33. Megjegyzés, észrevétel
1.

Fiatalítást! A sok idős , utazgató, magát kitüntetgető ember helyett , okos, értelmes fiatalokat! Fiatal , erőteljes
EMBEREKET kívánok vezetőnek, akik nem utazásra , a budapesti kassza tömésére, és mérnökbálra költik a befizetett
tagdíjakat. Fiatalokat,akik az állam vezetőinél is el tudnak valamit intézni!
A munkabérre költést nem feszegetem , de ott is mindenki nézzen szét.
Az itt leírtakra megy el az összes befizetett tagdíja egy vidéki kamarai tagnak.

2.

Az Építő-5 pályázatból a "nano" tervező vállakozások kimaradtak, a szakmai minimum bér fölött meghúzott alsó bérhatár
miatt, akik igazán rászorulnak az informatikai fejlesztésre, a méregdrága szoftverek beszerzésére. Akkor talán "mikro"
vállalkozássá válhatnának.

3.

Az Építő-5 pályázatból a "nano" tervező vállakozások kimaradtak, a szakmai minimum bér fölött meghúzott alsó bérhatár
miatt, akik igazán rászorulnak az informatikai fejlesztésre, a méregdrága szoftverek beszerzésére. Akkor talán "mikro"
vállalkozássá válhatnának.

4.

A szakmai tagozatok, esetlegesen a területi kamara működtethetne klubot - Uram bocsá' - "kocsmát" a spontán találkozások
segítésére.

5.

Én kicsit felturbóznám a mérnökiskola rendszert, mert igen nagy szükség lenne rá.

6.

További eredményes munkát!

7.

Jó lenne ha a Kamara a magyar mérnöki műszaki nyelv romlásával is foglalkozna (például: közlekedési szektor abroncsipar), mert az nagymértékben romlott az elmúlt harminc év alatt!

8.

A korábbi kérdőívre adott válaszaimból sem láttam semmit megvalósulni, ennek is ez lesz a sorsa.
Összességében pedig az a véleményem, hogy a hátunkon hordozzuk Önöket, mivel kötelező volt Önöket a hátunkra venni.
Ideje lenne ennek véget vetni!

9.

.

10.

Köszönöm a felkérést!

11.

Szerintem egy ilyen szervezetben nagyon nagy lehetőségek rejlenek, például sokkal nagyobb koordináló szerepet
vállalhatna. Ha bővebben érdekli Önöket javaslataim kérem írjanak ! Akár ez a teszt is egy új kezdete lehet. Sok sikert!

12.

Nagyobb lépéseket kéne tenni a szakmai megbecsülés felé. Mert hiába végzem el bármelyik tanfolyamot, képzést, pl: FIDIC
az nagyon ritkán jelenik meg plusz feltételként, vagy legalább elvárásként. Sajnos mindig vannak olyan kollégák akik
alacsony árért vállalnak munkát, a beruházó ,meg örül, hogy " olcsó Jánost" megtalálta. Ezen kéne nagyban változtatni.

13.

Nincs hozzáfűzni valóm.

14.

nincs

15.

Az Ingatlanredező tech. végzettségü kollegáktól a megszerzett jogukat elvették, nem törődtek velük ! (2019)

16.

Köszönöm a lehetőséget.

17.

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.

18.

A képzések, vizsgák megszervezésében, lebonyolításban sokkal rugalmasabb, együttműködőbb és korrektebb magatartást
várnék el a Kamarától a tagok érdekében (előzetes tájékoztatás, félkészítő anyagok elérhetősége, vizsgaidőpontok és
létszámok meghatározása stb.).
(Különösen a jelenlegi online tapasztalatok alapján.)

19.

Az MMK ne csak "kötelező tagság"-ból álljon, akiknek a szakmai tevékenysége miatt kötelező a tagság, hanem legyen
minden mérnök kamarája.

20.

Köszönöm ,hogy kikérik a véleményünket.

21.

Az elmúlt 20 év során ennyire nem éreztem kiszolgáltatva magamat, mint az utóbbi 5-6 évben. A beruházói oldal és az
építőipar diktál, felelősséget a tervezőkre hárítva. Az állami beruházások szakmaisága nulla, a kivitelezők döntenek,
gyakran nem engedik a társtervezői kooperációkat létrejönni. Az oktatás színvonala folyamatosan süllyed, mert "kihaltak"
az oktatásból a szakemberek. Tapasztalataim szerint a villamos ipari irányítástechnika hanyatlik.

22.

Nincs.

23.

A tagdíj kicsit brutálisan változott az előző évhez képest-

24.

Nyugdíjasként tartom fent tagságomat, szinte a kamara megalakulása óta. Lehetőségeim szerint tudok bekapcsolódni a
kamarai tevékenység egyes területein a kamarai munkába.

25.

T. Kamara, tekintettel arra, hogy nem vagyok kamarai tag, csak regisztrációhoz kötött tevékenységet folytatok, kérem
nézzék el, hogy a kamara működésével kapcsolatos kérdésekre nem válaszoltam. Bízva megértésükben maradok,
Üdvözlettel, Kiss Donát

26.

nincs

27.

Nincs egyéb észrevétel.

28.

Nincs.

29.

nincs

30.

A szakmai továbbképzéseknél szeretnénk több műszaki ellenőri, műszaki vezetőket érintő gyakorlati kérdésekkel
kapcsolatos tovább képzéseket, előadásokat. ( Pld.-ul könnyűszerkezetes épületek építése, külső hőszigetelések, új anyagok
és technológiák felhasználása, stb.

31.

A szakmai képzések, bár javultak, lehetnének sokkal gyakorlatiasabbak. Reflektáljanak az aktuális problémákra.

32.

Megjegyzéseim:
1.) Hasznosnak vélem a jelenlegi kérdőív alkalmazását, örömmel látnék a kötelező oktatásokra vonatkozó, hasonló form-ot
a jövőben,
2.) Élvezzenek több területen előnyt a Mérnökkamarai tagok a Kamarán kívüliekhez képest,

33.

Feladat listához a tagok igényeit bekérni, max. 7-10 db csoportosításban. Az alap téma csoportok (érdekképviselet,
mentorálás, támogatás, egyéni tevékenység értékelési rendszere, továbbképzés témák, rendeleti tájékoztatók, stb.) is a tagok
megkérdezésével kellene kialakítani.
Kérdőív erre nagyon alkalmas módszer, aminél az összes tagot kell megkeresni feltétlen.

34.

Javaslat továbbá: A korlátozott tartószerkezeti jogosultságot esetleg egy tartószerkezeti szakmérnöki kétéves
továbbképzéssel is lehessen megszerezni. (a főiskolai építész képzettségűeknél volt korábban ilyen)

35.

Ezt inkább hagyjuk... ;-)

36.

nincs

37.

A tevékenységnél több lehetőséget is jelölni lehessen. Pld: tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés, stb. A bál elérhető
legyen minden szerény jövedelmű mérnöknek. És ne szponzorok összejövetele legyen. Ha ez nem lehetséges akkor ki kell
találni olyan rendezvényt, melyre minden mérnök szívesen el szeretne menni és nem a pénztárca tartja vissza. A közösség
erősítése a személyes találkozókon múlik.

38.

OTÉK és OTSZ ne változzon 5 éven belül. Ami most folyik ezzel kapcsolatban az komolytalan.

39.

nincs

40.

nincs

41.

Társaságunknak a Mérnöki Kamara mellett miért szükséges az Ipar- és Kereskedelmi kamaránál is szerepelnie, és oda is
fizetni amikor
onnan semmilyen segítséget nem kaphatunk, mert nem végzünk olyan tevékenységet.

42.

Összességében jónak, bizalmasnak tartom a tevékenységüket.

43.

Több szakmai /baráti összejövetel, szakmai látogatás kéne klub-szerű működéssel.

44.

nincs

45.

A kamarai tagdíj érthetetlenül megemelkedett, különösen a nyugdíj mellet rászorultan végzett, a megrendelési visszaesés
miatt csökkent bevételhez viszonyítva.

46.

Sok sikert kívánok a munkához.

47.

Az építőipar helyét a gazdaságban a megtermelt értéke szerinti helyére kellene helyezni, kiegyensúlyozottabb
munkaelosztás, reális ár-értékarányok megkövetelése.

48.

A mérnöki továbbképzés teljes megújítását, az elavult jogi előadások helyett frisseket, olyat, ami a szakmában
hasznosítható.
A továbbképzések konferenciák általi teljesítése nem ad mérhető szakmai tudást.

49.

A továbbképzési rend egy káosz. Hiába vagyok a közlekedési tagozat tagja, nem kapok értesítést az engem érintő
képzésekről. Bezzeg kapok értesítést a rám nem vonatkozó lehetőségekről.
Az adminisztráció teljesen rugalmatlan és nagyon lassú.

50.

Nincs

51.

A kamara elöregedő. A fiatalabb generációt be kell vonni a kamarai munkába

52.

Évek óta nem sikerül elintézni, hogy megkapjam a Mérnök újságot.
Írtam egy e-mailt 2021.02.26-án, egyéb témában időpontot kértem. A mai napig nem kaptam egy betű választ sem.

53.

A továbbképzések ne reklámműsorok legyenek.

54.

Nincs

55.

nincs

56.

Köszönöm segítő munkájukat.

57.

..

58.

Nincs.

59.

A mérnök társadalom elismerése, kitüntetések szabályozása , ennek átláthatósága fontos lenne

60.

A 70 év feletti, jogosultsággal rendelkező tagok tagdíjának 2021 évi 50% os emelése aránytalanul nagyobb volt, a többi
díjhoz képest is, nem beszélve a hivatalos inflációs adatokról!

61.

A fiatal mérnöktársadalom számára nagy segítség lenne egy racionális szakmai gyakorlat hossz. Lehetne rugalmasabban
építmény fontosságához mérten sávosan megszabni a szükséges szakmai tapasztalat idejét. Bármilyen önálló tartószerkezeti
tervezéshez előírni az 5 évet elég hátrányos a fiatal mérnökökkel szemben, a korábbi 2 évvel, vagy akár a még korábbi,
üzemmérnöki végzettséggel való tervezéssel szemben.

62.

Nincs

63.

A fizikai és szellemi tevékenységek támogatása, segítése, élő tanácsadások,
szemben a büntetésekkel való fenyegetés világának kiépítésével,
a személytelen, digitális, felelősség vállalása nélküli világ létrehozásával.

64.

További sikeres, jó munkát és jó egészséget kívánok! Üdvözlettel.

65.

Gyakran változnak a rendeletek, törvények stb ÉS új termékek nap, mint nap jelennek meg. Rendelet-ismertetést szeretnék,
esetleg a rendelet tartalmáról egy kis eligazítást, segítséget. Az új termékek megjelenését a forgalmazók szorgalmazzák, de
az, NÉHA összehangolatlan. 2-3 havonként kellene egy fix nap, így az akár egy évre is bekerülhetne a naptásrab!

66.

Nincs

67.

Nincs további észrevételem.

68.

Jelenleg nincs.

69.

Bővítse tovább a tagság felé az informáltságot, minden az építéssel kapcsolatos kérdésben, a kezdetektől a végéig és az elért
eredményekről, kudarcokról egyaránt. NYITOTTSÁG, ami véd.

Hangoztassa az építőipari mérnöki tudás fontosságát az ország működésében elfoglalt fontos szerepére, a sok jogi-és
politikai csűrés csavarás mellett.

Lehetetlen, hogy az ország lakhatási problémáit a kormányzat ne tudja megoldani. Lehet a paneleket szidni, de enélkül a
magyarok többsége még folyosós, belső u
70.

Eredményes, sikeres munkát kívánok

71.

Nincs

72.

Az Iparkamara és a Magyar Mérnöki Kamara közötti összhang szinkronizálása. Az Iparkamara részére megfizetendő évi
5.000 Ft-os díj - amiért az MMK tagja semmit nem kap - megítélésem, és mások véleménye szerint is indokolatlan.
Javaslom ennek érdekérvényesítő egyeztetését a két kamara között.

73.

Öreg dinoszaurusz rendszert nem egyszerű megreformálni. :D

74.

Nincs észrevételem.

75.

Pályázati pénzekből történő tamogatas

76.

Megfelelő gyakorlati idővel, energetikai területen kivitelező cég alkalmazottjaként építőmérnök számára is legyen elérhető a
korlátlan MV-GO és MV-TH jogosultság megszerzése

77.

Az Érintésvédele,EBF vizsgálat ,Villámvédelmi vizsgálat-végzettségtől függetlenül- be kellene,hogy kerüljön a szakértői
tevékenységek közé.

78.

Tanúsítványok, engedélyek egyértelműbb kezelését szeretnénk. Mikor melyiket ki fogadhatja el?
ÉTSZ - Építéstechnológiai szakértő - van még ilyen?

79.

Tisztelt Elnök úr!
A Mérnöki Kamara iránti tiszteletem és tagsági viszonyomból eredő felelősségérzetem határozta meg a kérdőív kitöltését.
Örömmel tölt el, hogy a "Kérdőív" kitöltésére való lehetőségét biztosítottátok minden kamarai tag részére.
Üdvözlettel:
Mikecz Mátyás

80.

A mai MMK működése, szakmai súlypontja teljesen építészeti alapú, ha ezt így szeretné folytatni a kamara, akkor az lenne
a helyes, ha Magyar Építész Mérnök Kamará-ra módosítaná a nevét és törölne minden egyéb, mai viszonyok között teljesen
elnyomott, nem építészeti szakmai tagozatát.
Olyan területek felett is építészek rendelkeznek és hoznak szabályokat (pl. mutatványos berendezések), amelyek esetén
legalább más tagozatok szakembereit is feltétlenül szükséges lenne bevonni (pl. gépész).

81.

Teljes és hatékony tiltakozást az egyetemek megszállása és a korrupció ellen!

82.

Nincs

83.

Sajnálom, hogy én is asszisztáltam ehhez.

84.

Sajnos nem tudtam felvenni bértámogatással segédmunkást,mivel 2017-ben már kaptam rá támogatást.
Megjegyzésként:azóta is vagyis 2018 óta álláskeresőn van a munkavállaló.Ez történt a Balatonboglári kirendeltségen
Szerintem ez egy kicsit durva.Jeleztem a kirendeltség vezetőnek hogy ez nem a kormány és nem a kamara hibája,de a válasz
erős mosolygás volt. A kamara munkáját,erőfeszítését maximálisan elismerem és támogatom.
Na kérem ezeket a dolgokat megszüntetni .SOS.
Tisztelettel:Zrinyi János

85.

Az energetika szerepének ,súlyának újra gondolása!

86.

Nem tudom mi indokolta, hogy a nyilvántartásai díjakat ilyen mértékben megemelték.

2019-ben 14000 Ft, 2020-ban 25000 Ft, 2021-ben pedig 37500 Ft. Ez utóbbi esetben már 50%-os mértékű volt az emelés.
Ezt azért sokallom.
87.

Magasépítő technikus vagyok ,nem mérnök.

88.

Most nincs.

89.

Nincs

90.

Köszönöm a kérdőívet. Jó kezdeményezés.

91.

Egy mikrovállalkozás számára lehetetlen a szükséges számítógépes programok évenkénti jogszerű megvásárlása.
Egyszerűen nem lehet kitermelni. Pl Autocad. Valahogy ezzel kéne kezdeni valamit.

92.

... a fenti két kérdésre adott megjegyzéseim ... de még bőven lennének ...

pl. nem láttam a TV -ben 1 mérnököt sem, hogy sír - rí mert éhen hal, vagy éppen a családját nem tudja eltartani ...
ahogy a mondás tartja : " ... néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát ... "
93.

köszönöm a lehetöséget

94.

Jogosultságok újabb 5 évre történő meghosszabbítása esetén, egyértelmű tájékoztatást, hogy a Jogosultságok
meghosszabbítása, a beadási kérelmét követően hány nap múlva lesz látható az MMK névjegyzékben.

95.

Oktatási és képzési anyagok nem minden esetben naprakészek, a szakmai tagozat te vékenysége nem érzékelhető

96.

Ugyanitt lélegeztetőgép jelentős mennyiségben áron alul eladó!

97.

A családi házas terülten szigorúbb épületgépész mérnök tervezői jelenlétet szorgalmaznék. Túl sok a csőszerelők általi
“energetikai” tanácsadás.

98.

nincs.

99.

Nincs.

100.

A megrendelői, beruházói kör hatékonyabb felvilágosítását a mérnöki díjszabással az elszámolható költségekkel
kapcsolatban, hatékonyabb érdekérvényesítést.
Az építéskivitelezésben a szakmai középszntű képzések javításának támogatása is fontos
Az OKJ-s szakmai képzések minőségjavítása

101.

Aktuális és naprakész tájékoztatás.
Vonzóbb témák az oktatási/ továbbképzési programokban. Például esettanulmányok, valódi mérnöki problémák és
megoldásaik közvetítése.
A jogszabályok és változásaik szoros nyomonkövetése és érthetőbb közreadása.

102.

Nincs

103.

nincs

104.

Célszerű lett volna a kérdések összeállításakor széles körben (a megyéket is bevonva) áttekinteni azokat és a javaslatokat
beépíteni a kérdőívbe.

105.

/

106.

Csak azért nem állapíthat meg szakértő illetve vezető tervező címet/jogosultságot a kamara egyes szakmagyakorlók
esetében, mert egy olyan ősrégi jogszabály nem sorolja fel az adott szakmát a lehetőségek között, mely jogszabály
közzételekor az érintett szakma még nem is volt szabályozott, kamarai jogosultsággal üzhető tevékenység.
Tisztességtelen, hogy a jogosultság lejártakor kérelmezni kell a meghosszabbítást és erre nem köteles időben figyelmeztetni
a kamara szakmagyakorlót.

107.

Mi-a-fasz kell még!? A következő, 34. "visszajelzés" fejezetre vonatkozóan csupán annyit, hogy ne tegyenek úgy, mintha
nem tudnák ki írt, és milyen email-címről, miután a saját címemről válaszolok Önöknek!
Ja, még valami! Kibaszottul elegem van a felesleges, évenkénti "szakmai", pénzkasszírozó tevékenységükből!
Állítom, hogy amennyiben kissé "felfújnám" magam, lehet, hogy érdekesebb, színvonalasabb előadásokat tarthatnék, mint
amilyeneket évenként el kell (jó pénzért) szenvednem!

108.

Nincs további észrevételem.

109.

nincs

110.

Az elmúlt évek jogi szabályozása jó irányt mutat. Ugyanez vonatkozik a szakma, kamara fejlődésére! Nem látunk bele a
munkátok egészébe, én személy szerint látom a belefektetett energiát. Ezt köszönöm. Jó egészséget és sok erőt a
munkátokhoz!

111.

Köszönöm a fáradozást, ez a kérdőív már mutat valami előrelépést!

112.

A tiszta és átlátható zseb elvének lenyeges növelése az irányítói területen.

113.

nincs

114.

Köszönöm, hogy kifejthettem észrevételemet.

115.

Lásd mint fent.

116.

A kamarák legyenek kormány, kormányhivatalok és párt semlegesek.

Egyetlen szempont a Mérnöktársadalom rövid és hosszútávú érdekeinek képviselete !
117.

Széles nyilvánosságot.
Tehetségek támogatását.
A mikrovállalkozások (1 személyes KATA) részére is legyen pályázati támogatási lehetőség!

118.

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.
119.

A Mérnök újságot jobb lenne, ha csak digitális módon is lehetne igényelni.

120.

Sok sikert kívánok!

121.

Nincs.

122.

Korábban említetteken túl további javaslatom nincs.

123.

Nincs, köszönöm

124.

A szerzői jogok magán építtetőket tud lehetetlen helyzetbe hozni. Az építtetők általában nincsenek tisztában a szerzői
jogokkal, a tervezői szerződésben nem kezelik a szerzői jogokat. A családiház elkészülte után jönnek rá többen, hogy nem
az igényüknek megfelelő épület épült fel, a tervezővel sokszor elégedetlenek. Ilyenkor nincs sok esélyük más tervezőt
megbízni egy átalakítással, áttervezéssel. Célszerű lenne, hogy a szerzői jog akkor legyen a tervekre, ha ezt a szerződésben
kikötötték.

125.

Szerintem fent leírtam, ami mindenképpen szükséges volt...

126.

A webuni képzésben Wéber László fején egy tökmaghéjnak látszó tárgy van. Bizonyára több fórumon átment, mire felkerült
a listára az előadása, de senkit nem érdekelt az igényes, gondos szervezők közül. Több éve hatályon kívül helyezett
jogszabályok máig szerepelnek az előadásban, vizsgaanyagban. (PL. épületenergetika) Ha már fizetünk érte, legyen hasznos
a meghallgatása. Sok teszt hibás, pl. a helyes válasz a kukába dobandó, a rossz választ kell jó válaszként megadni a
továbblépéshez.

127.

Csak köszönettel élhetek minden kedves kolléga felé.

128.

Kitartást kívánok mindenkinek ezekben a nehéz időkben!

129.

Az új mérnöki díjszabás bevezetése jelentős lépés volt a díjak felzárkóztatásában.

130.

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

131.

Egyéb megjegyzésem nincs.

132.

Tisztelettel kérném a segítséget, hogy az 1995-év óta gyakorlom a G-D-36 szakterületet és ehhez szükséges tanúsítványt
még nem kaptam meg, pedig a szükséges befizetést és egyéb dokumentumokat beküldtem az MMK-ba. Tehát, jelenleg ezt
szertném Önöktől kérni, hogy a tanúsítványt ismét felhasználhassam a tevékenységi körömhöz.

133.

Kérem ne tegyenek már úgy mintha a kamara fontos lenne és bármire is jó lenne, küldjék ki a csekket és hagyjuk egymást
békén!

134.

A tevekenysegi korok megjelolese eseten csak egy bejeloles lehetseges, holott tobb tevekenyseg is van egyidejuleg

135.

1. Mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú szakoktatás színvonala, a rendszerváltás óta, drámai módon visszaesett,
köszönhető a dilettáns döntéshozók által kiagyalt átszervezéseknek és reformoknak!
A Kamara, a mérnök társadalom véleményére támaszkodva jelezhetné ezt a tényt az illetékeseknek.

2. Az 1. pont fontosabb lenne, mint pl. a mérnökbálok szervezése!
136.

a Kamara mikor lép ez ügyben, mert idáig érdemi észrevételt nem tett. Így nyugdíjasan 70 év felett is 37500 forint éves
tagdíjat fizetek, de a Kamarának - érdekeimet védve - a teljesen önkényes és pénzrabló követelés ellen egy szava sincs.
Továbbá mi lesz a sorsa az eddig (8 éve) jogtalanul követelt és be nem fizetett 5000 forintos követeléseknek?

137.

Szeretném ha a Magyar Mérnöki Kamara foglalkozna a repülésbiztonsági mérnök szakemberek képviseletével is.

138.

Lásd előző pont.

139.

A Földhivatal miért nem fogad be digitális ügyiratot? Az államigazgatásban már ez az általános. Az idő 50-60%-ban az
eredeti határozatok utáni hajszával telik.

140.

NINCS

141.

Nekem már az is eleg lenne, ha az e-mérnök rendszerben minden adatomat, továbbképzesemet látnám. És az ügyintézők
nem küldözgetnének egymáshoz az mmk és a bpmk között.

142.

Viszonylag elég hosszú életem (pár évvel 70 felett) során nem tarom valószínűnek, hogy jelentős és meghatározó változás
következzen be!

143.

Bármely irányváltás, bármely vezetési stílus módosulás esetén is ki kell domborodnia annak, hogy a MMK egy hivatásrendi
szakmai kamara! Fókuszban a szakmagyakorlás, a szakmagyakorlók érdekképviselete kell, hogy legyen.

144.

Több mérnököt és kevesebb jogászt kellene képezni.

145.

Összességében mind a Magyar Mérnöki Kamara, mind a területi kamara elmúlt évek tevékenységével elégedett vagyok.

146.

Nagyon fontosnak tartom, hogy minden év elején a szakmai tagozatok gyűjtsék össze az adott területen dolgozó mérnökök
számára a hatályos szabványokat, rendeleteket egy listában. Ezt a listát mindig frissítsék, amikor szükséges. A listában
szereplő szabványok pedig legyenek elérhetőek és ingyenesek a tagozati mérnökök számára. Nyilván ehhez meg kell
egyeznie a Kamarának és az MSZT-nek, de ez úgy gondolom nagyon hasznos és érdemi segítség lenne!

147.

Nincs egyéb észrevételem.

148.

Jó egészséget.

149.

nincs

150.

Tudom, hogy a kamara vezetésének jószándéka kevés a fentiekhez, de meg kell próbálni, mert a fenti véleményem a szakma
gyakorló mérnökök többségével megegyező, ami jelzés kell legyen névvel vállalt véleményemhez. Hlatky Attila
okl.építőmérnök

151.

Köszönöm a mostani vezetésnek, hogy már másodszor kíváncsik a tagság véleményére. Remélem ez a tendencia
folytatódik.
Én már kiöregszem, remélem a fiatalok megérik, hogy valódi érdekvédelmi szervezetté nő át a kamaránk.

152.

A tagdíjam befizetéséről még mindég nem kaptam számlát!

153.

E-közmű rendszerben a naperőmű üzemeltetőinek törvényi leszabályozása jelenleg nem rendezett, a Lechner TK és Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal sem illetékes abban az esetben , ha az érintett területen a naperőművet
üzemeltető társaság egyszerűen nem reagál az E-közmű egyeztetésre. Tapasztalatom szerint a MEKH, és a Lechner TK is
tud a problémáról, de a megoldáshoz magasabb szinten kellene intézkedni, az engedélyezési eljárást jelenleg ezért a
szolgáltató így megakaszthatja

154.

Nincs észrevételem.

155.

A Kamara minden szinten végzett munkáját tisztelettel köszönöm, mindenkinek jó egészséget kívánok!

156.

Én azt látom, hogy akik a kamarában valamilyen tisztséget vállalnak - különösen a Megyei kamaráknál -, de részben az
MMK-nál is, hogy csak azt a minimumot nyújtják, ami még elfogadható, de igazi kihívást nem látnak a tevékenységükben.

157.

Örülök, hogy kitölthettem ezt a kérdőívet. 38 éve vagyok kamarai tag, ez volt az első alkalom, hogy ebben a formában
mondhattam véleményt a Magyar Mérnöki Kamara működéséről. Köszönöm!

158.

A Kamara munkáját megfelelőnek tartom.

159.

A Kamara munkáját megfelelőnek tartom.

160.

A Kamara munkáját megfelelőnek tartom.

161.

Több kérdés merült fel a szakmai tagozattal kapcsolatban, amire nem tudtam válaszolni, mert mintha nem is lenne.
Eddig nem hiányzott, nem is tudtam, hogy lehetnének elvárásaim vele szemben.
Persze, az is lehet, hogy ők igyekeztek, csak én nem tettem különbséget az országos, a területi és a tagozati tájékoztatások
között.

162.

Egyedül a továbbképzési tevékenység menedzselése az, ami dícséretes (és látható) a Kamara részéről (igaz ez számukra
"húsbavágó").
A Mérnökújság bár jár, de általában olvasolatlanul végzi a Pincében (tudom ez rajtunk is áll, bár néhányszor
megpróbálkoztam vele).

163.

Nincsen

164.

nincs

165.

zavaros a felsőoktatás képzési rendje, túl nagy a sokféleség, túl sok a korai specializáció
nem lehet eligazodni az oklevelek és jogosultságok között
nagyon kevés az msc végzett okleveles mérnök, a piac ugyanakkor nem becsüli meg őket
a mérnökképzésben túl sok a "kutatás" és kevés a "mérnökképzés", mert erre kényszerítik az intézményeket

166.

Volt szó korábban a tervezői jogosultságok apró szeletekre történő felosztásáról, ebben célszerű lenne előre lépni, azaz
kevesebb jogosultsági kört létrehozni, vagy legyenek olyan jogosultságok, amik lefednek sok apró jogosultságot.
Nemzetközi szinten az európai direktívák, szabványok

167.

Nincs.

168.

Az épületgépész szövetség ne nyomja le a épületgépész kamarai tagozatot

169.

Sajnos sok esetben nem tudtam választ adni információ hiányában, ami azonban általánosságban az én hibám.

170.

Nincs

171.

Évek óta tartó gyakorlati tapasztalat:

A Környezetvédelmi -, ill. Vízügyi hatóságoknál eltűnnek/eltűntek a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező, szakma által
is elismert, mérnöki szemléletet előtérbe helyező hatósági kollégák. Helyettük egyre több fiatal pályakezdővel találkozunk
(nagy a fluktuáció), akik tapasztalataink szerint kommunikatívak, segítőkészek, azonban nem rendelkeznek olyan szakmai
háttérrel, mint amivel egy ellenőrző-jóváhagyó intézménynél/hatóságnál ez elvárt lenne.
172.

Sok sikert kívánok. És covidmentességet mindenkinek

173.

Sok sikert a Kamarának.

174.

nincs

175.

Köszönöm a megkeresést.

176.

A munkahely megtartó cégek támogatása miért nem támogatandó?

177.

nincs

178.

Több személyes megszólítás a tagok felé,

179.

Nem őrültem meg, hogy megadjam az e-mail címem, mikor minden, ami a Kamara tevékenységét kritizálja rögtön
fegyelmivel jár.

180.

Nem értem, hogy a Kamara hogyan látja a saját szerepét a jövőben. Ha a "minőség" a hívószó, a tudásmegosztást, a
képzést, a szakmai irányelvek kidolgozását és a "kamarai standardok" elterjesztését kéne erőltetni. Ha a "lobby" a cél, a
kamarai díjszabás, a szolgáltatások kötelező tartalma és a megbízható / "Kamara által minősített" cégek regisztere kéne
nagyobb hangsúlyt kapjon. Ha az "önszabályozás" a kulcsszó, akkor a szakmai tagozatok súlyát kéne növelni. Most
mindenből van egy kicsi.

181.

Online oktatás, ügyintézés javítása

182.

Az eddigi tevékenységben értékelem a jobbító szándékot, de megértem a nehézségeket. Ezért köszönet a helytállásért

183.

Az észrevételemet megjegyzem. :-)

184.

Jó munkát kívánok az új elnökség számára

185.

Ez a kérdőív ismét jó kezdeményezés.

Jó lenne, ha több tevékenységet is meg lehetne jelölni benne egyszerre pl. a tervezés, műszaki ellenőrzés vagy műszaki
vezetés sokszor együtt jár.
186.

Tanúsítvány meghossabítása rövidebb ideig tartson.

187.

Méltánytalannak tartom, hogy járvány idején 50%-al megemelték az idős tervezőmérnökök tagsági díját. Különös tekintettel
arra, hogy általánosságban a tervezési feladat is csökkent ebben a helyzetben, és még mindig érezzük a hatását.

188.

Méltánytalannak tartom, hogy járvány idején 50 %-kal megemelték az idős - jelen esetben 83 éves tervezőmérnök - tagsági
díját.
Különös tekintettel arra, hogy általában a munkaellátottság csökkenése a tervezőket is érintette, és még mindig érezzük a
hatását.

189.

A

190.

.

191.

Köszönjük szépen a lehetőséget jelen kérdőív kapcsán, továbbá a vezetés és kamarákban dolgozó minden ember munkáját.

192.

Több mozgalmat, kevesebb bürokráciát. Több kollektív gondolkodást, nyíltabb érvelést!

193.

A kamarai továbbképzések tartalmát és rangját javasolt emelni.
A mérnöki utánpótlást új alapokra és mérnöki életpálya stratégiát ajánlott kialakítani.

194.

a Mérnöki munkában rendszerváltásra lenne szükség, de ehhez a környezetnek (jogi és gazdasági együtt) is változnia
kellene, akkor lesz esély arra, hogy a módszerek is változnak.

195.

Van egy széles népréteg és ez nem csak korhoz kötött Magyarországon, amely nem rendelkezik semmilyen informatikai
ismerettel.
Ezért nincs e-mail elérhetősége sem, (lásd a COVID-oltásra regisztráció ügyét.) Ez a réteg több millió főre tehető
Magyarországon!
Hiába törekszik a kormány és a vállalkozói szektor az informatika elterjesztésére, ha egy több milliós réteg nem rendelkezik
ahhoz megfelelő ismerettel. E réteg informatikai mobilizálása gazdasági szükségszerűség.

196.

..........

197.

A fenti munkához sok sikert kívánok!

198.

reménytelen

199.

Az előbbiekben leírtak gondolom sokunk problémája (FMV, kivitelező), talán meghallgattatik.

200.

Autonómia!

201.

Autonómia!

202.

Az építési tagozattól kérem, hogy az építési beruházások mérnök szolgáltatásában törekedjen a minőség és elismertség
javítására: minőségi oktatásotokon, reális felelősség vállalásokon és díjazások emelésén keresztül, a nem megfelelő ámde
jogosultságokkal rendelkezők szűrésével. Emellett fontos, hogy reális támogatást kapjunk: az építőipari költségbecslések
fejlesztése, bővítése szükséges feladat. A tervezés területén kérem, az alulárazók büntetését kialakítani.

203.

a 30, pont alattiakat itt fejezem be.
a szakmai tagozatoknak kellene az újabb fontos szakmai témákban éves továbbképzési kínálati tervet készíteni amit
kiválasztásra a területi kamaráknak megküldeni. Hátha ezzel kiszűrhetők a többség érdeklődésére számot nem tartó témák.

204.

Nincs.

205.

.

206.

Véleményem szerint a kamara jól reagált a Covid helyzetre, jók az online szakmai továbbképzések.
Látható eredménye van a kamarai munkának.

207.

Vision civil Ingeneering 2025 megszívlelése kellene:
Vision civil Ingeneering 2025

Összefoglalás
Nagyszerű szakma. Lenyűgöző figyelni, ahogyan a képzelet szüli a tudomány segítségével egy papír alapú tervet. Ezután
munkahelyeket és otthonokat hoz ... emeli az életszínvonalat és növeli az élet kényelmét. Ez a mérnök nagy kiváltsága.
- Herbert Hoover, mérnök, humanitárius és 31. amerikai elnök
Az építőmérnökök és más vezetők sokszínű csoportja, ideértve a nemzetközi vendégeket is, ......
208.

Az általános jogi és szakági vizsgaát segítő vizsgakérdéseket és a vizsgát jó lenne összehangolni. A felkészülési segélet
lehetne rövidebb, de jelölje meg az építési törvényt.

209.

"Csak így tovább!" Köszönöm.

210.

Külföldi szervezettek való kapcsolat felvételének lehetőséges kamarán belül és kívül.
Külföldi szakmai anyagok eléri, tájékoztatása a tagok részére.

211.

FOLYT 31. pontból.....Mégis ez az a réteg aki sem a könnyítésekből (KATA járulék) sem az "újraindítási támogatásból"
nem részesült eddig, miközben az irányításunk alatt dolgozó kivitelezők igen.
Sok esetben 1-5 MFt közötti támogatási összeg is nagy segítség lenne számítástechnikai- és egyéb műszerek beszerzésében,
szoftverek és követésük vásárlásában. Mindezt több 10 MFt árbevétel, több százezres bérköltségek és minimum hitelösszeg
feltétele nélkül.

Sebők Ákos
13-53790
212.

Az MMK honlapján nem lehet megtalálni a befizetésekről készült számlát. Külön kellett kérnem.

213.

Kérem a következő küldöttgyűlésen a nyilvántartási díj csökkentését tárgyalni és megszavazni.

214.

A fentekben leírtam.

215.

Az előzőek ellenére elismerésem a munkájuk iránt, azonban továbbra is van mit fejleszteni a rendszeren. Természetesen
ehhez a magyar államnak is többet kellene segíteni. További elismerésem a tapasztalt idősebb kollégák iránt is, azonban a
jövő nemzedéke felé és az újítások iránt lehetnének jobban nyitottak, akár elfogadva a frissen tojáshéjjal a fenekén lévő
személyek véleményét, meglátását, igyekezetét.

216.

A fentiek.

217.

...

218.

Köszönöm a Kamara munkáját.

219.

Teret kellene adni a fiataloknak, a leendő generációknak, mivel a jelenlegi helyzet egy örökölt rendszer, és ez az új
generációknak már nem komfortos.
Kellene egy központi biztosító, egyértelmű díjazások kialakítás a kockázat és a felelősségvállalás mértékéhez igazítva.
Szakítani kellene a szocrendszer beidegződéseivel, innováció, rugalmasság, stb.

Meg kellene újulni, ami nem csak a WEBLAPOT és az arculatot jelenti!
kellenek FIATALOK is a Kmara irányításába!
220.

Részemről nagyon meg vagyok elégedve a kamara munkájával, a tájékoztatások pontosak és sok innovatív ötletet kaptam.

221.

Érdemes lenne tanulmányozni a skandináv és nyugat-európai mérnöki kamarák legjobb gyakorlatát és igyekezni a hazai
kamara tevékenységét is közelíteni azokhoz! Köszönöm szépen az érdekünkben végzett munkájukat! Jó egészséget és
további sikereket kívánok Önöknek!

222.

Érdemes lenne tanulmányozni a skandináv és nyugat-európai mérnöki kamarák legjobb gyakorlatát és igyekezni a hazai
kamara tevékenységét is közelíteni azokhoz! Köszönöm szépen az érdekünkben végzett munkájukat! Jó egészséget és
további sikereket kívánok Önöknek!

223.

Jogosultságok kiadása nem egyformán értelmezett a megyei Kamarák esetében,.
Egyes megszűntetett szakértői jogosultságok (ipari szakterületek) nem tisztázottak. Állasfoglalás kellene, hogy pl. ki
minősül emelőgép szakértőnek? (Egy tagozat által tanúsított GD-36 (is), vagy csak a Kamara által szakértőnek minősaített
Mb5-Sz? Itt is igaz, hogy van aki nem kapta meg egy megyében a GD-36-ot gépész végzettségre, másol meg menezseri
végzettséggel megkaphatták.)

224.

A fenti probléma szerintem kivetül a jogosultsági kérdésekre, feltételekre is.

225.

Nincs

226.

A kamara legyen a mérnökért, ne a mérnök a kamaráért. Jelenleg vagy tagok vagyunk, vagy nem dolgozhatunk. Legyen így,
de akkor nekem ne mondja egy ügyintéző, hogy hogyan várom el, hogy 700 mérnök adatait kezelje, figyelje, hogy kinek,
mikor, milyen jogosultsága jár le. Még ingyenes szoftvert is tudok mondani erre a feladatra, az adatrögzítés sem tart két
napnál tovább 700 mérnök esetében.

227.

Ne kövessék a BKIK által járt utat!

228.

Magasak a Kamarai díjak. A nyugdíjasoknak már 65 éven felül kedvezményt kellene adni, Én azért kértem a tagságom
felfüggesztését.
Sajnos a nyilvántartási díj is 37500.- forintra (másfélszeresére )nőtt egy év alatt. Mivel én nyugdíjas vagyok és nem
vállalkozó igy ezt az összeget soknak tartom.

229.

A szakemberek képzésének színvonala és a szakképzésekből kikerültek száma rendkívül alacsony, valamint a COVID
helyzet elmúlását követően komoly mértékű elvándorlás várható.
Mindenezekért a kivitelezésben dolgozók létszámának folyamatos csökkenése tapasztalható és ez már jelenleg is komoly
problémákat okoz. Ebben mindenképpen előremutató és megnyugtató megoldás szükséges.

230.

Ezúton is köszönjük a kamarai munkát minden résztvevőnek!

231.

Alapvetően elfogadhatóan működik a Kamara!

232.

Kötelező kamarai tagság eltörlése!!!

Minden szavamat vállalom, nem bújok névtelenségbe, ezért megadom az e-mail címemet!
233.

nincs

234.

Sok időt elvesz a kötelező továbbképzésen való részvétel. Csökkenteni kellene ezeknek az időtartamát, vagy növelni az

utánuk járó kredit pontokat. 20-30 éve, vagy több időt a szakmákban töltőknek már nem tudnak újat mondani. A jogszabály
módosításokkal kapcsolatos előadások időtartamát lehetne rövidíteni. Sok az egész napos képzés. Bevétel kiesés is.
235.

Furcsának tartom, hogy a kérdőív kormányzati támogatásra vonatkozó kérdésénél nem volt olyan fül, hogy "semmit nem
igényeltem". Igen, mi indultunk az építő 5 pályázaton, azonban eddig még semmilyen támogatást nem kaptunk és ez is
kérdéses, hogy nyertes lesz-e. Mivel Pest Megyei és mérnöki szolgáltatást nyújtó cég vagyunk, a jelenlegi kormányzati
szándékok alapján nem minket kell támogatni. Végül is, csak 13 fő több diplomás szakembert foglalkoztatunk....

236.

A fentieken kívül. Területi kamara: A területi kamara honlapjának vezetése= nulla, aktualizálása= 0, információ =0, csak a
központilag előírt nyilatkozatok vannak rajta, illetve hogy ki a vezető és milyen "tuti" helyre költöztek át. Kamara
nyilvántartási-számlázási rendszer tökéletes a többi tevékenysége értékelhetetlen, mintha nem is létezne.

237.

A kamaránál is jobban figyelembe kellene venni a a kamarai tagság idejét, aki már húsz éve kamarai tag, több előnyt és
kedvezményt kapjon, mint aki még csak például öt éve az.

238.

... Javaslom ennek a rendszerét megváltoztatni, hiszen senkitől nem várható el a mai világban, hogy ennyi plusz munkával
járó tevékenységet teljesen ingyen (a költségeinek megtérítése nélkül) végezzen. Ennek eredménye a sűrű cserélődés ezeken
a posztokon vagy olyan idiglenes"vezetők", akik nem igazán tesznek bele érdemi munkát vagy valamilyen érdekből
vállalják azt el. Ez probléma, mert szűkebb szakmai körökben ezek a közvetlen kapcsolatok, tisztségek, munkák a
legfontosabbak napi szinten.

239.

Nincs.

240.

Szerintem a II. Műszaki ellenőri jogosultság kiadásának megszüntetése hibás döntés volt. Sokkal nagyobb gyakorlata van
ezeknek az embereknek-de nem kapnak jogosultsági számot.Nekem is megvan a vizsgám-de mivel nem volt rá szükségem
(és az anyagi helyzetem sem engedte)nem kértem ki a jogosultsági számomat-utána egy rendelet miatt már nem adták ki. 39
év gyakorlat úgy látszik nem ér fel 3-5 év tanulással. Ugyanolyan paraméterű építménynél FMV-ként szerepelhetek, de
M.ellenőrként már nem?

241.

Kritiksan pontoztam, de ezzel saját magamat és a végzett munkámat is pontoztam részben. Vannak jó szikrák, de
összességében a kép sajnos számomra ilyen...

242.

Nincs észrevételem.

243.

Nincs

244.

nincs

245.

nincs

246.

a jelenlegi helyzetnél az is jobb, hogy a műszaki ellenőrök, szakértők, tervezők nyílvántartásával bajlódjon a szaktárca(ák),
a természetvédelmi, talajvédelmi, tápanyag-gazdálkodói nyílvántartásba is rendre beletörik a bicska, ehhez az MMK
biodíszletként ne asszisztáljon...,
Vagy legyen tényleges érdekképviselet, de névjegyzék nyílvántartókának luxus, nem ezért vállatam -én sem- köztestületi
tagságot-... A Vezetőség, Elnökségek a szellemi képessége, mérnöki eredményei többet érnek!, érdemelnek?

247.

Elégedettek vagyunk az MMK munkájával.

248.

Nincs!

249.

Politikától való távolságtartást, igazi szakmai, mérnöki gondolkodást és tevékenységet az energetikában és általában a
mérnöki tevékenységben.

250.

A BME indított egy rekonstrukciós szakmérnöki szakot. Ha egy építész elvégzi, statikus jogosultságot kap. Akár néhány
éves tapasztalattal is. Ha egy főiskolát végzett statikus végzi el, ő semmit. Bocsánat, de ez egy évek óta meglévő seb.

251.

Olyan cégeket mutassanak be a szakmai fórumokon aki ténylegesen is korrekt munkát adnak ki a kezük közül.

252.

an mennyire rosszul van felépítve a rendszer)

A fenti mezőknél kevés az 500 karakter (nem értem a spórolás okát).
A felmérés eredményéről email cím megadás nélkül is tájékoztatni kellene a tagokat.
A dupla email cím bekérése felesleges.
253.

Előző pontokban leírtam, további szép napot.

254.

nincs

255.

Mai korban, amikor digitális alapon működik szinte minden, akkor a csak kötelező nyilvántartással rendelkező mérnökök
díjának felülvizsgálata, költségek csökkentése a valós működés felé mutató arányban. Jelenleg azt gondolom, hogy ez azért
ilyen magas, mert el kell tartani a teljes szervezetet. Durva kérdés: van valós értelme ma a kamarák területi fizikai
jelenlétének?

256.

nincs

257.

A nyilvántartási díj (mivel nem kamarai tag vagyok) mértékét nem kell tovább emelni (jelenleg 37.500,-Ft), mivel az
oktatások is díjhoz kötöttek.

258.

Nincs

259.

A területi kamarák nem egységes rendszer szerint ítélik meg a szakmagxakorlási tevékenységek jogosultságát.
Tudo olyan kollégárol, aki az egyik kamaránál kevesebb szakmai kreditmennyiséggel jogosultságot kapott egy területre,
míg egy másik kolléga egy másik kamaránál több szakmai kredittel rendelkező esetben egyenértékűségi vizsgálattal azt
mutatták ki, higy a végzettsége nem alkalmas ugyanhhoz a jogosultsághoz, amit a másik kolléga másik kamaránál gond
nélkül megkapott. (

260.

?

261.

Nincs.

262.

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!

263.

A csak regisztráltak miért nem kaphatnak" mérnökigazolványt",nekik nem jár Mol, stb....kedvezmény lehetősége!
Ugyan olyan munkát végeznek mint a tagok!!!
Talán másodrendű emberek-kollégák,pedig hatékony és fontos részei a "mérnök" társadalomnak! Szégyen ez a
megkülönböztetés!!!

264.

A fenti kérdések egy része teljesen értelmetlen volt (pl. a szakmai tagozatok szerepe az etikai eljárások során), ezeknek a
kérdéseknek nincs relevanciája (szakmai tagozat nem, vagy alig működik közre etikai ügyekben), ráadásul a kérdés ennek
változására vonatkozik. Ezt egy átlagos mérnök megítélni nem képes. (Ha egyáltalán létezik a probléma.)

265.

Nincs

266.

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

Az igen kis létszámú vállalkozások (mérnöki tevékenységet végzők!) nevében szeretném megköszönni azt a NAGY
SEMMIT, amivel ebben az egyszerű időszakban "ki"segítették az embereket!!!
Még egyszer köszönet és HÁLA!!!!
267.

Nagyon gyenge a kérdőív, de gondolom az összeállítás ára nem volt az. Szorgos munkát várok el értem és nem a saját
további gazdagodásuk érdekben.

268.

A kérdőív gyenge. Mi a helyzet azokkal, akik vállalkoznak is a megélhetés miatt a főállásuk mellett, mert nem lehet megélni
sem a nyomor fizetésből, sem a nyomor vállalkozói díjakból? Mi a helyzet azokkal, akik a többféle jogosultságukkal
többféle munkát is végeznek? Szóval a kérdőív készítésének is vannak szabályai így ez itt gyengécskére sikeredett.

269.

nincs

270.

Ez a 31-es pontnál már nem fért el:

A mérnöktársadalom sokkal magasabb szintű erkölcsi és anyagi elismerését, mert csak az ő munkájuk viszi előre a
társadalom és az ország fejlődését.

(46 évnyi folyamatos mérnöki munka után a nyugdíjam nem éri el a 120.000.- Ft-t. Még szerencse, hogy szeretem a
szakmámat és még bírom is csinálni.. Örömmel tölt el, hogy halálom után is állni fog még néhány alkotásom.
271.

Nem loholni kell valaki után, hanem tenni, azért lennének. Kár hogy nem így van és nem is lesz így. Szégyeljék magukat.

272.

Nincs

273.

A Kamara igazából soha nem tud arra az egy kérdésre válaszolni, hogy "mit kap a tag a pénzéért"
Nevetséges, hogy még a saját tanfolyamok is fizetősek (vagy legalább 50% kedvezmény lenne rá).
Egyszerűen nem ért a Kamara a marketinghez, az Önmenedzseléshez - mindeközben kamarai tagnak lenni nem presztízs.

274.

.

275.

Nagyon sokan úgy vélik, hogy a kamarai tagdíjért nem kapnak megfelelő érdekképviseletet, egy "adónak" tartják. Sajnos
csökken a részvétel a közös rendezvényeken, kamarai összejövetelen. A fiatal mérnökök kb. 10 %-a ha megjelenik az éves
közgyűléseken, egyáltalán nem aktívak, szinte csak az 50 év felettiek jönnek össze.

276.

nincs

277.

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

278.

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

279.

A kamara független szakmai szervezet.
Legyen mentes a mindenkori politikai akarat befojásától

A 34.pont egy vicc .Nem láthatatlan az a mail cím amiről a kitöltött lapot küldik.
280.

Marketingelt vírus ésszerű statisztikai érvek alapján döntések támogatása. Mérnöki tudomány statisztikai tapasztalatokon
alapszik és nem politikain.Mai szép katedrális előtt sokszor négyszer ötször a födéme beszakadt, míg el nem nyerte a
végleges formáját amit most láthatunk. Nem a hibára emlékszünk,de a hibából statisztikából javították ki a hibát elődeink.
Így maradt fenn a szép katedrális amit látunk. Most elhisszük mert minden nap elmondják,hogy ez jó és ezt kell tenni. Miért
nincs mérnöki

281.

Köszönöm a visszajelzés lehetőségét!

282.

Köszönöm a visszajelzés lehetőségét!

283.

Nincs Több szakmai konzoultáci

284.

Csak akkor hallok a Mérnöki Kamaráról, amikor ilyen kérdőíveket kérnek kitölteni, vagy tájékoztatnak a kötelező
továbbképzésekről.

285.

A kettős kamarai tagság léte nem jelenik meg a munkánk segítésében

286.

Ne hidjenek a kormány igéreteinek valahogy mindig más lett a jogszabályban.

287.

Nincs észrevétel.

288.

Nincs észrevételem.

289.

Elérhetőségemet, csak is azért nem adom meg, mert szakmai elkötelezettségem és vélemény nyilvánításom miatt hátrányos
megkülönböztetés ért.

290.

nincs

291.

A Mérnök Újság színvonala, tartalma az utóbbi években óriási fejlődésen ment keresztül, rengeteget javult. Gratulálok a
jelenlegi készítőinek!

292.

Fejlesztendő: Kamarai tagoknak kedvezményes hozzáférés a szabványokhoz.

293.

A mai vezetés, alkalmatlan a mérnöktársadalom szerveződésére, annak képviseletére, a szervezeti egységek demokratikus, a
kór szellemének megfelelő vezetésére.

294.

Tagsági díj mérséklése, mint a 32. ssz. alatt.

295.

Lásd fentieket...

296.

Nincs

297.

Az on-line vizsgarendszer kidolgozásának készültségi fokáról érdeklődnék. Sajnos a Kamara honlapján az időről időre átírt
dátummal olvasható tájékoztatás nem ad okot túlzott bizakodásra.
A TNM-rendelet márciusi rendbetétele mutatja a Kamara érdekképviseleti erejét, amit örömmel láttam és ehhez az irányhoz
kívánok kitartást és sok sikert a vezetésnek!

298.

Nem voltam és nem vagyok aktív tag. Viszont a Mérnök Újság számomra informatív. Jónak tartom.
Fontosnak tartom az energetikai kérdéseket is: Atomerőmű -szén-gáz-erőmű - megújuló energiák - energiamix a
klímaváltozás szemszögéből is. Lesz elegendő víz a következő 40 évben a Dunában? Bizonyos vélemények szerint addigra

eltűnhet a hósapka az Alpokból.
299.

AZ ÉPÍTŐIPARBAN LEGYEN FELTÉTEL AZ ÉPÍTŐIPARI SZAKMAI VÉGZETTSÉG /PL.:KŐMŰVES, ÁCS,
BURKOLÓ, FESTŐ, MŰSZAKI VEZETŐ MÉRNÖK STB./ A VÁLLALKOZÁSOKBAN ÉS VÁLLALKOZÁSOKNÁL
MINT DOLGOZÓ, MINT VEZETŐ!!!!
AZ AKTATÁSKÁS VÁLLALKOZÓKAT NE ENGEDJÜK A SZAKMA KÖZELÉBE MERT NAGYON SOKAT RONT
A MEGÍTÉLÉSÜNKBEN!!!!!!

300.

Az utóbbi időben érzem a javulást, csak így tovább.

301.

Nincs

302.

Nincs

303.

Kamarai tagjaink felvetései ne maradjanak válasz nélkül.

304.

Veszett fejsze nyele.

305.

Nincs.

306.

A tagdíjak csökkentése, pl. a nyugdíjas vonalon.

307.

Nincs.

308.

Lásd 32. pontot!
Valamint:
Véleményem szerint a 3 MFt KATA maximum nem szolgálja a "fehérítést".
Csak arra jó , hogy a nagyobb cégek (akik nagyobb költségekkel dolgoznak persze mint egy KATA-s) el tudják vinni a 3
MFt-t feletti munkákat is, a KATA-sok elől (így versenyezniük sem kell), mert nekik az "kell". Nem véletlenül volt a
"labda" feldobója az aki...........

309.

Szakági kérés észrevétel lenne: épületgépész mérnökként szívesen tágítanám tudásomat gőztechnológiában és ammóniás
hűtésben. Ilyen jellegű oktatásokat nem szoktam találni.

310.

Sajnos a sok kis létszámú tervezői csoport kialakulása miatt megszűnt a régebbi gyakorlat, mely szerint egy csoportban
voltak különböző gyakorlattal rendelkező tervezők, a nagyobb tudásúak segítették a többieket, volt egy természetes
ellenőrzés a teljes tervezés folyamán. Ezen lehetne segíteni, ha külső tervellenőri rendszerrel; melynél egy tervellenőr több
ismerős tervezési csoportnál tudna közreműködni a tervezés teljes folyamata alatt és nem csak az elkészült tervek után.

311.

Mivel csak nem egy egész éve vagyok kamarai tag, releváns válaszokat a legtöbb esetben nem tudtam adni.

312.

Nincs

313.

nincsen

314.

A mérnök kártya kedvezmények köre és annak mérték nevetséges, már-már szemén köpés. Az utcáról egy nyolc általános
iskolát végezett személy megkapja ezt a "kedvezmény kört"!

315.

Egyéb észrevételem nincs

316.

Nem értem, hogy egy 66 éves építőmérnöknek, aki 3 magyar BME diplomával rendelkezik, 43 éve dolgozik a szakmában
építésvezetőként,
műszaki vezetőként, műszaki ellenőrként, helyettes államtitkárként, rendelkezik 9 építőipari és ingatlanos szakvizsgával,
2015-ben Németországban építőiparhoz kötött vizsgát tett (100 pont, 100% eredménnyel), annak miért kell 1 évvel a
belépés után vizsgát tennie.

Szerencsére Németországban is hatalmas igény van tapasztalt, Senior építőipari szakemberekre.
317.

jó küzdést

318.

Nincs

319.

Erőteljes érdekképviselet, stb

320.

A szakmai gyakorlat nagyobb súllyal szerepeljen a jogosultság megszerzésében..
Külön kezelném e szerint a szakmai vizsgát tett, tanúsított tervező mérnök címet, és a vizsgát nem tett, de nagy szakmai
gyakorlattal rendelkező, pl. 15 év gyakorlat alapján jogosult tervező mérnök címet. Ez akkor is megszerezhető legyen, ha
más szakterületi a végzettség mint a gyakorlat.

321.

Nincs.

322.

Az elmúlt időszakban a kamara számomra csak egy kötelező költség és kényszer tagságot jelent, hogy több 10 éves
tapasztalattal rendelkező mérnökként gyakorolhassam szakmám.

323.

Ha valaki az elmúlt 2 évben nem rendelkezik engedélyköteles tervvel, az ne lehessen se tisztségviselő, se küldött.

324.

nincs észrevételem

325.

A felmérés eredményét a Mérnök Újságban szeretném olvasni.

326.

A vezetőségi kört egynegyedére csökkenteni, fizetésüket lefelezni. Munkájukat az általuk képviselt mérnökök értékeljék, s
ez alapján kapják jutalmaikat, elismeréseiket.

327.

Sok sikert a megválasztandó új vezetésnek!

328.

Digitalizálódni kell a képzésben, az ügyvitelben a tanácsadásban.
Fontos, hogy minden építési, közmű és egyéb közcélú adathoz a MÉRNÖK hozzáférjen ingyen.

329.

Minden gondolatomat fentebbi pontokban kifejtettem. Tisztában vagyok vele, hogy esetlegesen derültséget kelt, amit írtam,
de ez a magyarországi problémák fő - pártállamból és a vadkapitalisztikus '90-es évek elejétől visszamaradt - öröksége.
Amíg még mindig van és lehet találkozni 80-100 ezer forintos tervvel, szakértéssel, addig mindig lesz olyan, aki ezt meg
fogja lépni a tisztességes irodák rovására, akik pont ezért kerülnek nehéz helyzetbe a sok emberükkel.

330.

A kérdőívről: az 5. és 6. kérdésre miért csak egy választ lehet adni? Nem életszerű! Főleg nem, kis létszámú
vállalkozásoknál.

331.

.

332.

.

333.

Jó lenne elérni végre, hogy a mérnökök ne csak akkor keressék a kamarát, ha kötelező, és akkor is azzal a tudattal, úgy sem

fog semmi érdemben történni, de hát muszáj. Nem a mérnök van a kamaráért, hanem a kamara a mérnökért.
334.

Nincs

335.

Minden kedves kollégának jó egészséget, és átlátható gazdasági környezetet kívánok

336.

A szakmunkás és technikusi szakmai képzésének segítése elméleti és gyakorlati oldalról. Az ország gazdasága
szempontjából sajnos nincs már megfelelő minőségű és mennyiségű szakmunkás, technikus.

337.

Előzetesen, MMK jövőbeni új vezetésének kívánok jó Egészséget és kellő energiát, a várható külső- és belső "harcokhoz" !

338.

Nincs további észrevétel, köszönöm a kérdőívet.

339.

Ma magyarorszagon fuggetlen mernokkent dolgozni rosszabb (anyagilag) mint barmilyen vegzettseg nelkuli “simlis”
kivitelezesi vallalkozonak lenni. Lassan a kulonbozo szakmunkasok is megeloznek minket! Rosszabb korulmenyek kozott
elunk, olcsobb autoval jarunk, kevesebbet utazunk...stb ez a szakma megiteleset borzalmasan rontja. Ez latszik az epitoipari
kulturan. Csak el kell menni egy holland, angol epitkezesre es ossze kell hasonlitani, hogy mennyivel rendezetebb,
magasabb minosegu...

340.

A leendő vezetés társadalmi munkában végezze a tevékenységét!

341.

nincs

342.

Épületgépész fmv, me, és tervezőként szívesen venném, ha a kamara támogatná a hasonló cipőben járó mérnökök egyéni
vállalkozása indítását. Akár közvetítő jelleggel.

343.

Nincsenek.

344.

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.

345.

Öszeségében eredményesnek itélem eddigi munkájukat

346.

Az előző pontban meghatározottakhoz, mint ezen a területen volt OMH-s szívesen állok rendelkezésre. Évekig gyakorlatban
is foglalkoztam ezzel, kidolgozott eljárásom van. Szilágyi Gábor.

347.

Nincs

348.

Ha már a mérnöktársadalom megsegítésén gondolkodnak, akkor érdemes lenne bevonni a kamarai tagsággal rendelkezőket
a főbb döntések meghozatalába. A szemtelen tagdíj és kötelező képzési díjak befizetésén túl nem vonják be a tagokat a
döntésekbe. A tevékenység végzése kamarai tagsághoz kötött. Olyan érzése van az embernek, hogy fizessen, fogja be a
száját és ne szóljon bele semmibe. Amennyiben így kívánják működtetni a kamarát, akkor a hasonló felmérések is
feleslegesek.

349.

a COVID beteg kollégák erkölcsi támogatása (esetleg látogatása)

350.

Nem elég ennyi?

351.

Lehet, hogy kritikus képet adtam, de szerintem a MMK-nak megkerülhetetlennek kell lennie. Azokat a mérnököket akiket a
kamara a szakma gyakorlására feljogosít, vagy szakmai kompetenciáját tanúsítja szakmai kompetencia nélküli állami
hivatalnokok, hozzáértés nélküli pénzemberek szakmai kérdésben ne bírálhassák felül.

352.

A szakértők által folytatott mai faldiagnosztikai vizsgálatok sematikusak, holott minden épületet más-más nedvesség- és
sóterhelés jellemez. A hazai gyakorlat elsősorban a falak nedvesség-állapotát vizsgálja, holott a 31 éves szakmai
tapasztalatunk azt igazolja, hogy a károkért - sokszor a felületi túlnedvesedésért is - 80-90%-ban a nedvszívó sók a
felelősek.

Ezért az általunk képviselt eltérő szemléletet is be kell mutatni előadásokon. A szaklapokban megjelent cikkeink kevés
átütőerővel bírtak
353.

Bár már én 74 éves vagyok, mégis azt mondom, hogy a jövőre kell koncentrálni. Minden tekintetben meg kell újítani a
kamarát.

354.

Sok sikert és jó EGÉSZSÉGET MINDENKINEK

355.

Jó a mérnökújság!

356.

Jó munkát!

357.

Ha szóban kellene a nyilvánosság előtt elmondani megtenném, de a közvéleménykutatást nem tartom erre alkalmasnak, de
megírtam, mert ez a véleményem.

358.

Az Ég szerelmére, ha csak egy lépcsőfokot - de följebb, mindég egyre följebb!

359.

Stratégiát kell kidolgozni a szakmai továbbképzések rendszerének következetes fejlesztésére, továbbá a MMK képzési
rendszerének integrálására a mindenkori kormányzat tudásfejlesztési stratégiájába.

360.

A Mérnök Kamara legyen teljes mértékben szakmai szervezet és ne legyenek állásfoglalásai politikai kérdésekben! különösen nem kellene feltétlenül támogatni minden kormányzati elképzelést.

361.

Nem könnyű a kamara helyzete, sosem volt az.

362.

Nincs észrevételem.

363.

Köszönet az értünk végzett munkájukért.

364.

A kivitelezők ellenőrizhetősége, hogy ne tudjanak 80%-os előleg felvétele után lelépni.

365.

nincs, ill azt érzem maguk túladminisztrálják a dolgokat (pl lent miért kell kétszer megadni az email címet ???)

366.

nincs

367.

Nincs

368.

A fejlesztéseket ne hagyják abba!

369.

A kamara tevékenysége a tagság zömének véleménye szerint "Sóhivatal" szintjén mozog. A kamara csupán kötelező
pénzbeszedő helyként működik. A tagság érdekében hasznos munkát nem végez.

370.

nincs

371.

500 karakter? Az kevés. Akkor már csak röviden: nekem mindig is vágyam volt, hogy a mérnöktársadalom hasonló
entitásként jelenjen meg a társadalomban, mint pl. az orvos, jogász vagy művész. A többségünkre jellemző racionális
gondolkodás jobb beágyazottságát szeretném látni. Ahhoz persze kevesen vagyunk, hogy mindenhova mérnököt állítsunk
(akár jogszabályokat alkotni is), de a súlyunk legyen akkora, mintha ténylegesen ott lennénk. Én ezt a fajta hozzáállást
várnám a kamarától.

372.

Megjegyzem, jó lenne ha e kérdőívet mellőző mérnökök elolvasnák Kölcsy Huszt című költeményének záró sorait.

373.

Az éves kamarai tagdíj elképesztő mértéküre nőtt!

374.

Minden mérnöki terület "képviselete" - tervezés túl reprezentált az elérhető cikkek, anyagok alapján.
Mentori/coach lehetőség kidolgozása, biztosítása - covid miatti mentális tartalékok elvesztése miatt nem csak szakmai
segítségként; A mérnök is ember...

375.

KÖSZÖNÖM A MÉRNÖKI KAMARA EDDIGI MUNKÁJÁT!

376.

Az Építő-5 pályázat legyen kiterjesztve az egyéni vállalkozások számára is, nekik is legyen lehetőségük eszközök fejlesztési
támogatását igénybe venni!

377.

Nincs.

378.

IRM és GDT jogosultsággal rendelkező földmérő mérnökök számára a Bács-Kiskun megyei MK az elmúlt 5 évben
semmilyen akkreditált szakmai továbbképzést nem szervezett. Szakterületemet érintő folyamatos jogszabály változások
miatt elengedhetetlen a legalább évi 1 szakmai nap megrendezése. (Bács-Kiskun megyei földmérő nap)

379.

Nincs

380.

Kamaránál is jó lenne az egyenjogúság. Még mindig az építő- és építészmérnökökről szól minden!

381.

A fiatalítás , megpróbálni bevonni a szakmai munkába, hogy jobban bele lássanak a kamara életébe, és a stafétát úgy
vegyék át, hogy már bizonyos tapasztalatokkal ezen a téren is rendelkeznek

382.

Túlhosszú a kérdőív és átláthatalan.

383.

Nem folytam be a Kamara tevékenységébe, de hasznos a léte!

384.

A SzVMSzk tagságom alatt ami párhuzamosan a MMK tagsággal kötelezően futott, valós dokumentált elektronikus
vagyonvédelmi tervezői jogosultsággal rendelkeztem amitől önök megfosztottak!. Miután a SzVMSzK átadta a jogot a
MMK-nak ezt Önök azóta sem tudják részemre biztosítani, helyette egy semmitmondó jogosultsággal pótolják azt.
Elvárom ennek sürgős pótlását, és elvárom a FMV jogkör kiterjesztését a képesítésekhez igazodóan. Vagyonvédelmi és
tűzjelző TUJ, TUO esetén a FMV jogkörök létrehozását!

385.

Leírtam mindent, amit Gondoltam !

386.

Van sok

387.

Köszönet a munkájukért.

388.

A teljes mérnöktársadalmat tekintve sok tényező van még, amely a jelenlegi kamarai struktúrát nem érinti meg, pl:
-Mérnök munakerőpiac (Kamarai "Linkedin")
-Autóipar
-Hatékonyság, Lean szemlélet a tervezésben is
Szerintem a magyar mérnökök ilyen irányú bevonása, támogatása is hasznos lenne.

389.

Nincs

390.

FAP pályázatra költ kamara költségvetése 0,2%át 10% helyett!! - Műszaki fejlesztés

391.

Jó lenne visszatérni a Kamara eredeti célkitűzéseihez

Legyen a kamara valóban a mérnöktársadalom képviselője, szószólója
392.

Igaz, hogy már írtam, de a "Jogosultság" egy önző csoport jogtalanul szerzett kiváltsága. Nem mérnökhöz illő.

393.

Felül kell vizsgálni a tervezési folyamatot, szakaszokat, pl. a jelentősebb beruházásoknál a szakági tervezők (pl. gépész,
elektromos) sokkal több munkát és időt kell ráfordítsanak az építési engedélyezési tervek szakági részeire, mint az a
jelenlegi terv tartalmi követelményekből (szakági műszaki leírás) adódik. De ennek díját ma nem tudják érvényesíteni.

394.

A TÉ jelű jogosultság megszerzésének szigorítása (energetikai tanűsító)
Sok a dilettáns

395.

A TÉ jelű jogosultság megszerzésének szigorítása (energetikai tanűsító)
Sok a dilettáns

396.

Nem várok semmilyen pozitív változást. A Kamara számára a politikai lojalitás fontosabb, mint a tagság képviselete.

397.

Köszönet a kamarai vezetésnek az elvégzett munkáért, amit sok korábbról hozott nehézség sokszor gátolt, pl. nem átgondolt
jogszabályok.
Egyszerűsíteni kellene az MMK struktúráját, döntési mechanizmusát.
Az MMK legyen jobban partnere a mérnököknek.

398.

Szégyenlem, hogy nem adom (nem adhatom) meg az e-mail címemet, mert a jelenlegi politikai rendszer bosszúálló, minden
ellen véleményt megtorol. (Egy erdélyi barátom ezt "szekus rendszernek" nevezte!). A cégemet már a gyerekeim vezetik és
nem akarok számukra nehézségeket!
Egyébként minden erőmmel támogatom a Magyar Mérnöki Kamarát és pontosan tudom, hogy rettentően nehéz helyzetben
van!

399.

Nem szeretnénk, ha más kamarákhoz hasonlóan a vezetés nem értünk, hanem belőlünk és ellenünk dolgozna.

400.

A Kamara megalakulásától kezdve az építszek "homokozója". Ez rendben volna, de ne hívja magát Mérnöki Kamarának,
mert az építészeken kívül is van pár mérnök.........

401.

Kerdoiv elso resze felesleges es unalmas
Interaktiv reszek kivalo kerdeseket tartalmaztak, latszik a leendo vezetes fejlodesi igenye, koszonjuk!:)

402.

Az MMK által szervezett szakmai képzések kötelezettségének eltörlését várom.
De ha kötelező marad, akkor legalább olyan képzési rendszert szeretnék, amelyben a munkakörömnek megfelelő, de nem
kamarai szervezésű, számomra fontos minősített tanfolyamot vagy képzést fogadják el az MMK-ban, szakmai
továbbképzésnek.

403.

Én már semmit nem várok véglegesen elhagyom az országot....

404.

Nincs

405.

Nincs.

406.

5. pontban többválaszt jelöltem volna de nem volt rá lehetőség

