kapcsolatban kérdéseket tehet fel és hivatalos választ 
kap. 

898.  Foglalkozzanak a kisebb munkákat végző mérnökökkel is. 

899.  Kompetencia alapú szakmai képzések szervezését. 

900.  Legyen képviseletünk a döntéseknél! 
 
Csökkentsék az éves nyilvántartási díjat! 
 
Több figyelmet fordítsanak a szakmai tagozatok informálására! 

901.  Égető szükség lenne egy normális, erőteljes érdekérvényesítő fellépésre. Nem a belső szervezettel, alapszabállyal, 
szakcsoportokkal kellene foglalkozni, hanem a tényleges, mindenkori kormányzattal szembeni érdekképviselettel. 
Rendbe kellene tenni a jogosultságokkal (266-os) foglalkozó törvényt. A szabványok normális elérhetőségét, magyar 
nyelvű szabványgyűjtemények összeállítását nagyon-nagyon jó lenne előremozdítani (megvenném a kész kötetet, nem 
kell ingyen, de nincsen semmi lehetőség!) 



902.  A jogszabályok alaposabb átnézése és elbírálása. 

903.  Hajrá. 

904.  Valódi szolgáltatás nyújtása 

905.  Nincs különösebb elvárásom. 

906.  1. szabványok elérhetősége, fordítása 
 
2. érdekérvényesítés (mérnöki díjszabás KÖTELEZŐVÉ tétele) 
 
3. pályázatokban segíteni a kisvállakozásoknak 

907.  1. A fenti eredmények elérése, a jogszabályrendszer "kitisztítása" felé való elkötelezettség. 
 
2. Nem csak a halálhírekről szeretnék értesülni, szakmai anyagok, újítások, jogszabálytervezetek, stb. is érdekelne. 

908.  Az érdekérvényesítés további erősítése. 

909.  Legyen több képzés amiből választhatok! Jó lenne tudni egész évre a képzési dátumokat, hogy a munkaellátottság 
függvényében választhassam ki az időpontot! 
 
Fel kellene mérni, hogy mennyire hasznosak a képzések a munka során? 
 
Ne legyen a képzés egy plusz teher, ami miatt a lemaradást, csak éjszakázással lehet behozni! 

910.  Gyors információ áramoltatás 

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

912.  Realizálja a kamarai tagsági díjakat, gondolják át miért került, drasztikus díj emelésre. 

913.  A továbbképzés on-line térben történő teljes megvalósítását. A teljeskörű elektronikus ügyintézés kidolgozását. 

914.  nem 

915.  Intenzív lobbizást KATA 3M korlát ill. ehhez kapcsolódó büntetőadó eltörlése miatt. 

916.  MMK leendő vezetése (remélem  egyenlő) az új vezetésével... tényleges jövő idő... 
 
MÉDI (vicc) vagy jogi szabályozás szintjére emelése, vagy elengedése, és annak kommunikálása, hogy nem engedi a 
Kormányzat, nincs mozgási tere az MMK-nak, a Kormányzat miatt. 
 
Vezetőség, elnökség átlag! életkora ne haladhassa meg az 55 évet... (bölcsek-vének támogató-tanácsának létrehozása, 
akár vétó joggal, hiszen a TAPASZTALATRA SZÜKSÉG VAN) (de a piacon aktív, gyakorló mérnökök vezetésével) 

917.  Rugalmas, a kornak és a mindenkori (élet)helyezeteknek megfelelő intézkedéseket. 

918.  A közpénzekből megvalósuló közlekedési és más fejlesztéseknél független, tisztán szakmai vélemények markáns és 
bátor képviselete. A szakmai tagozatokat bátorítani a műszaki előírások életszerű változtatására, például sokkal többször 
lehetne a szigorú szabályozás helyett ajánlásokat megfogalmazni, -tól / -ig lehetőségekkel az eltérésekre. 



919.  Nem tudom. 

920.  Nem érint. 

921.  A kamarai díjak csökkentését és a szolgáltatások bővítését. 

922.  Érdekérvényesítés ! 
 
 
 
Tájékoztatás fejlesztése. 

923.  Szükséges területen történő fejlesztéseket kiszolgáló szakmai intézkedések. 

924.  Segítő intézkedéseket. 

925.  - a támogatások pályázatok elérhetőségének megkönnyítése, segítség a pályázatok elkészítésében. 
 
- a rendszeres oktatások szinvonalának további javítása 
 
- munkalehetőségekről információ adás, esetleg pályázatás 

926.  Szorgalmazza a változásokat. 

927.  A pályázati kiírásoknál tapasztalható sorozatos  szakmai sérelmek kezelése, orvoslása, a jogászok ámkkfutásának 
megfékezése, résvétel a műszaki pályázati feltételek meghatározásában 

928.  Az innováció segítését.  
 
A kormányzatnál a tényleges mérnöki képviseletet. 
 
A szakmai továbbképzések magasabb szintjét. 

929.  Nekem továbbra is a jogosultságom körüli probléma van. Szerintem az állandó. Nem tudunk közeledni. Az Elnökség az 
egyetemet erőlteti, én meg a szerintem nem kevés piacon szerzett szakmai tapasztalatot. Valahogy évről - évre az 
Elnökség nyer, hiszen ők diktálnak. Örülhetek, hogy dolgozhatok. 

930.  Válasszák szét a tervező és mérnök képzést. 

931.  Több egyeztető forúmot. 

932.  - éves kamarai díj drasztikus növelése, a tervellenőrzések általánossá tételével (minden aláírásra jogosult tagnak éves 
szinten legalább egy-két tervét ellenőrizzék) 
 
- áron alul történő tervezői vállalások komoly szankcionálása (pl. jogosultság átmeneti felfüggesztéssel) minimál 
tervezői díj bevezetéssel először a nagyobb majd fokozatosan a kisebb volumenű tervezési munkáknál 
 
- a kormány pályázati (pl. TOP) módszerének alapjaiban történő változtatására történő javaslattétel (nincsenek tisztáb 

933.  Szakmai továbbképzések egyszerűsítése. 

934.  Mérnökök érdekeinek tényleges képviselete. 
 
A teljesen felesleges kötelező szakmai továbbképzések helyett érdemi továbbképzések minden (!) szakterületen. 
 
Mérnöki díjszabások érvényesítése a hazai környezetben is. 



935.  Szakmai  segédletek, műszaki irányelvek kidolgozásában részvétel. 
 
On-line felület létrehozása jogi-szakmai állásfoglalások kérése és megválaszolása céljából. 

936.  Könnyebb átjárás tagozatok között 

937.  a pontok gyűjtése ne csak pénzügyi "inkasszó" legyen 
 
a tagdíjért tényleges eredményeket, a tagdíjakért meg kellene dolgozni 
 
a gazdasági politikában markánsan jelenjen meg a MMK 

938.  A 31-es pont érdekében sürgős előrelépés. 
 
A névjegyzéken tartási díj jelentős csökkentését illetve eltörlését! 

939.  a fentebb említettek megvalósításának az elérését 

940.  Vezessék vissza a terv ellenőri jogosultságot a tervező műszaki ellenőröknek. 

941.  legalább olyan színvonalat képviseljenek, mint az előző vezetés. 

942.  mint előző pont, ebben való aktív ténykedés 

943.  A mérnök társadalom érdekérvényesítésének növelése. Fiatalok megismertetése a mérnöki tevékenységekkel, a 
középiskola elején az iskolában szakmai bemutatók-ismertetők megtartása, ahol a fiatalok érdeklődését fel lehet kelteni a 
tevékenységek iránt. 

944.  Képviselje jobban a tagság érdekeit a jogalkotás során. 
 
A tagok számára nyilvánvalóbb legyen, hogy szakmai támogatást tud biztosítani. (képzés, fórum, szakmai vita stb..) 
 
A képzések száma, témaköre igazodjon a tagozati létszámhoz, összetételhez. 

945.  Nem csak az ismerősöket kell megkérdezni, azokat is meg kell kérdezni akik nem az ismeretségi körben van. Az úgy is 
támogatja az ismerősüket. Szóval minden úgy marad ahogy van. 

946.  A fenti három pontban leírtak javítását! 

947.  Sokkal több erőfeszítést kell tenni az építőipari hátékonyságunkat növelő módszerek, technológiák széles körű 
megismertetésére, illetve bevezetésre! 

948.  Nincs ilyen 

949.  A változásokról fokozottabb tájékoztatást. Többszöri online képzést. 

950.  Egyszerűsíteni a képzések rendjét. Miért kell a vidéki tagoknak Budapestre utazni a jogosultsági vizsga miatt? Miért 
nem lehet ezt a vizsgát letenni a megyei kamaráknál? 

951.  Online vizsgarendszer 

952.  Kormánynál érvényesíteni  a kamarai ajánlásokat. 

953.  A továbbképzések szakmai fejlesztését fontosnak tartom. 

954.  jogszabályi változtatások, megfelelő kommunikálása 



 
jogszabályi változtatás hírlevélben kommunikálás 

955.  Nincsenek elvárásaink. 

956.  Nem tudom. 

957.  Online Vizsga! 

958.  Nagyon fontos lenne az online vizsgalehetőség bevezetése, nemcsak a covid járvány idején. Fontos lenne továbbá a 
területi kamaráknál való vizsgázás lehetőségét visszahozni, mert iszonyatosan rossz Budapestre járni vizsgázni! Nincs 
parkolási lehetőség, rengeteg időbe és pénzbe kerül, ez szőrnyű! 

959.  Legyen végre önálló,számolják fel a belterjességet!! 

960.  Szakmai képzések folyamatos fenntartása. 
 
Mérnöktársadalom összetartása. 
 
Tájékoztatás minden,a mérnöktársadalmat érintő történésről. 

961.  A kamara demokratikus átszervezése, átláthatóság 

962.  Komolyabb érdekképviselet a bérfejlesztésekkel kapcsolatosan. 

963.  A fent soroltak elérését, ne csak a KATA-sokat segítsék! 

964.  Még erősebb érdekképviselet, szakmai etikai szinten a tagok és nyilvántartottak minősítési rendszerének  bevezetése 

965.  Olyan előterjesztéseket amelyek a kormányzat támogatási és gazdaság ösztönző intézkedéseit segítik növelik 

966.  Rendeletek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Előirások rendeletek  változása esetén a rendelet megkűldése 
 
 hatvanötéves kor felett térités mentes kamarai tagság 

967.  Magasabb szintű elismertség, mind anyagilag mind szakmailag. 

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



969.  Személyesen kontakt, segítő, ne büntető , ne hatóságot “játszon “ 

970.  folytassák az eddig végzett jó munkát. 

971.  A fentiek határozott kierőszakolása. Annyi pénzt kell fizetni, amennyi munkát kell végezni. Ez nem 1%, hanem napi 
300.000 Ft. Persze itt szabályozni kell, hogy 1 hétre nem lehet 10 napnyi munkát vállalni, hanem csak 4 napnyit! 

972.  Nem erdekel 

973.  Nincs 

974.  Kemény és gyors munka a bérminimum eléréséért. 
 
A képzések eltörlése, hiszen úgyis csak a pénz beszedése a cél. 
 
Vonuljon nyugdíjba mindeni úgy, mint a pilóták! Utána nincs dolgozás, hogy ne kihalásos alapon lehessen munkához 
jutni. 

975.  Legyen sokkal erőteljesebben önálló és erősebben érdekképviselő. 

976.  A vállalkozások érdekében nagyobb érdek képviseletet. 

977.  Kizárólag a tagság érdekképviseletét, de azt jól. 
 
 
 
Az alulról jövő javaslatok közbenső megszűrésének megszüntetését. 
 
 
 
A vidéki tagság súlyának, befolyásának emelését. 

978.  Jó lenne az ajánlott napidíjaknak legalább a közelébe kerülni. Jelenleg bizonyos nagy vállalatok nagy projektjeire is 
(Polyol, Paks 2) 50-70 ezer Ft-os napidíjakkal keresnek meg - persze több közvetítőn keresztül. Nem is értik, hogy nincs 
olyan, aki 60 eFt-ért nem akar heti hat napot dolgozni 150 km távolban felelősségteljes, magas szakmai színvonalú 
feladaton. Mi az, hogy még külön pénz utazásra és szállásra? 
 
Persze értem, hogy a KATA levitte a díjakat. 

979.  KATA rendszerének visszaállítása. Bürokratikus elemek csökkentése. 

980.  Díjak mérséklése 

981.  Elvárás:jobban follyon bele a közbeszerzési eljárások kiírásába,mert tapasztalatból írom,hogy egy pályázatnál,96-98 
pontot kellett bizonyítani az elmúlt években elvégzett munkákról,projrektekről.Nem hiszem,hogy a mű.ell,vagy az 
FMV.-t kell kihegyezni a pályázatok szakmai tapasztalatokról. 

982.  - szabványok teljes kürűbb honosítása, mivel sok szakterületen átláthatatlanok a szabványok, illetve igen sok a lejárt is.  
 
- jogosultságok áttekintése, frissítése a mostani mérnöki munkákhoz igazítva 
 
- tervezési/szakértési jogosultságok pontosabb definiálása 
 
- szélesebb körű nemzetközi kitekintés 

983.  Több és pontosabb tájékoztatást.  
 



Rendszeres képzéseket -online teljesen megfelel. 
 
Hagyják abba a tagdíj folyamatos emelését. 

984.  A már jelenlegi intézkedések további folytatását. 

985.  - Hatékonyabb érdekképviselet 
 
- Hatékonyabb kommunikáció 
 
- Sokkal átláthatóbb, olcsóbb központi apparátus 
 
- Fiatalok bevonzása (demográfiai okok, csökken a mérnökök száma! 

986.  Egyelőre nincs erre vonatkozó elvárásom. 

987.  Az építési tevékenységgel kapcsolatos törvényeket tetesse rendbe a törvényhozókkal. 

988.  Hagyjon fel az egyoldalú építész központúsággal. 
 
Erőteljesebben befolyásolja a kormányzatot a mérnöki tevékenységek érdekeiben. 
 
Erőteljesen támogassa a szabványosítást és a legkorszerűbb tervezési eszközök bevezetését. 

989.  Érje el, hogy a 31. kérdésben jelzett észrevételeket a kormány megvalósítsa! 

990.  Nem érdekelnek a statisztikáik! 

991.  eljárásrendek egységesítése 
 
Főtitkárság reakcióképességének javítása 
 
képzések rugalmasságának megteremtése 

992.  Hasson oda az életszerűbb jogszabályokért és legyenek mindenki számára elérhető pályázatok (egyéni vállalkozóknak 
is). 

993.  Érdekképviselet a kormány felé. 
 
Széleskörű együttműködés a kapcsolódó kamarákkal pl. Iparkamara. 
 
Tagság folyamatos tájékoztatása. 

994.  Magasabb érdekérvényesítő képességet. Sokszínűbb területei kamarai továbbképzéseket. 

995.  1./ Az on-line képzések mellett meg kell valósítani a vizsgák feltételeit. 
 
2./ A fizetős képzések tananyagát megkaptam, de pl. a tanfolyamról 
 
készült felvételek linkje, már nem elérhető számomra. Sajnos az egyik 
 
nap nem tudtam követni a munkám miatt, így meg hiányos az anyag. 
 
Ez valamilyen módon CD-n megkapható lehetne? Persze legyen csak 
 
olvasható meg jelszóval és másolás védett, fizetném a plusz költséget. 
 



3./ Minden más számomra elfogadható és jó irányba halad, így tovább. 

996.  A fenti pontok támogatását, ellenőrzését. 

997.  Erős érdek érvényesítés! 
 
Az innovatív mérnök erős publicitását! 
 
Több szakmai fórum de nem értekezletek... 

998.  Mérnöki díjszabás bevezetését. 
 
Ennek ellenőrzését. 
 
Az etikai fegyelem erősítését. 

999.  Mint az előző. 

1000. Nehéz így, hogy a Mérnöki Kamarának túlságosan széles spektrumú tevékenységi kört, és az ezekhez kapcsolódó, akár 
egymásnak ellentmondó érdekeket kell összefognia. Talán fel kéne a osztani a kamarát úgy, hogy azon belül az 
elvárások egyértelműek, és  jól szabályozhatók, képviselhetők legyenek. Jelenleg a Mérnöki Kamara nem több egy 
nyilvántartó szervezetnél, arra pedig ott van az iparkamara. Ameddig ez nem változik, addig a kamara csak nyűg és 
költség a mérnökök számára. 

1001. A mostani tervezetnél demokratikusabb, tisztességesebb Alapszabály kidolgozása. 
 
A Kamarán belüli bizalom helyre állítása. 
 
 A területi kamaráknál egységesebb eljárásrendek, ügyintézések szorgalmazása és támogatása. 

1002. Kamarai díjakat is engedjék el (Covidra való tekintettel), vagy legalábbis mérsékeljék. 

1003. Kamarai díjakat is engedjék el (Covidra való tekintettel), vagy legalábbis mérsékeljék. 

1004. Teremtsen nagy összefogást a különböző szak kamarák között, hogy legyen érdekérvényesítő képességük. 
 
Adjon támogatást az iskoláknak, hogy a diákok megkapkassák mind a tudást, mind a tudás megszerzéséhez  szükséges 
feltételt, pl internet, számítógép.  Segítsen olyan szakmai előadások rögzítésében, ahol jó előadók érthetően mondanak el 
tananyaghoz illő fizikai, agy villamos jelenségeket, számítással együtt 
 
A Kamara vegyen részt magyarország fejlődési útjának kijelölésében 

1005. Semmilyent. 

1006. -Régi mérnöki képzésforma (szakmát kivitelezésben is meg kell tanulnia egy mérnöknek, ilyen most 0% van, helyette 
irodalom oktatás van.), mérnöki érdekképviselet pályázatokban, építmény épület állagok hibáinak ismertetése állami 
szinten. (évi2% karbantartás már több éve hiányzik) Karbantartási tematikák szakmákra nincs kidolgozva. pl. nem 
mindegy hogy út karbantartást tél előtt végzünk vagy tél végén. Mert egyik esetben a víz bejutt és jobban szétfagy, a 
másikban kevesebb károsodás van. stb. 

1007. A fentieket. 

1008. A kormányzat felé történő hatékonyabb érdekérvényesítés az alábbiak szerint: 
 
Szabványok megfelelősége, lefordítsa, hozzáférhetősége. 
 
Mérnöki díjszabásban foglaltak érvényesítése. 



 
A mérnöki tevékenység elfogadtatása társadalmi szinten. 

1009. A fentieket. 

1010. A fentiekben határozottabb fellépést. 

1011. Segiteni az egyéni és kis vállalkozásban müködő tervezőket, kevesebb bürökráciát. 

1012. Több szakmai konzultáció. 

1013. 1. Erős érdekérvényesítés, legalább olyan nyilvános kiállás, mint az Iparkamara vezetője 
 
2. Mérnökújság megszüntetése, vagy átalakítása szakmai lappá 
 
3. Szabványok elérhetőségének biztosítása legalább betekintésre 

1014. Erősítse a mérnöki tevékenység elismertségét. 
 
Töröltesse el az Iparkamarának fizetendő 5000 Ft/év harácsot 

1015. Erős fellépés (kommunikáció!!) a mérnöki tevékenység presztizséért 

1016. 1. A továbbképzések szervezése maradjon a területi kamaráknál, a jogi képzés épüljön be a szakmai továbbképzésekbe. 
 
2. A Magyar Mérnöki Kamara egységének a megtartása. 
 
3. A tagozatok véleményének kikérése a szakmai álláspontok érvényesítése érdekében. 

1017. Gyakorlati képzések bővitése 
 
Kivitelezői előadások bővitése 

1018. A jelenlegi helyzetből kilábalva folyamatos fejlődés, korszerűsödés. 

1019. A tanúsítások helyett engedélyek kiadásának törvényi megalapozása minden területen. 

1020. Stabil kiszámítható jogi környezet kiharcolása 

1021. Nem a kormányzat, hanem a tagok, szakma érdekeinek képviselete. 

1022. Több tájékoztatást, vizsgákra szükséges tananyagok racionalizálását, online vizsgák 

1023. Beszámló vizsga határidejének kitolását minimum 2021. év végéig. 

1024. Megfelelő társadalmi- anyagi elismerés. 
 
Érdek képviselet hatékony érvényesítése. 

1025. Teljesíthető célok kitűzését. 
 
Valódi szakmai érdekképviseletet. 

1026. Hatékonyabb érdekképviselet. 
 
Gyorsabb reagálás a kihivásokra. 



 
Bátrabb fellépés, a mérnök társadalmat hátrányossan érő intézkedések, szabályzók ellen! 

1027. Hatékonyabb érdekképviselet. 
 
Gyorsabb reagálás a kihivásokra. 
 
Bátrabb fellépés, a mérnök társadalmat hátrányossan érő intézkedések, szabályzók ellen! 

1028. Lásd a fentiket, 

1029. Normális ellenállás az oktatási reformok ellen. Szakmai továbbképzések szervezése, nem csak évi 1 

1030. Olyan vezetőket, munkatársakat vegyenek maguk köré, akik értenek is az adott feladatkör ellátásához és felelősséggel 
képesek helytálló döntéseket hozni. Nem a jó barátokat kell egy-egy pozícióra beültetni szakértelem nélkül. 
 
Javaslom, hogy a kamarai elérhetőségeken a kollégákat kommunikációs tréningezzék, a kommunikációs- rendszert és 
protokollt pedig sürgősen vizsgálják felül. Számtalan alkalommal csak az ígérgetés megy, de előrelépés egyáltalán nem 
történik 1-1 ügymenet során. 

1031. nincs elvárás, mert abból a székből a helyzet nem orvosolható! a lényeg: pl. egy orvos miért ér többet a mérnöknél? stb. 
stb. 

1032. Az előző vezetéssel megegyező intézkedéseket. 
 
Ne legyen megkülönböztetés a megyék között és különbség az intézkedésekben. 
 
Ne feledjék el, hogy kiket képviselnek. 

1033. Mérnökdíjak ismertetése megrendelői környezet felé (jogszabályi megjelenés valamely módon?) 
 
Változatosabb szakmai továbbképzések 
 
Mérnöki innováció: új anyagokra, technikára, eljárásokra való figyelemfelhívás 

1034. Nyílt, politika és érdek mentes FÜGGETLEN vezetés szükséges! 

1035. Nincs ötletem 

1036. Az előző válasz első két pontjában szerezzenek nagyobb érvényt érdekeinknek. 

1037. Mérnök rezsióradíj bevezetését. 

1038. Közelebb vinni az új, EU szabvány szerinti szabályokat a tervezési gyakorlathoz. Több Tervezési segédlet összeállítását 
és elérhetővé tételét. 

1039. A vezetés próbálja meg ténylegesen képviselni a tagjainak érdekeit, ne csak a tagjainak egy részének. 
 
Próbálja bevonni a fiatalabb generációkat is a kamarai szerepvállalásba. 

1040. Legyen független a mindenkori hatalomtól. 

1041. Továbbra is az elmúlt évekhez hasonló aktivitást. 

1042. A szakmák közötti konszenzus megteremtése. ( épitő, gépész, villamos stb.) Nyitottság a területi kamarák felé. A 
tagozatok túlsúlyának, pénzlenyúlásának megszüntetése. Budapest centrikusság, vízfej megszüntetése. 



1043. A tagok, és nyilvántartottak rendszerének megszüntetését, elég egy lajstrom. Mérnökök érdekeinek hathatós képviselete, 
fejlődésük lehetőségeik biztosítása. 

1044. Negyedévente a tevékenységek Szakmai ágazat szerinti közzététele. 

1045. Folytassák tovább az érdekérvényesitést, határozott fellépést és tárgyalási poziciót a kormánnyal folytatott  párbeszédek 
alkalmával 

1046. A továbbképzési rendszer javítása, használható témák kidolgozása, a képzés ne egy kötelező, de semmire sem jó nap 
legyen (mert jelenleg az)! 
 
Szedje ráncba a területi kamaráit. jelenleg úgy tűnik, hogy egy hajóban evezünk, csak nem egy irányba. 
 
Szabványok kérdése: több magyar nyelvű szabványt, melyeket egy kamarai adatbázisból a tagoknak ingyen elérhetővé 
tenni. A Magyar Szabványügyi Testület ideje 30 éve lejárt, feladatát át kell venni. 

1047. A szakterületnek megfelelő képzést tartsanak megyei vagy regionális szinten. 

1048. Harcoljon tovább a mérnöki munka társadalmi szintű elismeréséért. 

1049. Demokratikus, intézkedéseket minden téren, a tagság érdekeinek maximális figyelembevételével. 
 
A megyei kamarákkal történő k partnerségi együttműködés jelentős javítását. 
 
A tagság érdekeinek messzemenő képviseletét a kormányzatnál,a  jogszabályok megalkotásánál, a mérnökkamarai 
díjszabásnál. 
 
A tagság tervezésre, mérnöki munkára nem alkalmas részének kiszűrését. Minden tervre történő minősítési rendszer 
kidolgozását.  
 
Az innovatív, újító mérnöki tevékenységek, a kutatás fejleszt felkarolása. 

1050. 1. A marketing jellegű, érdemi információkat nem adó, többnyire érdektelen  továbbképzés helyett pozitív 
diszkriminációra, ösztönzésre épülő, az önképzésre is alapozott új rendszer kialakítása 
 
2. A fiatal mérnökök kamrai felvételének támogatása , a kamara vonzerejének növelése 
 
3. A szabványok INGYENES hozzáférésének biztosítása , mint a minőségi mérnöki munka alapja 

1051. Rugalmasabb adminisztració 

1052. Legyen rugalmasabb! 

1053. A tagsági díj csökkentése a kettős tagság és a 70 éven felüli kor miatt 

1054. 1./ A szakmai tovább képzések rendszerét korszerűsíteni kell, az 1 napos kötelező képzés megítélésem szerint nem 
megfelelő. A korábbi, kreditpont gyűjtő továbbképzés nagy előnye volt, hogy a gyárt cégek finanszírozták ugyan, de 
időben részletes tájékoztatást adtak a legújabban kifejlesztett termékeikről, technológiájukról. A kamaránkra csak az 
elméleti képzés biztosítása hárulna csak. 
 
2./ A Kormánynál el kell érni a fenti látszatdemokrácia mellőzését, érdemi szakmai kapcsolatot kell kiépíteni. 

1055. Mérnöki munka társadalmi elismertetésének erősítése 
 
Szakmai kérdésekben erősebb érdekérvényesítés 
 
Szakmai információs adatbázisok bővítése 



 
Mérnökképzés, továbbképzés hatékony támogatása 
 
Pályakezdő mérnökök szakmai támogatása 
 
Szakágak közötti párbeszéd, együttműködés támogatása 

1056. Többek között a 300 nm alatti alapterületű családi házak tervezésénél (most már főleg adaptálásnál) a szakági 
(épületgépész, épületvillamos) munkarészeknél az illető szakág gyakorlatát ismerő szakértő általi, a jelenleginél 
egyértelműbb tervezői feladat-meghatározást! (pl.: műszaki leírás és rendszervázlat készítése) A MÉK-MMK 
határozatban ez nem kellően egyértelmű, vitákat is eredményezett. 

1057. A szakmagyakorlók képzettségének, jogszabály követésének javítása. 

1058. A mérnöki munka társadalmi elismertségének és kormányzati támogatásának növelését. 

1059. 1.) A kiszolgáló személyzeten belül az egyértelmű és nyilvános feladatmegosztást, az iratokon a dátumok, a határidők és 
a változatok, ill változtatások egyértelmű nyomon követhetőségét. 
 
2.) Az ügyintézési határidők betartását és betartatását. 
 
3.) Országos kérdésekben határzott szakmai állásfoglalást 

1060. Az érdekérvényesítés erősítését várom. 
 
Minimum az egyeztetési kötelezettséget el kellene érni a minisztériumnál. 
 
Valamivel gyorsabb reagálás a havária helyzetekre üdvös lenne (lásd. vizsgáztatási rendszer). 

1061. MÉDI kötelezővé tétele, fellépés a tervezői piac negatív árversenye ellen, tervezési árajánlatok területén a 
"minőségalapú ajánlatok" kutúrájának a kidolgozása, meghonosítása - hogy ne csak az ár legyen az egyetlen szempont. 
 
 
 
A kis közepes mérnökvállalkozások támogatására vonatkozó programok hatásosabb szorgalmazása a kormányzatnál. Az 
Építő-5 jó kezdés volt, de a jelentkezői köre túl szűkre szabott, a keretösszege meg túl alacsony. 

1062. Aktívabb és gyors kommunikáció szükséges a megfelelő fórumokon. 
 
Megfelelő narratívák felkarolása, azok támogatása és nyomonkövetése. 
 
Költségek csökkentése. 

1063. Az új vezetés kövesse a régi vezetés munkáját. 
 
Egyenlőre nem tudom a vírus milyen hatást fog gyakorolni a későbbiekben. 

1064. Segítse elő az oktatási és képzési módszerek fejlesztését, legyen nyitott új ötletekre, mert a COVID pillanat alatt átírt 
mindent.  Összefügg a 31. válaszzal. 

1065. Határozott érdek képviseletet. Több marketinget, a szakmai tagozatoktól a tagdíj bevételének nagyobb arányú vissza 
térítését. 
 
Nem értek egyet azzal, hogy a megyei kamarák halmozzák fel a tagdíj bevételt és bankszámlán tárolják 
 
mert semmilyen értelmes felhasználási lehetőséget. A tagozatok tisztségviselőinek tisztességes térítés kellene biztosítani, 
mert ahogy most van senki sem fogja vállalni a tisztségeket. Például a tagozati elnöknek vidékre utazni nem nyugdíjas 
kedvezménnyel kellene. 



1066. az építőipari dolgozói társadalom elismerését és megbecsülését!!!!! 
 
álljon ki az eddigi módszerek munkavégzések feltételekért!!!!! 
 
a döntéshozataloknál vegyék figyelembe az építőipari társadalom dolgozóinak véleményét!!!!!!!! 

1067. - még több érdekérvényesítést 
 
- új technológiák érthető kommunikálása, oktatása, mintapéldák értelmezése 

1068. Az eddigi munkát folytassák! 

1069. A fenti 3 kérdésben erős érdekképviselet. 

1070. Erősebb képviseletet minden téren. 

1071. Átláthatóság, egyszerűség. 

1072. 1. A vegyip. gépészet felvétele a tagozatok közé. 2. Az utóbbi időben minden szakmagyakorlási tapasztalat nélkül bárki 
tervezhet bármit, max nem sikerül. (Techn. gépészet)Valamilyen előírást ki lehetne arra dolgozni, hogy a műkedvelők 
száma csökkenjen egy kicsit.  
 
3. Kimondottan ilyen jellegű továbbképzések szervezése: Nyomástartó edények, ATEX, vesz. foly. tárolók, tech. 
rendszerek előírásai, stb.  Még az olajipar is közelebb áll a tevékenységünkhöz mint pl. az épületek energetikai 
tanúsítása. 

1073. Politikai érdekérvényesítés végre 32 év után! 

1074. Nincs 

1075. 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...) 
 
4.) További tervezői segédletek készítése. 

1076. A KKV-k pénzügyi támogatásának közvetítését a Kormányzat felé. 
 
Az adminisztrációs kötelezettségek csökkentésének támogatása. 
 
Javaslatok az egyre növekvő szakember hiány kezelésére. 

1077. KATA 

1078. 1. Tagjaink elsősorban a Magyar Mérnöki Kamarát részesítsék anyagi támogatásokban (pl. tagdíj),  2. Tagjaink ne 
legyenek rákényszerítve, hogy más szervezeteket támogassanak (lp. Iparkamara) 3. Tagjaink élvezzenek védelmet 
tervezői, szakértői munkájuk védelme során. 

1079. Mindig legyenek jobbak mint az elődeik.  
 
Ne feledjék el, hogy valamikor Ők is szakmagyakorló mérnökök voltak. 
 
Az ország  érdekeit képviseljék és ne az éppen aktuális pártpolitikai alapján hozzanak fontos döntéseket. 



1080. Nyitottság. 
 
Nagyobb összhang a területi kamarákkal.  
 
Érdekérvényesítő képesség növelése. 

1081. A mérnöki munkát érintő megfelelően előkészített és kellő hosszúságú felkészülést bíztosító rendeletek szorgalmazása a 
Kormányzatnál 
 
Az Szabványok magyar nyelvű fordításainak jelentös anyagi támogatásának  szorgalmazása a Kormányzatnál. 

1082. Szakmai iránymutatások Földrengés, tűzvédelem, új építési eljárások anyagokra vonatkozó szabályozások 
létrehozásával. 

1083. Nincsenek elvárásaim, minden marad a régiben. 

1084. Szakmához méltó bérrendszer kiharcolását (lásd orvosoknál). Széleskörű online oktatási és vizsgáztatási rendszer 
bevezetését. Mérnök végzettségű embereknek szakmai tanulmányi utak szervezését/támogatását. 

1085. Például mondjon le, és vallja be, hogy semmilyen érdemi munka nem folyik. 
 
Ha külön kell fizetnem minden oktatásért, segítségért, akkor a tagdíjat szüntesse meg, vagy fordítva. 
 
Oktatásról nem is beszélhetünk hiszen ezek egyértelmű termékbemutatók, ahol a kereskedő is és a tag is fizet. 
 
Botrány, szégyen. 

1086. 1)Ingyenes képzés bevezetése az E-napló használhatóságának kezelésében. 
 
2)Mielőbb visszaállításra kerüljön a személyes ügyintézés, képzés.(Vírushelyzet enyhülése,tilalmak feloldása után) 
 
3)Szakmai képzések során az  új technológiák,energiamegtakarítást előtérbe helyező anyagok megismerését 
szorgalmazó előadások megszervezését. 

1087. A jelenlegi elhivatottság folytatását 

1088. A területi kamarák, a szakmai tagozatok munkájának szorosabb felügyelete, értékelése, a nyilvánosság további növelése, 
egységes gyakorlatok bevezetése, pl. a teljesítmények elismerése vonalán.. 

1089. Amit anno a Mérnök Egylettől vártunk. Ha teheti, ha meghallgatják, képviselje érdekeinket. 

1090. Csak így tovább! 

1091. Szorgalmazza az Európai Uniós tagságunk megmaradását. 
 
Szorgalmazza és tegyen magas is érte, hogy a legfontosabb magyar szabványok magyar nyelven is elérhetőek legyenek. 
 
Maradjon pártsemleges! 

1092. Adótörvény változás esetén nem hallom a hangjukat!!! 
 
(Például: KATA-max: 3,- MFt-még akkor is, ha becsületes a Mérnök, aki saját eszközeivel dolgozik rendesen fizeti az 
adót,  vállalkozása nem bujtatott, csak két három céggel van kapcsolata (mert ez elég Neki), melyektől korábban éves 
szinten 3 MFt.-fölötti szerződése "VOLT", és már "NEM LESZ" és nem bujtatta Őt senki, stb) 

1093. Az építész és mérnöki kamara felgyorsíthatná azon intézkedését, hogy letisztázzák egymás között kik jogosultak 
gépészeti és villamos "rendszerterv" készítésére az egyszerű bejelentéses építkezéseknél. Épületgépész mérnökként 
jómagam örülnék, ha a szakágra bíznák és törvényileg kivennék az építészek kezéből. Rendszerterv készítésénél az 



ajánlati csomagomba beletartozik egy személyes találkozó is a beruházóval, amivel kinyitom a szemüket a gépészeti 
lehetőségekben. 

1094. Érdekérvényesítés, bármely mérnöki tevékenységet megnehezítő kérdésben: 
 
- 300m2 alatti épületek 
 
- 3MFt ÁFA mentesség 
 
- Pályázati lehetőségek megnyitása (am. KATA esetén is ev. részére) 

1095. Tervezés folyamán a tervellenőrzés széleskörű kiterjesztése: (idősebb, nagy gyakorlattal bíró tervezők bevonásával) 
 
- tervellenőrzési díjra ajánlás,  
 
- tervezési szerződésekben külön megjelölése a tervellenőr személynek és díjának, 
 
- tervellenőr számának növelése szakmai gyakorlat alapján 

1096. Kivitelező mérnökök munkájának segítése. 
 
Hatékonyabb érdekképviseletet  a tervezőmérnökökön kívül is. 
 
Mérnökképzés továbbfejlesztése. 

1097. Díjcsökkentést 

1098. Érdekképviselet további fokozását. 

1099. Erőteljesebb érdekérvényesítő képesség a szakma politikai kérédésekben. 

1100. Jobba érvényesítse a szakmai szempontokat a jogszabályokban. Építészek jogsértése (nem megfelelő jogosultsággal 
elvégzett tervfejezetek pl. egyszerű bejelentés esetén) esetén járjon el az Építész Kamaránál. 

1101. Nem csak az építészek, épületgépészek érdekeinek képviselete 
 
Az oktatás, kutatás, fejlesztés, egyetemek átalakításának támogatása kizárólag szakmai alapon, ha kell a kormányzattal 
szemben. A magyar gozdaság versenyképességét érintő hatékony, folyamatos érdekképviseletet a mindenkori 
kormánytól függetlenül. A mérnök érdekképviselete sokkal hangosabban, hatékonyabban. 

1102. 1.)Online képzések legyenek firefoxon keresztül is elérhetők 
 
2.) a járvány miatt legyenek halaszthatók az éves képzések 
 
3.)A tervezési díjnak legyen fix alsó és felső határa 

1103. semmit 

1104. Mérnök kártya igazi valódi kedvezményeket nyújtson. A szakma gyakorlásához szükséges szabványok elérése ingyen, 
akár a mérnök kamarai tagság díjábak emelése mellett! 

1105. A mérnökök megbecsülésének növelését. 
 
Az engedélyezések ügyintézésének egyszerűsítésének támogatására, észszerűsítésére javaslatot tenni a Kormány felé.  
 
A szakmagyakorlás, a tevezői jogosultságok megadásának rendezése, újra gondolása a megváltozott képzési formák 
miatt. 



1106. Megpróbálni egységesíteni a tervezési díjakat. Sok megrendelőt még mindig a legolcsóbb árak vonzzák, attól 
függetlenül, hogy érte nem kapják meg a kellő küröltekintést. A tervező csak papíron ellenőrzi az építkezést, pontosan 
azt tervezi meg, amit az ügyfél kér, teljesen függetlenül attól, hogy az mennyire hoz létre élhető területeket. 

1107. A jogosultsági vizsgáztatások tökéletesítése,mivel a jelenlegi kérdések a vizsgázó éberségét és nem az alapos tudását 
tesztelik. 
 
A mérnök társadalom megfelelő súllyal történő képviseletét hazai és nemzetközi vonatkozásban 

1108. 1. Esélyegyenlőség a munkák felosztásában 
 
2.A mérnöki munka megbecsülése társadalmi szinten 
 
3.Folyamatos szakmai, szakmai-jogi továbbképzés 

1109. Szakmai döntések 
 
Nyilvánosság 
 
Gerincesség 

1110. A kihelyezett képzések bővítését és nagyobb összhangot a társkamarákkal/ pl. Építész kamarai színvonalas előadások 
elfogadása /. 

1111. Jogi, törvényi lépések az évek óta húzódó gázszerelés / gáztörvény / kéményhatóság  vita. 

1112. Lásd előző pont, Érje el!! 

1113. Az egyes tervezői jogosultságokon belül legyenek részszakterületek szerinti bontások, mert vannak olyan kollégák, akik 
végzettség alapján egy széles szakterületre lennének jogosultak, szakmai vizsgát is e szerint kell tenniük, de valójában a 
szakmának csak egy részét művelik. 
 
A gázfelhasználó technológiai rendszerek "G" tervezési jogosultság alá tartozik. Ezzel szemben a berendezést, pl. 
gázégőt, olajégőt, hozzá tartozó tartozékaival együtt az EN-HŐ tervezői jogosultság alá sorolnám. 

1114. Sokkal hatékonyabb intézkedéseket. 

1115. 1. Fiatal kollégák megszólítása. 
 
2. Modernebb, gyorsabb, a mai kornak megfelelő ügyintézés. 

1116. Markánsabb érdekképviselet a jogalkotásban 
 
Pályázatok előségítése egyéni vállalkozó mérnökök számára 
 
A mérnök továbbképzés bővítése 

1117. Ésszerű változtatás a mérnökök képviseletében ha  már mindenáron marad a fizetős továbbképzés a magas tagdijjal 
együtt. A továbbképzés tematikája szakmai újdonságokról, műszaki innovációról szóljon, tapasztalat cserés forumokról 
térítésmentesen. 

1118. Több, sokrétűbb napi életet, munkát érintő információ, érdekképviselet 

1119. Erősebb érdek-képviselet.  
 
Szakmai tagozatok nagyobb szerepe  
 
A mérnökújság és a kommunikáció ne csak az építészettel foglalkozzon. A többi tagozat is nagyobb nyilvánosságot 



kapjon 

1120. Több információ 

1121. Oktatás magasbb színvonalú legyen, új ismeretek átadásával és szigorúbb számonkérésével. Az oktatás ne legyen 
agyártók és kereskedők reklémideje. 
 
A mérnöki munka magsabb szintű elismertetése az építőiparban és az országbn általánosan. 
 
A mérnöki munka ismertségének terjesztése a fiatalok körében, rendszeres jelenlét az általános és középiskolákban. 

1122. Kedvezőbb díjszabás a szakmagyakorlóknak. Költségcentrikus tervezés oktatása 

1123. A mérnökökkel szembeni adminisztratív elvárások oktatása helyett az újszerű mérnöki ismeretek oktatása. 
 
A továbbképzéshez a meghívott előadók gondos kiválasztása. A kiemelkedő mérnöki ismeretekkel rendelkezó előadó 
felkészült legyen és akarja is az ismereteit a hallgatók felé továbbadni. 
 
Az öt évente kötelező kamarai megújítás rendszerét tovább kell finomítani. - szakma specifikus ismeretek, az eljárás 
műszaki, számítástechnikai, érthető magyar nyelvű színvonalának javítása. 

1124. Szerintem jelenleg a Mérnöki Kamara is "béna kacsa", nincs valódi lehetősége a műszaki értelmiséget érintő kérdéseket 
illetően. Meg kellene vizsgálni más szakmai Kamarákkal való összefogás lehetőségét. 

1125. A fentiek végrehajtását. 

1126. A 31.-re adott javaslatom elérését. 

1127. Valódi érdekérvényesítést. Miért hagyta az MMK a KATA szabályozást? 
 
Miért nem kapunk gyakorló mérnökök érdemi normatív támogatást mint az Orvosi Kamara tagjai? 
 
Miéért kell fizetnem a szabványokért, a jogászok pedig online felületről ingyenesen elérika szakmai anyagukat miért? 

1128. Ne csak mérnök napidíj ajánlás legyen, hanemaz ajánlásban szerinti összeg 67-150%-os sávjától eltérése esetén a 
kamarai kizárás is legyen szankció. Kamarai tagság nélkül ne lehesen szakmagyakorló egyetlen szervezet sem. 
 
A tervező mérnökök legyenek számon kérhetőek megtervezett épületek bekerülési költségeiért. Erre szükséges lenne egy 
kamarai szankció. 
 
Több olyan több Mrd-s beruházásban vettünk részt az elmúlt 2 évben, ami azért hiúsult meg, mert a projektköltséget 
meghaladó kiviteli terv kész 

1129. Érezhetőbb kedvezményeket kaphassanak bármilyen területen az MMK tagok, akár  
 
Mérnökigazolvánnyal, stb. 

1130. Fentebb írtam: ÉRDEKKÉPVISELET. DÍJKÉPVISELET. El kellene fogadtatni nagyberuházói szinten is: a mérnöki 
munkaóra NEM piaci vagy vállalkozói termék, hanem mintegy 8-10 év iskola és ugyanennyi tapasztalat. Német 
területen nem is lehet kevesebbet fizetni tiszteletdíjként a kamarai ajánlásnál. A Kamara vigye keresztül, hogy a tervezés 
nem vállalkozói (azaz kereskedelmi) munkavitel, még ha az irodák technikailag Kft, Bt, vagy Rt módon működnek is. 

1131. 1. A kamara szakmai függetlenségének biztosítása, hangsúlyozása. 
 
2. A fiatal Mérnök generáció jelentős bevonása a kamarai munkába. 
 
3. A Mérnöki munka rangjának, és díjazásának az elvárt szintre emelése. 



1132. Ingyenes vagy nagyon olcsó BIM oktatatás a tagoknak 
 
A mérnökújság cikkeinek sokkal színvonalasabbá tétele (nagyon sokszor semmitmondó, rosszul megírt cikkek vannak). 
Sok esettanulmány, amiből tényleg lehet tanulni. 

1133. A 31-es kérdéskörben részletezettek orvoslását. 

1134. Hazai szakemberek prioritását 

1135. A támogatásokban ne csak a tervezési tevékenységet végzők részesüljenek. 

1136. Az előző pontokban leírt anomáliák csökkentését. 

1137. Nem várok változást. 

1138. A szakértői tevékenység kiemelt fontossága okán, kiállni a szakértői munka mellett, annak díjazásának jogaszabályban 
rögzítése, újra gondolás után. 

1139. A Mérnök Újságot olvasva, úgy látom, hogy szerencsére az elnökség pontosan látja a legfontosabb teendőket. 

1140. Több online képzés szervezése. 
 
Könnyebb online ügyintézés. 
 
MMK.hu honlap fejlesztése. 

1141. Közvetlenebb kapcsolat, Alkalmazkodás az új feladatokhoz. Szélesebb körű tájékoztatás 

1142. Határozott kiállást! 

1143. Hatékony, érdemi érdekképviselet, minőségi továbbképzések szervezése, tervezői segédletek kiadása. 

1144. . 

1145. Érje el az előző pontban leírt elvárás teljesülését, rendszerességét, érdemi beleszólást. 

1146. a 70-75-év feletti jogosultság/ok-al rendelkező kamarai tagok éves tagsági díjának eltörlését, jelentős mérséklését, 
semmi esetre sem 
 
az emelését 

1147. Mérnöki díjszabás  betartását, mérnöki munka megbecsültségét növelni, erősíteni kell. 
 
Átmeneti időszakban vagyunk, ahol a kevés mérnök kapacitás mellett nőnek a bérek, de a megrendelési árak ezt még 
nem követik le. A megrendelői, kivitelezői oldalon szemléletváltás szükséges. 
 
 
 
Képzések, egyetemi, főiskolai és akár szerkesztői OKJ-s képzések támogatása. 

1148. Segíteni a kormányzattól elvárt intézkedések megvalósulását. 
 
A jogszabály változások követésén túl, azok értelmezésében segítségnyújtás az e-mérnök felületen. 
 
Mérnöki tevékenységek közvetítése. 



1149. Az eddigi munka folytatása változatlan minőségben. 

1150. Még mindig nincs megoldva az önálló mérnökök szakmai felügyeleti, ellenőrzési, tanácsadói támogatása. (A biztosítás 
nem jelent semmilyen szakmai épülést.) 

1151. Hatékonyabb érdekérvényesítés az új lehetőségek irányában a covid után! 

1152. Valós érdekképviselet, érdekérvényesítés. Ne az legyen a szempont, megtalálni mivel lehet elutasítani kéréseket, 
kérelmeket, hanem mivel lehet megoldani felmerült problémákat, azaz a segítés nem a nem segítés. Valós támogatások 
érvényre juttatása. Jogszabályok megalkotásában hozzáértő, megfelelő szakmai tudással rendelkezők vegyenek részt. 
Infrastruktúra képviselete legalább az állam-háztartásban betöltött szerepének szintjén. . Nem az egyetemi képzést kell a 
Kamarához igazítani, hanem fordítva. 

1153. Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók hatékonyabb támogatása. 

1154. Továbbra is fontos a változások - főleg jogszabályi - mielőbbi és pontos jelzése a tagok felé. 
 
Szinvonalas, naprakész szakmai továbbképzéseket. 
 
Esetleges jogi problémákban szakmai segítségnyújtást. 

1155. Kormàny felé tolmácsolja az előző pontban felvetett elvárásokat. 

1156. Erőteljes érdek képviseletet a mindenkori kormányzattal szemben. 

1157. Határozottabb érdekérvényesítést. 

1158. 1. A szakmagyakorlási szabályok megalkotása és kezelése legyen a hivatásrendi kamarák feladata. 
 
2. MMK képviselői kapjanak helyet, minden olyan állandó, vagy időszakos, a mérnöki munkát érintő szervezetben, 
ahová az egyetemek, tudományos egyesületek megbízottait, és más kiemelt személyeket delegálnak, hívnak meg. 
 
3.  A területi kamarák tevékenysége legyen egységesebb, MMK konform. A szakmai tagozatok munkájukban legyenek 
körültekintőek a kapcsolódási felületeken és pontokon. 

1159. Kisebb kötség áthárítást a tagok irányába 

1160. nem várok újat 

1161. 30 éve a minimális kamarai tervezési díjszámítás csak "elv". Az építész Kamarával kellene összefogni, és érvényesíteni. 
 
Az építész tervező megbízóim szerint a piac nem fogadja el a tervezési díjakat. /a díjszámítás, és a mérnök napidíj 
töredéke érvényesíthető/ 

1162. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ SZEREP JAVÍTÁSA 

1163. Autocad license ellenorzes, 
 
Jogosultsagi rendszer szigoritasa, 
 
Mernoki minimal arak megallapitasa, 
 
Egyeni vallalkozasok, mikro vallalkozasok elonyben reszesitese, segitese 

1164. Kormányzat biztosítson fedezetet minden  - kivitelezésben lényeges - MSZ EN szabvány magyar nyelvű fordítására. 
 
A Mérnök Újságban újra legyen rendszeres az új ágazati szabvány változások lényeges  szakaszai közlése. Ua. 



kivitelezésben fontos jogszabályokra  ( OTSZ , Körny.véd. ,  Munkavédelem és vhr................ ) 

1165. 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 

1166. Valamit tenni kellene a mérnökök megbecsüléséért. Egy szakmunkás ma megbecsültebb, mint egy mérnök. A pénzét 
illetően mindenképpen 

1167. - A kamarai tagdíj ellenében érdemleges munkavégzés ( nem csak jogosultág igazolás kiadása és szakmai továbbképző 
előadások szervezése )  
 
- Kapcsolattartás a tagsággal (információáramlás  - az általánostól az egyes  szakmai szakágakig ) 
 
- A vállalkozói kérdéseket a Magyar Kereskedelmi Kamara feladatkörében tartozóan kezelve,  a  Mérnöki 
tevékenységgel kapcsolatos  
 
  kérdések összehangolása, (akár folyamatos közvélemény kutatás alkalmazásával ) 

1168. Ezt az irányvonalat, amit elkezdtek folytassák.  Színvonalas oktatások megszervezését.  
 
Jogi szaktanácsadást és jogi támogatást (értelmezési) az esetleges bírósági perek/egyeztetéseknél. 

1169. Az egyéni érdekeket mellőzve, ne egy tagdíjat begyűjtő  pénztár legyen! 

1170. Reformációt,struktura változást,inovációt,fejlesztés. 

1171. nem tudom. 

1172. Csak így tovább! 

1173. Politika semlegességet! 

1174. Olyan legyen mint most. 

1175. kevesebb MMK tagdíj 

1176. jobb érdekérvényesítést 

1177. A magyar mérnöktársadalom összefogását erősítsék. Az innovációk magasszintű támogatását. Nemzetközi kapcsolatok. 

1178. 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. 

1179. Szerintem a jelenlegi kötelező jogi továbbképzés és vizsga rendszere, követelménye munkavégzés mellett túl sok. Itt 
fontos lenne segítséget nyújtani a vizsgázóknak. Túlságosan sok és száraz az anyag. A vizsga pedig nehéz. Vagy tudja 
valaki az anyagot vagy nem. 

1180. Covid- helyzetnek megfelelő képzés. 
 
Energetikai szabályozással kapcsolatos érdek egyeztetés. 



1181. U.ezt 

1182. 1. Kamarai tagdíjak normalizálása (kb felére csökkentése, vagy minimum 5 évig befahyasztása, amire azt mondom, 
akkor már észszerű összeg lesz) 
 
2. Akár pár millió forintos éves árbevételű cégek részére is támogatás/kedvezményes kölcsönök biztosítása 
szakmagyakorlási tevékenységhez, fejlesztésekhez (telephely, eszközök stb) 

1183. Hatékonyabb kommunikáció a kormánnyal. Egyértelműbb jogszabály környezet képviselete. Reális célok kitűzése (pl.: 
TNM rendelet utóbbi időben történ számos változtatása, amely már tavaly ilyenkor látható volt, hogy nem tartható) 

1184. További hasonló eredményes intézkedéseket 

1185. Több munkát és anyagi elismerést. 

1186. - Továbbképzések témáinak bővítése 
 
- Érdekvédelem 
 
- Pályázatok megosztása a tagokkal 

1187. több ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás 

1188. Érdekképviselet jelentős erősítése (pl. orvostársadalom gyakorlata) 
 
Építőmérnöki tevékenységen kívüli (pl. környezetvédelem, munkavédelem) aktuális szakmai ismeretek (pl. jogszabály 
változások, szakágakat érintő minőségirányítási-, környezetvédelmi- és munkavédelmi kérdések) átadása 
továbbképzésen, szakmai fórumon, újságban, stb. 
 
Szolgáltatásfejlesztés (pl. tanácsadás (ISO 9001, 14001, 28001, 50001), jogszabályfigyelés, környezetvédelmi 
tanácsadás, jogi képviselet, peren kívüli megegyezés) 

1189. Hőfogyasztásmérők helyszíni beépítésének ellenőrzését előíró jogszabály, és annak végrehajtása ügyének megalkotását. 

1190. Vezessék már be a kötelező külső tervellenőrzést - mint Németországban ! 

1191. A 30. pontban leírtak. Felelős vezetés és gazdálkodás. Nem a pozíció betöltése. 

1192. kezdő mérnökök és nyugdíjas mérnökök állás keresésének segítése, 

1193. Végre térjenek észhez, és lássák be hogy semmi szükség sincs rájuk. 

1194. A MMK ajánlott díjazásának lehessen érvényt szerezni. 
 
A kompetenciával és jogosultsággal rendelkező mérnökök ne lehessenek megkerülhetők. 
 
A szakma tekintélyének helyreállítása. 
 
A MMK járja ki, hogy az É2 tervezői jogosultságú okl. szerkezetépítő mérnökök (főleg ha a Magasépítési Tanszéken 
szerezték a diplomát) végre kapják meg az É jogosultságot (vicces helyzet, amikor egy 2500 m2-es csarnokhoz be kell 
vonni egy kezdő építészt, mert csak ők kaphatnak É jogosultságot) 

1195. Az ÉPÍTŐ-5 kiterjesztése az 1 fős mikrovállalkozásokra sikerként könyvelhető el, a Kamara elnöksége által megkezdett 
utat folytatni érdemes. 

1196. 1. Szakmapolitikai érdekegyeztetések bővítése. 
 



2. Egyéni szakmai fejlődés támogatása , szemináriumok szervezése. 
 
3. EKR vagyoni értékű jog másodlagos értékesítési piacának kialakítása,koordinálása, mentorálása. 

1197. Erősebb kamarára lenne szükség. A logikátlan és esetleges építési jogszabályváltozásoknál a Kamarásnak 
hatékonyabban kellene fellépnie. A Kamarának elsősorban a mérnökök érdekeit kellene képviselnie. A hasznos 
továbbképzésekre szükség van, de nem mint bevételi forrásra kellene erre tekinteni. A MMK és MÉK közötti 
átjárhatóságok fontosak lennének - a képzéseknél is! 

1198. A mérnökök érdekeiért hatékony, eredményes kiállást! 

1199. Határozott érdekérvényesítés, kiállás a szakmáért akkor is ha ez ellentétes a kormányzat véleményével 

1200. 1. Fordíttassák le a felhasználandó szabványokat magyar nyelvre és szabad hozzáférést biztosítsanak. 
 
2. Hassanak oda, hogy a bürokrácia ne lehetetlenítse el a munkánkat, mivel ma már a munkaidőnk kétharmadát nem a 
műszaki problémák megoldásával töltjük, hanem bürokráciával, jogi kérdések értelmezésével, stb. 
 
3. A műszaki tudomány, a mérnöki tevékenység tekintélyét mind erkölcsileg, mind anyagilag helyre kell állítani. 

1201. Érdemi kommunikációt, 
 
kétoldalú és konstruktív véleménynyilvánítást, 
 
érdemi együttműködést. 

1202. fiatal vallalkozasok segitese, kulfoldi megjelenesek tamogatasa, kezdo es kisvallalkozasoknak kedvezobb tagdij 

1203. Változatlan jó munkát 

1204. Érdekérvényesítés!!! 

1205. A semmiért ne kérjen ennyi pénzt... 

1206. hathatós érdekképviseletet 

1207. Mérnöktársadalom további segítése és aktív érdekképviselet 

1208. A Kamara és a területi kamarák közötti egyeztetéseket, az ellentétek feloldását, hatékonyabb költség elosztást. 

1209. Történjen meg az a változtatási igény, hogy akinek megvan a tervezői jogosultsága, az kérésére vizsga nélkül kapja meg 
a szakértői jogosultságot (vagy viszont), mivel a két jogosultság vizsgája megegyezik. Szintén nem történt lépés a felelős 
műszaki vezetői jogosultság esetén kérésre a műszaki jogosultság megadása vizsga nélkül(vagy viszont), mivel a két 
jogosultság vizsgája megegyezik. Továbbképzés:  Cégek által szervezett továbbképzések kredit alapú rendszerének 
visszaállítása. 

1210. Magyarázzák meg, miért jó tagnak lenni, milyen előnyökkel jár. Nagyon sok a tagdíj!!!!! Miért?? Covid miatt nem 
tudjuk elengedni a 2020-as és a 2021-es tagdíjakat?? 

1211. Mérnöki érdekeket érvényesíteni! 

1212. Nagyobb érdekérvényesítés országos szinten 
 
A megyei kamarák aktívabb bevonása 
 
Az egyes szakterületek együttdolgozása 



1213. 1. a mérnöki tevékenység / presztízs társadalmi elismertségének növelése 
 
2. az MMK egységének erősítése (területi kamarák - szakmai tagozatok - MMK szervezet) 
 
3. a tagság fiatalítása 

1214. 1. aktív tevékenység - a mérnöktársadalmat érintő - különböző kérdésekben 
 
2. aktív kapcsolat a kormányzattal, 
 
3. továbbképzések folyamatos fejlesztése, aktualizálása 

1215. Hagyja dolgozni a mérnököt. 

1216. Minden - hozzá méltó - eszközzel, ravaszsággal, politikusi körmönfontsággal, kapcsolat építéssel, foggal-körömmel 
küzdjön a mérnöktársadalom érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítéséért. 

1217. A munkabiztonsági és az emelőgépes tagozat határozatainak szinkronizálása.  
 
Egységes állásfoglalás az emelőgépek felülvizsgálatával kapcsolatban. 

1218. A kamarai tevékenység pontosságára, és hatósági tevékenységére komolyabb figyelmet kellene fordítani.  
 
A szakmai továbbképzések tekintetében javasol lehet a kisebb csoportos tályékoztató, és oktatás! 

1219. Hatékonyabb érdekképviselet a mikrovállalkozások számára. 

1220. Szakmai adatbázis létrehozása 
 
Több tájékoztatás 
 
Oktatások korszerűsítése, külső oktatás, továbbképzés elismerése. 
 
Pl. szakmai konferenciák, vándorgyűlések 

1221. Presztizsnövelés, Presztizsnövelés, Presztizsnövelés!!! 

1222. fejleszék a továbbképzés minöségét ,erősebb érdek képvíselet 

1223. Határozottan képviseljék a mérnök társadalom érdekeit az őket érintő kormányzati döntésekben. 
 
Munkájával tovább emelje a magyar mérnökök megbecsülését. 
 
A mérnöki felsőoktatást tanácsaival, tapasztalatával és gyakorlati lehetőségekkel segítse, irányt mutasson, hogy annak 
szintje elérje a nemzetközi sztenderdeket. 

1224. A mérnökök etikus magatartásának és a minőségi teljesítmények iránti igénynek hosszú távú ösztönzése, erre vonatkozó 
stratégia kialakítása. 
 
Az előző pont eredményeire támaszkodva a (jó és etikus) mérnökök és közösségeinek (megyei kamarák, tagozatok, 
MMK) a társadalmi, politikai elismertség fokozatos, következetes javítása. 
 
A társadalommal annak az elfogadtatása, hogy a jó döntések megalapozásához (pl. hosszú távú minőség, biztonság) 
szükség van a mérnöki tudásra. 

1225. -A mérnök társadalom markáns képviseletét 
 
-Szakmai kérdésekben való nyíltabb állásfoglalást, különösen országos ügyekben 



1226. Ugyanazt. 

1227. A mérnökdíjak rendezése.  
 
A kötelező szakmai továbbképzések szakmai színvonala jó, de előadásmódjukon lehetne javítani. Vonzóbb, 
látványosabb kellene 

1228. intenzívebb érdekérvényesítés 

1229. A mérnökújságba vezessék vissza a minket érintő új szabványok és rendeletek felsorolását 

1230. Jogosultságokkal kapcsoltatos szakmai, végzettségi felülvizsgálatokat,tagozatok közötti egyerűbb kommunikáció 
kialakítást. 

1231. - A mérnöki szakma presztízsének nevelése 
 
- mérnöki szakma képviselete a politikában 
 
- új generáció megszólítása a mérnöki neki pálya választása iránt 

1232. A fenti tevékenységek támogatása, ellenőrzése. 

1233. 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. 

1234. Az érdekérvényesítésben nyíltabb kiállást és nagy nyilvánosságot. 

1235. Hiteles legyen, szakmai folyóirat legyen, az oktatáspolitikában igyekezzen részt venni (gyorstalpalók helyett legyen pl 
erősáramú-gyengeáramú villanyszerelő oktatás, fiatalok támogatása, oktatás hangsúlyozása politika felé), szakmai 
fórumok szervezése, ahol hangot tud adni a kamara. 

1236. Az eddigi munka folytatását 

1237. Támogatást. 

1238. A kamarai tevékenység fokozott védelme. Kormányzattal szemben hatékony érdekérvényesítés. 

1239. mérnöktársadalom érdekeinek érvényesítése 
 
a továbbképzések rendszerének fejlesztése 
 
a "kóklerek" kizárása a mérnöktársadalomból 
 
a mérnöki díjak kötelezővé tétele (minimális eltérés megengedése mellett) 

1240. A mérnökök szerepének megismertetését a gazdasági életben. 
 
A mérnöki tevékenységnél a tudás és a gyakorlat összehangoltabb kezelését. 
 
Az egyes szakterületeknél a referencián alapuló speciális ismeretek elismerését. 

1241. Jó kapcsolattartást a kormányzattal, erős érdekképviseletet (lásd orvosi kamara), színvonalas szakmai továbbképzéseket. 



1242. A kamarai díjszabás erősen túlzó - ideális lenne, ha be lehetne tartani -, felülvizsgálata indokolt lenne.  
 
Át kellene tekinteni a már meglévő jogosultságok meghosszabbításának díjait, a kamarai díjakat. Feltehetően 
gazdaságosabb működési feltételek mellett ezek a díjak mérsékelhetőek lennének.  
 
A mérnöki munka végzéséhez szükséges előírások, szabványok díjmentes, vagy jelkéses összeg fejében történő 
biztosítása, vagy a kamarai tagsághoz kötöttem a díjmentes elérhetőségek biztosítása. 

1243. Alapvetően nincs problémám a MMK működésével és nem is látok bele a kellő mélységig, hogy kritikával illessem. 
Elvárásom - ha hívhatjuk így, egyáltalán - az egységesebb mérnöktársadalom kiépítése és érdekeink erősebb képviselete 
lenne. Pl. az elméleti síkon nagyon jól kinéző díjszabási táblázat gyakorlatba ültethetőségének kialakítása, akár 
jogszabályi kötelezésekkel... 

1244. A kivitelezők ellenőrizhetősége, hogy ne tudjanak 80%-os előleg felvétele után lelépni. 

1245. Az előző kérdésben megfogalmazottak képviselete. Szervezeten belüli élettel,tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás 
növelése. 

1246. szintén 

1247. A kormányzatnak a szakmára vonatkozó szabályozásában fokozott közreműködés, ha kell közbeavatkozás. 

1248. mérnöki munka becsületének visszaszerzése, egyértelmű és érthatő jogszabályi környezet megteremtése 

1249. a valódi, piacon dolgozó mérnökök támogatása a nagyobb cégek helyett 

1250. Az oktatási tevékenységek vonatkozásában javasolnám egy az 5 éves online jogi továbbképzéshez hasonló online 
képzési rendszer bevezetését a szakterületi beszámoló vizsgák tekintetében is. 
 
A többi területen nem várok intézkedést. 

1251. Talán az, hogy a jogszabályok kevesebbet változzanak. 

1252. Piacvédelmet. KKV szektor további felkarolását. 

1253. Az egyéni vállalkozók támogatását 

1254. Érdekérvényesítés, a tervezési munka presztízsének, anyagi értelmű elbírálásának emelése 
 
Szakmai összejövetelek, tájékoztatók, tovább képzések szervezése. 
 
A szakmai szabályait be nem tartók megfelelő szankcionálása 

1255. A továbbképzési rendszert meg kell változtatni, olyan on-line oktatások kellenek, ami nincs konkrét időponthoz kötve. 

1256. Mérnöki tevékenység képviselete a jogi szabályozások kidolgozásában 

1257. Ugyan azt mint az előző pontban. 

1258. Az előző pontban foglaltak elérésére várok intézkedéseket 

1259. 1. Szabványkötetek elérhetősége, kereshetőségének fejlesztése, az MSZT elérhetősége, felülete nem felel meg a mai 
elvárásoknak.  
 
A mérnök újság és a teljesen értelmetlen továbbképzések helyett erre kellene koncentrálni, ez az összes általam ismert 
kolléga véleménye és problémája. 



 
 
 
2. A szakmagyakorlási kérdésekkel, új jogosultságokkal kapcsolatos kérdések mérnök és kamara közti konzultációja oly 
módon, hogy a kamare részéről a tárgyalópartnerem szintén mérnök, és nem jogász! 

1260. A Kamarai tevékenység köztudatba bevezetése 

1261. Az NMHH segítő intézkedéseinek reális véleményezése a technikai és személyi háttér figyelembe vételével. 

1262. 1. Karakteres kiállás nem csak a mérnöktársadalom, hanem az adott szakmák érdekei mellett is, az ugyanis kevés, ha a 
Mérnök Újságban vagy a honlapon megjelenik, mert azt rajtunk kívül a kutya se olvassa (időnként még mi se). 
 
2. A szakmai továbbképzés rendszerében a kötelezők teljesítése kapcsán sokszor ismételten futunk bele lapos, unásig 
ismételt témákba, tehát ennek valami reformja kellene. 
 
3. Jogi továbbképzéseknél legyen lehetőség a helyi kamaráknál is egynapos turnusokban letudni azt. 

1263. A pandemia miatt kialakult helyzet megoldasa a jofosultsagok megtartasaval kapcsolatban. 

1264. HOGY VEZESSÉK BE A TAGDÍJ MENTESSÉGET BIZONYOS ÉVEK FELETT! ÉS NE KELLJEN EGY 
KOMOLY MÉRNÖKNEK BUTA VIZSGÁKAT TENNI! (llÁSD JOGI VIZSGA HÜLYE ROSSZ KÉRDÉSEK, 
HIBÁS MEGOLDÁSOK!) 

1265. Teljes reformot. Digitalizációt, a kamarai tagság általánosítását, a bürokrácia mértékének csökkentését, jogi szervezetből 
valódi mérnöki, szakértői szervezetté válás, vagyis egy maffia-jellegű szervezetből szakszervezeti és érdek-képviseleti 
szervezetté alakítást. 

1266. A kamrákra vonatkozó jogszabályok rendbetételének szorgalmazását. 
 
A jogszabályokban a mérnöki szabadság (alkotó erő) felszabadításának szorgalmazását és a terv tartalmi 
követelményeinek ésszerű szűkítését és cizellálását. 
 
Építési Minisztérium felállításának szorgalmazását. 

1267. Kamaránk érdekérvényesítő képességének növelését. 
 
Mérnöki díjazás (mérnöknap, tervezési-szakértési díjak, egyéb mérnöki szolgáltatások díjai) egységesített 
alkalmazásának szigorítási lehetőségeinek kidolgozását/elindítását. 
 
Vállalkozó mérnökök (egyéni vállalkozás, mikró vállalkozások, NEM a NAGY irodák!) részére, a szakcsoportokhoz 
igazodó munkacsoportok alakítási lehetőségének (igény felmérés) vizsgálata/beindítása. 

1268. Csak előre nézzen és a jövőbe mutasson 

1269. Képzések fejlesztése, tudástárakhoz való ingyenes vagy legalább jelentősen támogatott hozzáférés. 
 
Közvélemény, lakossági tájékoztatás. 
 
Tanácsadási lehetőségek bővítése gazdasági/pályázati területekre. 

1270. AZ ERŐ MEGMUTATÁSÁT ÉS EHHEZ A TAGSÁG ÖSSZEFOGÁSÁT. 

1271. Díjmentes hozzáférés a szabványokhoz. 
 
Több szakmai segédlet díjmentes biztosítása. 
 
Díjmentes online szakmai továbbképzések szervezése. 



1272. Előző igények tolmácsolását 

1273. A mérnöktársadalommal (nem csak egy rétegével) való aktívabb együttműködés és kapcsolattartás. Természetesen a 
pandémiás helyzet megszűnése után, a személyes kapcsolatok erősítése. 

1274. Gazdasági és fejlesztési kormányzati ágazattal szorosabb együttműködés, a mérnökök érdekeinek képviselete 

1275. Kamara által nyújtott tagi kedvezmények szinte semmire nem jók, gyakorlatilag nem hasznosíthatóak. Szoftverekre, 
szabvány hozzáférésre kellene kedvezményt biztosítani. 

1276. online jogosultsági vizsga lehetőségének minél előbbi bevezetése 
 
online szakmai továbbképzések lehetőségének bővítése 
 
szakmai szabványok online hozzáférhetőségének biztosítása 

1277. Eddig volt intézkedésük? 

1278. Nem tudom 

1279. A szükséges tanfolyamról egyéni értesítés,ne felejtsük el. 

1280. A tartószerkezeti tagozat jelentős fejlődésen mehetne keresztül, a külföldi példákat látva a hazai tagozat szinte 
semmilyen szempontból nem segíti a leendő mérnökök szakmai fejlődését. Az EC előtt a szakmai anyagokkal egy 
könyvtárat meg lehetett volna tölteni, az EC-s anyagokat vadászni kell, korlátozott számban jelennek meg, és igény 
esetén sem lehet például pdf formátumban megvásárolni azokat. A szerzők nem kapják meg a megfelelő szakmai 
megbecsülést és a köszönetet az elvégzett munkájukért! 

1281. Mérnök presztízs (társadalmi értékelés) emelése 
 
Székház ügy rendezése (az állam részéről az elvett székház helyett másik ingatlan tulajdonba adása) 
 
Oktatásban, nevelésben a természet és műszaki tudományok népszerűsítése, támogatása hatékony állami programokkal 

1282. Erdekvedelem (mint egykor a cégek) 

1283. Az egyenlő bánásmódot a vállalkozásban. 

1284. A már megkezdett eddigi munka folytatását, továbbá az átalakuló helyzethez való alkalmazkodást. A fiatal mérnökök 
motiválását, illetve nagyobb hangsúlyt helyezzenek megszólításásukra. 

1285. Semmit. 

1286. Erősebb kamarai részvétel a szakmai rendeletekben. (Ha engedik) 

1287. Szakmai érvényesülés a politikai döntésekben. Új állami  építések esetén azoknak megfelelő üzemeltetése is biztosított 
legyen. 

1288. Az MMK megfelelő érdekképviseletet nyújtson a Tagjainak az alaptalanul megemelt tagdíjak ismeretében. 

1289. Semmilyet, szkeptikus vagyok. 

1290. Határozottabb érdekérvényesítést. Lényeges több közszereplést. 

1291. Tiszta, világos működési, továbbképzési feltételek biztosítása, erős érdekvédelem. 



1292. Határozottság, érdekérvényesítés, szakmai elkötelezettség. 

1293. Hatékony érdekérvényesítés 
 
Összefogás szakmai szervezetekkel 
 
A mérnöki munka elismerésésnek támogatása 

1294. Határozott fellépést a kormány mérnöktársadalmat negatívan befolyásoló rendelkezései, törvényei ellen, érezhető 
érdekvédelmet, az előzetes egyeztetések kikövetelését. 

1295. Nincs 

1296. Nagyobb lobbi a mérnökökért, ami nem egyenlő az építőiparban dolgozó mérnöki tevékenységgel. Mérnökújság  Ne 
csak az építőmérnököknek szóljon. 

1297. A kis vallalkozo mernokok ,tovabbi tamogatasat.                                                       Rendszeres muszaki jogi 
tajekoztatast.      Jovobeli gazdasagi ,muszaki elkepzekeseket 

1298. Érdemi kommunikáció a megyei kamarákkal. 

1299. Jobb érdekérvényesítés a kormánynál . 

1300. 1 A megkezdett munkát vigye tovább, 
 
2.A MMK törekedjen még jobban ,a politikától való távolság tartásra, függetlenségre. 
 
3. megpróbálni a passzív tagságot  is valamilyen módon bevonni a kamarai életbe,mivel én úgy látom van egy mag 
amelyik szívvel lélekkel részt vesz a munkában, de ez elég kis létszám. 

1301. Az online képzések remélem megmaradnak a jarvanyhelyzet elmulasaval. A folyamatos tájékoztatásban reménykedek, 
az építő ipari intezkedesekkel kapcsolatban, melyet a kormányzat hoz. 

1302. L. 31-es pont 

1303. ? ? ? 

1304. Kitartást! 

1305. A mérnöktársadalom képviselete pl. az állami szervezeteknél alkalmazott mérnök kollégák részére szánt vérkorrekcióról. 

1306. Valós érdekképviseletet a szakmai képesítések és jogosultságok terén, szakmai képzések létrehozásának indikálását az 
oktatási rendszerben olyan szakterületeken, ahol ez előre láthatóan szükségessé fog válni.  
 
Továbbá ne legyen jogszerű és etikus olyan csaló tervhamisítók jogosultsággal való ellátása és felvétele, integrálása, 
akik ellen pont tervhamisítás miatt "folytatnak" vizsgálatot, illetve vizsgálatnak látszó alibi eljárást folytattak. 

1307. Költséghatékonyabb működés, a centralizálás csökkentése 

1308. Támogassák a 31. pontban leírtak elérését ! 

1309. Több alkotói és szellemi szabadságot biztosítani a mérnök társadalomnak. Túl sok a kötelező továbbképzési tanfolyam, 
az autódidakta tanulást többre tartom. 
 
Célszerűnek tartom a mérnöki cím nyomatékosabb társadalmi elismerését és annak jelentőségének kihangsúlyozását. 



1310. Sok sikert! 

1311. 1. Tervezői-szakértői jogosultságok kevésbé kötött értelmezése, ennek érdekében a jogosultsági jogcímek drasztikus 
csökkentése az egyes jogosultságokhoz tartozó tevékenységi kör kiszélesítésével. 
 
2. A továbbképzési rendszer hatékonyabbá tétele a korábbi gyakorlat irányába történő elmozdulással (kredit gyűjtése, 
versenyszféra bevonása). 
 
3. A képzési rendszer - beleértve már a középiskolai képzést is - átalakításának támogatása annak érdekében, hogy a 
képzés javuljon. 

1312. Érdekképviseletek erősítése. 
 
Szakmai továbbképzések színvonalának emelése. 
 
Online képzési formák megtartása a Covid után is. 

1313. Valóban informálni , képviselni helyzetbe hozni nem csak Pesten a mérnököket 

1314. A legfrissebb szakmai és kormányzati információkról naprakész tájékoztatás. 
 
A munkavégzés feltételeihez kapcsolódó képzések. 
 
A szakmai képzések fejlesztése. 

1315. önállóság, a mérnökök érdekeinek védelme, harcos kiállás 

1316. Érdekérvényesítés. 

1317. Szorosabb kapcsolat és befolyás a kormányzati szervek döntéshozatalában 

1318. szélesebb, szigorúbb minőség ellenőrzést a tagoknál 

1319. Oktatás színvonalának javítása, és a színvonal emelésének elősegítése 

1320. A Mérnök társadalom érdekeinek a határozottabb érvényesítését. A társaság fiatalodását. 

1321. - tervezői jogosultságok kiadásához, a feltételek meglétének, hatékonyabb vizsgálata, ellenőrzése 

1322. Nincs elvárásom 

1323. 1.Javítsa a mérnökök tekintélyét az állami vezetés előtt! 
 
2.Adjon fórum lehetőséget a kritikai hangoknak, s a jogos kritikákat szívlelje meg, s tegyen a hibák javításáért! 
 
3.Ne csak az állam érdekeit képviselje a tagokkal szemben, hanem a tagok érdekeit is az állammal szemben! 

1324. Szorosabb együtt működés az ipar kamarával (nonszensz, hogy építő mérnöki diplomával, egyéni vállalkozóként nem 
végezhetek épület feújításit) 
 
Egyetemekkel szorosabb képzési együttműködés 

1325. Naprakész tájékoztatás és érdekképviselet. Lehetőség megteremtése a mérnökök közötti szakmai nyilvános 
kommunikációra blog formájában. Ez lehetővé tenné hogy a szakmakezdő kollégák kérdéseiket feltegyék a tapasztaltabb 
kollégáknak. 



1326. Gyorsabb, rugalmasabb intézkedéseket 
 
A mérnöki díjszabás betartatását 
 
A kisvállalkozások anyagi és erkölcsi támogatását 
 
Nemcsak fővárosi cégek, emberek kitüntetését 

1327. Komolyabb digitalizáció elkezdését: 
 
1.) Elsőre kezdhetők a nyomtatványok digitalizálása, majd a kamarai élet többi területén is (könyörgök ne a MKIK-
stílusa szerinti legyen) 
 
2.) Képzések igengyors átalakítása, újbóli megszervezése, hiányoznak a személyes konzultációk, 
 
3.) Szakmai etikai ügyek kapjanak nagyobb hangsúlyt 
 
Sokkal határozottabb érdekérvényesítést, 
 
jogszabályok harmonizálását, ütközések elkerülését 

1328. Gazdasági folyamatok monitorozása, közzététele. 
 
Érdekérvényesítés fokozása.  
 
Hasznosítható képzések. 

1329. Szakmai oktatások színvonalának emelése - esetleges újbóli kiszervezése 
 
A szabványok körüli káosz csökkentésében történő aktív tevékenység 
 
A járvány elmúlásával az újbóli mérnökjogi kontakt oktatások megtartása 

1330. Határozottabb és hatékonyabb részvételt a döntés előkészítésben. 
 
Tervezési munkát segítő segédletek kidolgozását. 

1331. A 31. Pontban leírtak megoldását. 

1332. Intenzívebb lobbi tevékenységet a mérnök képzés színvonalának visszaállításáért. 
 
A nem engedélyköteles mérnöki tevékenységet folytatók szélesebb körű bevonása, képviselete. 
 
Egységet teremteni a MMK és a területi kamarák között. Tisztázni a hierarchiát. 

1333. Előző 31.pontban leírva 

1334. A vasúti szakág nagyobb mértékű kezelése. 

1335. Értelmes logikus ajánlásokat várok, nem parancsokat. 

1336. Alapvetően nincs. Hatáskörben megtesz mindent. 

1337. Nem várok semmit. 

1338. nagyobb érdekérvénysítő képesség 



1339. 1.) A Kamarának nem elsősorban nem jogszabály változtatásokra kellene koncentrálnia, hanem a saját szakmai műszaki 
fejlesztésekre  
 
Szakmai anyagot, segédleteket, állásfoglalásokat kell kidolgozni, ezt a munkát rendesen megfizetni. 
 
2.) A szakmai társszervezetekkel, egyesületekkel és felsőfokú intézményekkel való kapcsolatok és együttműködés 
erősítése, 
 
3.) a mérnöki tevékenység anyagi, szakmai és társadalmi elismertségének növelése 

1340. A szakma súlyának növekedése a közéletben, társadalmi megítélésben jelentős javulás. 

1341. - Valós, hatékony, eredményes érdekképviselet, 
 
- Szakszerű és használható tudást adó továbbképzés, 
 
- Életszerű jogosultsági rendszer. 

1342. A tagság érdekeit képviselő Kamara legyen 

1343. Érdekérvényesítés, aktivizálás, kamarai szervezet apparátusának célszerűsítése. 

1344. a kamarai tagok számára legyenek kedvezményesen igénybevető szolgáltatások, ami a mérnöki munkához szükséges: 
kedvezményes szabványtár hozzáférés, kedvezményes jogtár hozzáférés 

1345. hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés 

1346. A mérnökszakma és a mérnökök érdekeinek képviselete (ha hagyják). 
 
A szakmai munkát meghatározó szabályozási háttér korszerűsítésének kezdeményezése (egységeség, átláthatóság, 
alkalmazhatóság), a jogbiztonság elérése (a jogszabályok állandó változásának, képlékenységének, egyénekre 
szabottságának megszüntetése). 
 
A mérnökszakma fejlődésének segítése (információ, innováció, képzés,) és összetartása (a szakma a prioritás). 

1347. A szakmai  és tisztességre, becsületes, önálló gondolkodásra, politikai függetlenségre épülő MMK-ra van szükség 

1348. Az előbbiek képviselését. 

1349. A mérnökszakma és a mérnökök érdekeinek képviselete (ha hagyják). 
 
A szakmai munkát meghatározó szabályozási háttér korszerűsítésének kezdeményezése (egységeség, átláthatóság, 
alkalmazhatóság), a jogbiztonság elérése (a jogszabályok állandó változásának, képlékenységének, egyénekre 
szabottságának megszüntetése). 
 
A mérnökszakma fejlődésének segítése (információ, innováció, képzés,) és összetartása (a szakma a prioritás). 

1350. A kötelező szakmai továbbképzés megszüntetését és a kreditrendszer újbóli bevezetését - ahogy egy előző pontban ezt ki 
is fejtettem. 

1351. Gyors ügyintézést 
 
Megfelelő érdekvédelmet 

1352. Az előző pont szerinti 

1353. Pályázati lehetőségek a pár fős Mérnök Irodák részére, területi elhelyezkedéstől függetlenül. 



 
A Kamarában a szakmát a  Szakmai Tagozatok képviselik, ehhez képest nevetséges pénzügyi forrásuk van. Ezen 
változtatni kell. 
 
A nyilvántartást, a bürokráciát jelentős részben ki lehet váltani online felületekkel. 
 
Legyen több pénz/költség a Szakmára. 

1354. Érdekvédelem 
 
A kormányzati szakmai energetikai intezkedesek elözetes vélemenyzése 
 
Egyes ellenőrzések szigorítasa 

1355. Érdekvédelem 
 
A kormányzati szakmai energetikai intezkedesek elözetes vélemenyzése 
 
Egyes ellenőrzések szigorítasa 

1356. Érje el a kamara, hogy ne kelljen 5000 Ft. Regisztrációs díjat fizetni az ipar a árának, hogy ha kell akkor az a mérnök 
kamaranak kelljen fizetni. Ez nagyon megalazo mind a kamara kora, mint ránk nézve. 

1357. A mérnöki igények felmérése, megértése, képviselete. 

1358. Mérnököket érintő jogszabályok bevezetésére és módosítására hatékony befolyás gyakorlás. 

1359. Nyíltabb működést, több tájékoztatást. 
 
A Mérnök Újság szóljon a mérnökökről, legyen interaktív, legyen véleményrovat és levelezés (mint régen) 

1360. Nagyobb lobbi tevékenységet és komolyabb érdekérvényesítést. Bebetonozott kamarai pozíciók felszámolását. 

1361. 1. A kivénhedt bandát zavarják el. 
 
2. Értelmes oktatókkal tartsák a továbbképzéseket. 
 
3. A Mérnök Újságon kívül mást is kapjunk a pénzünkért. 

1362. A kisebb vállalkozások (nem kisvállalkozások) életlehetőségeinek erősítését. 

1363. Digitalizáció erősítése. 
 
Érdekérvényesítés. 
 
A mérnökök érdekvédelme a vállalkozások érdekvédelme helyett! 

1364. 1. Lehetőleg betartani a szubszidaritás elvét, mindent a lehető legalacsonyabb szinten intézni, minél kevesebb napi 
intézni való az MMK-ban. 
 
2. Jobb kommunikáció, jobb kamarai honlap az MMK-nál. 
 
3. A Mérnök Újság legyen műszaki jellegű, kevesebb felesleges kép (pl. egy teremben ülőkről fénykép), több képlet, 
több szakmai diagram, több táblázat. 

1365. Hasznos képzési rendszert. 
 
Szabványokhoz való hozzáférés megoldása. Magyar nyelvű szabványok előállítását.  



 
Kamara által meghatározott tervezési díjak érvényesítését a gyakorlatban. 

1366. Ld. 31. kiharcolása. 

1367. Érjék el, hogy műszaki- és iparpolitikai kérdésekben törvényben rögzített joga legyen a Magyar Mérnöki Kamarának 
véleményt mondani! Ne engedjék az utolsó magyar kohászati üzemet úgy járni, mint ahogyan eltűnt a: GANZ MÁVAG, 
az LKM, a Láng Gépgyár, a DIGÉP, az Ózdi Kohászati Üzemek, stb.  stb.,Semmink nem maradt! Nagyobb méretű 
alkatrészt csak külföldön tudunk javíttatni, gyártatni. És az üzemekkel együtt eltűnt 100-150 év szaktudása is. Ezt 
próbálják meg visszahozni! 

1368. A mérnöki és szakági  on-line képzések és továbbképzések költségének teljes, vagy legalább részleges átvállalásával a 
kamarai tagok költségmentesen (vagy csökkentett költséggel) végezhetik el a képzéseket. A pandémia miatt felszabadult 
kapacitást így képzésre, önképzésre fordíthatja a mérnök-társadalom. 

1369. Semmit. 

1370. Továbbra is való érdekképviseletünk legyen . Szakmai, kollegális légkör maradjon meg- ne legyen arisztokratikus a 
vezetés és a szakamai kapcsolattartás.  A szakmagyakorlók kapjanak meg minden segítséget ahhoz, hogy naprakészek 
lehessenek és ez az információ ne olyan továbbképzésekkel legyen megszerehető, amely anyagi lehúzáson  alapul. Ne 
szervezzék ki az oktatást teljes piaci érdekeltségre, maradjon meg nonprofit, vagy méginkább állami támogatott körben. 

1371. Szakmai, gazdasági erkölcsi segítséget a kis tervező irodáknak! 

1372. Életkoromnál fogva a szakmai munkát 2022-ben befejezem, betöltöm a 80 életévemet. (Ha a vírus is úgy akarja) 
 
Nagyon öszintén mondom: semmit sem várok semmilyen Kamarától. Nincs társadalmi elismertségük, nincs állami 
elismertségük, buvoárjuk az állami döntésekkel kapcsolatban.  
 
A Mérnökújságban előadja pár (szinte mindig ugyanaz) az újságíró a Kamara tevékenységét és kész........ 

1373. Sok sikert kívánok az elnökségnek. Maradjon meg a mostani vezetőség szemlélete, hatékonysága, szakmai és szellemi 
irányultsága, felfogása. 

1374. erőteljesebb ráhatás a kormányzat mérnöki munkát támogató intézkedéseinek kidolgozása során 
 
érdekképviselet növelése 
 
szakmai képzések szinvonalának emelése 

1375. Szakmai fejlodesi lehetoseg 
 
Jobb szelesebb szinvonalasabb tovabbkepzesi eloadasok 
 
Folyamatos monitoring 
 
Kevesebb gittegylet tipusu felesleges szajkarate 

1376. Képviselje a mérnökök érdekeit, mint a leköszönő elnökség 
 
Átlátható szakterületek és a jelzésük ne aprózza el - ne szórja nagyon - a mérnök jogosultságokat 

1377. hozzáértő 

1378. Erősebb érdekképviselet a rendeletalkotási fázisban 

1379. A kis és egyéni vállalkozások számára a régen beígért 10%-os költségű szabványokhoz való hozzáférést várom. 
 



Minden olyan EU-s szabványt, amit Magyarországon bevezetnek, sőt egyes esetekben rendeletekkel tesznek kötelezővé, 
csak akkor kérhessék számon, ha azt lefordítják magyar nyelvre. Az MSZT ne hivatkozzon arra, hogy nincs elég 
kapacitása a szakfordításokra, mert én sem hivatkozhatok arra, hogy nem angolul tanultam, hanem spanyolul vagy 
oroszul és így nem vagyok képes a szabványt betartani. 

1380. Legyen végre rend. 
 
A területi kamarák munkájának ne legyen gátja az MMK szakosztályainak kiemelt státusza 

1381. Csökkentség a tagdíjat, mert indokolatlanul magasnak tartom. 
 
A tartószerkezeti tagozat honlapján nincsenek aktuális információk. 

1382. Egységes fellépés, 
 
Korszerű kamara, 
 
Összefogás különálló és egymással vetélkedő kamarák helyett, a mások hibáira fókuszáló kommunikáció helyett 
összefogott és előremutató szemlélet kialakítása szükséges ellenségkép keresése nélkül. 

1383. Ne legyenek gittegylet. 

1384. - szakmai minimál elvárások megfogalmazása és számonkérése 
 
- közbeszerzések terén és egyéb szerződéses területeken hatékony támogatás 
 
- közösségi élmény fejlesztése 

1385. A Tagság érdekeit szolgálja, alkalmazkodjon az új kihívásokhoz, legyen saját véleménye 

1386. Szabályozás, tájékoztatás, szakmai segédletek kidolgozása 

1387. Szabványokhoz rendeletekhez való jobb hozzáférés segítése 

1388. A fenti javaslatok hatékony és eredményes képviselete. 

1389. érdekképviselet, jogsegély, továbbképzés 

1390. Erősítse az érdekképviseletet. 

1391. Én már semmit nem várok véglegesen elhagyom az országot.... 

1392. Folytassa a pozítív tendenciát. 

1393. Határozottabb érdekérvényesítést a jogszabályalkotásban. 

1394. A tervezői jogosítványok megadásának szigorítását, az elbírálásnál a gyakorlati követelmény komolyabban vételét. 

1395. Semmilyen. 

1396. Felkészült szakmaisggal határozott és eredményes érdek érvényesítést ! (3 elvárás egy mondatban) 

1397. Fenti célokért való munkálkodás. 
 
A kamarai díjszabás érvényre juttatása. 



 
Igazi, érdekérvényesítő, erőt mutató szervezet legyen, ahol a három szervezetcsoport ne egymás ellen, hanem egymásért 
dolgozzon! 

1398. 1. A Kormányzat és az MMK kapcsolatrendszerében legyen erőteljesebb az MMK és a Tagozatok együttműködése.  
 
2. Legyen nagyobb befolyással a tevékenységét érintő jogszabályok módosítására. - Pl.: 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet módosítása évek óta napirenden van, de érdemi előrelépés nem történt - G, GO jogosultságok. 
 
3. A kormányzati portálon legyenek ingyenesen és magyar nyelven hozzáférhetők a műszaki tartalmú jogszabályokban 
meghivatkozott szabványok. Lásd: 1995. évi XXVIII. tv. 6. § (2) 

1399. Azonos jogosultsági vizsga szükségessége esetén új jogosultság megigénylése során csak a szakmai referencia 
benyújtása legyen elegendő. Pl. meglévő ME,  
 
FMV, vagy tervezői jogosultság esetén a szakértői jogosultsághoz ne kelljen további vizsga. 

1400. Az online továbbképzési lehetőség nagyon hatékonyan működik, ezért a jövőben is célszerű lenne az ilyen jellegű 
oktatás biztosítása, esetleg a beszámoló vizsgák online biztosításának lehetősége a megfelelő ellenőrzési rendszer 
kialakításával (bekapcsolt kamera, mikrofon, képernyőfigyelő szoftver, stb.) 

1401. Un. 

 


