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ELŐSZÓ
mottó: „a mérnökök kreativitása,
alkotóképessége az ország
fejlődésének záloga”

Bevezetés
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a legnagyobb területi mérnöki kamara –
köztestület.
Ennek megfelelően: az önkormányzatiság, amely azt jelenti, hogy a köztestület önálló belső
szervezeti rendje alapján dönt a köztestület irányításáról, illetve szervezi a tagság működését.
A köztestület közfeladatot lát el, ami azt jelenti, hogy általános társadalmi célok megvalósítását foglalja magában tevékenysége.
A mérnöki kamarai törvény (1996. évi LVIII.) részletezi a kamara közfeladatait.
A kamarai törvény célja, hogy a mérnöki és építészeti tevékenység gyakorlásának engedélyezését és felügyeletét az államigazgatásból a szakma önkormányzatával működő köztestülethez telepítse át.
Ez a szabályozás ahhoz a jogalkotási folyamathoz kapcsolódik, amely az önálló szellemi tevékenységet folytatók jogállását a piacgazdaság követelményeihez igazítja. A hazai, a nemzetközi és az Európai Közösségi gyakorlat azokban a szakmákban hozott létre köztestületi
hatáskörrel működő szakmai kamarákat, amely tevékenységekre elsősorban az jellemző, hogy
 individuálisak, azaz a tevékenységet a szakember (pl. mérnök, építész, ügyvéd, orvos
stb.) alapvetően maga folytatja és eredményét személyes képessége, munkája határozza meg;
 a megbízó (ügyfél) és a szakember között bizalmi viszonyt feltételez;
 a tevékenység jelentős élet és vagyonbiztonsági, környezeti, erkölcsi, anyagi illetve
kulturális értékhez kapcsolódik.
A törvény szerint a mérnöki tervezői illetve szakértői tevékenység csak kamarai tagsági viszony keretében végezhető. A kötelező tagság lehetővé teszi azt, hogy a kamara a hivatás etikai és szakmai normáit megállapítsa, és azoknak érvényt szerezzen. E normaalkotás a kamara
önkormányzati hatáskörébe tartozik, azaz ebben az esetben önigazgatás útján is érvényesül a
köztestületi jelleg.
A törvény abból az alapelvből indul ki, hogy az önigazgatás – a döntéshozók szakmai és helyi
ismereteinél fogva – hatékonyabb, mint az állami irányítás.
 Az önigazgatás az a módszer, amellyel a kamarai feladatok megvalósíthatók, a kamarai önkormányzat adja az alapot a közhatalmi jellegű jogosítványok gyakorlásának.
Ezért a kamara területi elven épül fel, átfogva az ország egészét. A területi kamarák
országos kamarát hoznak létre.
 A kamara közfeladatainak ellátása érdekében szolgáltatásokat nyújthat tagjai részére.
A köztestület vagyonával önállóan gazdálkodik, gondoskodik értékének megőrzésérő,
egyébként üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat.
A mérnöki kamara:
 közfeladatokat,
 érdekképviseletet,
 önigazgatási feladatokat lát el.
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A kamarák közfeladatai körében:
 A kamara feladatainak ellátása során a minisztériumokkal, önkormányzatokkal, kamarákkal és más köztestületekkel való kapcsolata és együttműködése elengedhetetlen feltétel.
 a nemzetközi szakmai előírásokkal összhangban lévő módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek, kamarai szabályzatok (etikai kódex, versenyszabályzat) kidolgozásával és közreadásával elősegítik a mérnöki tevékenység fejlődését,
 véleményezik a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési célokat és azok tartalmát, a képesítési követelményeket, továbbá – az adott
felsőoktatási intézménnyel való kölcsönös megállapodás alapján – részt vesznek ezek
végrehajtásában,
 közreműködnek a mérnöki tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában, és elősegítik annak alkalmazását,
 szervezik a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzését, elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való felkészülésüket,
 jogosultak – a kamarai tagsághoz szükséges – olyan felsőfokú szakképesítések elfogadására, amelyek jogszabályban nem meghatározottak, illetve amelyek szakiránya honosítási vagy szakképesítési elismerési eljárással nem határozhatók meg egyértelműen;
A kamarák– szakmai feladatellátásában – képviselik a mérnöki tevékenységet folytatók érdekeit
 elősegítik a mérnöki tevékenység társadalmi elismertségének javítását,
 figyelemmel kísérik és értékelik a különböző vállalkozási és szervezeti formák
működését,
 tájékoztatják a mérnököket az aktuális szakmai kérdésekről, a pályázatokról, az ösztöndíjakról, a szabad állásokról,
 együttműködnek a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben az országgyűlési és
kormányszervekkel, kapcsolatot tartanak más országok szakmai szervezeteivel,
 szakmai kérdésekben együttműködnek a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel,
 véleményezik a mérnökök szakmai érdekeket érintő jogszabályok tervezeteit,
 a kaarák szakterületeit érintő előterjesztések esetében az illetékes kamarának véleményezési és kezdeményezési joga van.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara ismertsége, arculata
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának a Magyar Mérnöki Kamara általános törekvésein túl – azzal összhangban – önállóan is részt vesz a szakmai közéletben.
Eszközei:
o Kapcsolatfelvétel és állandósított együttműködés megteremtése az illetékes
minisztériummal.
o Kapcsolatfelvétel a civil szervezetekkel, együttműködő partneri és vitapartneri minőségben egyaránt.
o Állásfoglalások megfogalmazása vitatott szakmai, szakma-politikai kérdések esetén. Ehhez a “szakma tekintélyeiből” alkalmankénti ad- hoc grémiumok létrehozása.
A 2011-2014. év feladatokban és eseményekben gazdag volt kamaránk számára, de a
szakmai területeket és mérnökséget érintően eredményeket is elkönyvelhetünk.
A BPMK (területi kamara) tevékenységének végső célja az adott szakmai terület (ágazat)
mérnöki munkáihoz az elvárható szakmai, jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér létrehozása, illetve a létrehozásban játszott meghatározó, koordinatív szerep.
Eszközei:
 Önkormányzatokkal való kommunikáció feltételeinek megteremtése,
 A szakmai, tudományos egyesületekkel való együttműködés a szakcsoportokon keresztül,
 Jogszabály-alkotási folyamatba való érdemi bekapcsolódás a véleményezés
és javaslattétel fázisában,
 A mérnöki munka érdekében, annak szakszerű végrehajthatóságára,a jogszabályok összefüggéseinek bemutatása,segédletek kidolgozásával,
 Ellenőrzési jog érvényesítése.
Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara több, mint 10. 000 mérnök tagot számlál és összesen
több, mint 20.000 műszaki szakembert jogosít munkájuk elvégzéséhez.
Az utóbbi években pozitív irányba mozdult el a kamaránk: számtalan új ötlet megvalósításába
kezdtünk, új funkciók születtek, melyekkel kezdünk közelebb kerülni az önmagunkkal szemben támasztott elvárásoknak jobban megfelelő működéshez.
Szakembereik részt vállalnak a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek
munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol – a jó minőség érdekében
– a vonatkozó előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon túl a jogosultsági
(tervezés, szakértés, műszaki vezetés stb.) kérdéseket is vizsgálják.
A BPMK kapcsolattartókon keresztül 2007-től mérnök-körök kiépítésébe kezdett, mert
felismerve a mérnökök kitüntetett szerepét, helyismeretét, az egyes területek fejlődésében és
fejlesztésében azt a települési önkormányzatok – feladataik megoldása során – jól tudják
hasznosítani. A hálózat létrehozásának lényeges szempontja volt a patrióta gazdaságpolitika
létrehozásának elősegítése.
E feladatok összefogása, bővítése, koordinálása az önmagunk elé tűzött cél a gazdaság
fejlesztése érdekében folyamatos.
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Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a minisztériumokkal, hatóságokkal, Magyar Országgyűlés felé. A társkamarák területi szerveivel, a társadalmi szervezetekkel és a KözépMagyarországi oktatási intézményekkel jó szakmai kapcsolatunk van. A tudományos egyesületekkel való együttműködés és kapcsolattartás szinte mindennapos. Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként előadások tartása tudományos konferenciákon. A BPMK, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) területi (megyei) kamarái közül a legnagyobb tagságú, az országos taglétszám mintegy felét adja.
Ezen túlmenően a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamra törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos feladatokat is ellát; pl: atomenergiai minősített független
szakértők jogosítása, az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzése, a külföldi diploma megfelelőség vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére irányuló kérelmek elbírálása az EU tagállamok állampolgárai esetében. Rendszeresen
részt vettünk a Fővárosi Szabályozási Keretterv eseti módosításainak véleményezésében, illetve az egyeztetési tárgyalásokon a fővárosi tervtanácsban.
Tagjaink részt vettek az elmúlt években az Országos Építésügyi Fórum, illetve az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács bizottságai munkájában. Folyamatosan
részt veszünk a Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága munkájában, közvetítjük és összefogjuk a konvergencia operatív programok monitoring albizottságainak kamarai álláspontját. A Kormányzat a minisztériumok és korábban az NFÜ
által készített előterjesztéseket, illetve pályázati felhívásokat folyamatosan véleményeztük,
csak néhányat kiemelve; a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, a Pest Megyei Területfejlesztési Program, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló és az Országos Területrendezési
Tervről szóló törvények módosításáról szóló előterjesztések.
Ez úton is szeretném megköszönni kamaránk tagjainak, szakcsoportjainak, bizottságainak, és nem utolsó sorban elnökségünknek és a titkárságunk dolgozóinak az elmúlt
években végzett áldozatos munkáját.

Kassai Ferenc
elnök
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I.

A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA
1.

A BPMK FELADATAI

A. Kamara jövője, stratégiai kérdések
- Kamarai tagok számának gyarapítása
- Mérnökök megbecsülésének fokozása
- Kamarai munka feltételeinek javítása
B. Kapcsolatok
- MMK és tagozatok
- Területi mérnöki kamarák
- BPMK szakcsoportok
- Állami szervek, Magyar Országgyűlés, Minisztériumok, Főhatóságok
- Önkormányzatok, hatóságok
- Társkamarák területi szervei (Építész, Vagyonvédelmi, Igazságügyi Műszaki,
BKIK)
- Szakmai társadalmi szervezetek (MTESZ és egyesületei)
- Közép-Magyarországi oktatási intézmények
- Médiakapcsolatok (Mérnökújság, szakmai folyóiratok, napilapok, TV, MTI)
- Cégek (tervező, szakértő, kivitelező, üzemeltető, különösen minőségügyi kérdések)
- Külkapcsolatok (határon túli mérnökök)
- Egyéb kapcsolatok
C. Jogi kérdések
- Jogszabályok (új, javaslatok változtatásokra)
- Szabályzatok (tervezésre, szakértésre, műszaki ellenőrzésre, felelős műszaki vezetésre)
- Nyilvántartások (névjegyzék)
D. Gazdasági kérdések
- Kamara gazdálkodása
- Kamara beruházásai
- Bér és tiszteletdíj
- Támogatások
- Pályázatokon részvétel
E. Képzés, továbbképzés
- Alapképzések és továbbképzések
- Oktatási intézmények felé javaslatok
- MMK felé javaslatok
- Szakmai ismeretekhez hozzáférés (folyóiratok, könyvek, Internet, szabványok)
F. Személyi kérdések
- Kiemelkedő tevékenységet végzők megbecsülése
- Képviselet véleményező/döntéshozó testületekbe
- Kitüntetésekre javaslatok
- Mandátumok
- Jelölés küldötteknek, tisztségviselőknek (pl. tagozatokhoz, MMK-hoz)
- Személyes adatok védelme
- Etikátlan viselkedés visszaszorítása
G. Rendezvények
- Elnökségi ülések
- Kihelyezett ülések
- Mérnökbálok
- Műszaki Értelmiség Napja
H. Egyéb témák
- Mérnökség történeti kérdései, műszaki emlékek, múzeumok, hagyatékok
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2.

A BPMK STATISZTIKAI ADATAI

A BPMK taglétszáma alapján továbbra is a legnagyobb a területi mérnöki kamarák között.
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A tagdíjfizető és a regisztrált létszám között különbség van. Ennek oka, hogy csak két éves
tagdíjfizetési elmaradás után töröljük nyilvántartásunkból azokat, akik időközben nem pótolják - figyelmeztetés ellenére - elmaradásukat, illetve néhány tagunk átmenetileg szünetelteti
tagságát.
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Kamarai tagok:
2013 elején: 10193 fő, 2014 elején: 10600 fő és 2015 elején: 10791 fő
Törlésre kerültek, elhunytak, áthelyezettek: 240 fő
Tagságukat szüneteltetők: 550 fő
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3.

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSOK ELLENŐRZÉSE

Az energetikai tanúsítás egyfajta mérés, amit mérnökeink jogszabályok által meghatározott
módon kell, hogy elvégezzenek. Ennek eredménye egyrészt lakosságunk tudatosságát növeli,
de befolyásolja az ingatlan értékét, bérbeadás esetén a bérleti díjat, de a különböző pályázatokon elérhető támogatások összegét is. Az ellenőrzés elvégzésében a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamarára (BPMK) jelentős szerep hárul.
Az ellenőrzés 2015-től szigorúbb szankciók alkalmazásával folytatódik tovább(266/2013
Korm. rendelet 44 és 45. §). A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és ezzel egyidejűleg törli a tevékenységet folytató szakmagyakorlót a
névjegyzékből, ha az ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, hogy az
energetikai tanúsítvány két besorolással eltér a tényleges értéktől. Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának megtiltására, és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre került sor, a szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat jogerőre emelkedésétől
számított három éven belül a névjegyzékbe nem vehető fel. Amennyiben a tanúsítás
során
az energetikai tanúsítónál rosszhiszeműség gyanúja merül fel, annak büntetőjogi következményei is lehetnek.
A legfontosabb jogszabályokból néhány részlet kiemelésekkel:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
38/C. § (1) Az energetikai tanúsítói tevékenység az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása.
(5) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel
rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott hatósági intézkedéseket.
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
23. § (2) Az energetikai tanúsító az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) szerinti független ellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzés során köteles együttműködni és a feltárt hibákat kijavítani.
(6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési rendszer keretében a tanúsítványok ellenőrzésében nem vehet részt az a személy
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá
b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai
tanúsítóként járt el,
c) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként
járt el,
d) akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a
megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként járt el, vagy
e) akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe
hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el.
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176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról
A tanúsítvány minőségellenőrzése
9/A. § (2) A tanúsítvány ellenőrzése során
a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzőinek megfelelő
megállapítása, az energetikai minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága,
b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelő beazonosítása és a
felhasznált adatok és a teljes számítás megfelelősége
kerül ellenőrzésre.
(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen kiválasztott 2%-a
esetében kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti, és 0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b)
pontja szerinti ellenőrzést elvégezni.
Az elvégzett ellenőrzések módja
Kidolgozásra került az energetikai tanúsítványok ellenőrzési módja, amely végrehajtásához a
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködési szerződést kötött a Lechner Lajos
Tudásközponttal. Ennek megfelelően a jogszabályokban meghatározott mennyiségű tanúsítványt (átlagosan minden negyvenediket), melyek véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra megkapja kamaránk. Az ellenőrzéshez ez területi elv szerint csoportosításra kerül, és az ellenőrzést végzők megkapják. Amennyiben esetleg összeférhetetlenség állna fenn, akkor ez korrigálásra kerül, a jogszabályok szerint. Az ellenőrzést végzők a megkapják az ellenőrzés végzésének listáját, amely alapján történik országos szinten a kiértékelés. A kiértékelésről tanulmányokban adunk számot, és egyben a tapasztalatok alapján javaslatokat dolgozunk ki a további
teendőkre (pl. jogszabályi módosításokra). Ezen kívül rendszeresen tájékoztatjuk cikkekben,
ill. előadásokban mind a jogszabály alkotókat mind a tanúsítókat, és nem utolsó sorban a lakósságot.
Az ellenőrzésre került illetve jelenleg ellenőrzött tanúsítványok száma:
2013. I. félév
1120
2013. II. félév 1294
2014. I. félév
1348
2014. II. félév
1578*
Összesen:
5340
*Az ellenőrzés még nem fejeződött be.
Az energetikai tanúsítások kiértékelésből levonható következtetések
Az alábbiakban bemutatott diagram párok közül az első a tárgyidőszak (2014. első félév) tanúsítványaira vonatkozik. Ugyanakkor, ahol rendelkezésre állt, tájékoztatásul közöltük a diagramok alatt a tárgyidőszakot megelőző két félév vonatkozó diagramjait is kisebb méretben
(sorrend: nagy ábra: tárgyidőszak, bal oldali kis ábra: előző félév, jobb oldali kis ábra: előzőt
megelőző félév).
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Összegző értékelés
ROSSZHISZEMŰSÉG.
A tanúsítvány nem
felel
meg, rosszhiszeműsé
g esete
valószínűsíthető.
1%

KÉT KATEGÓRIA. A
tanúsítvány nem felel
meg, a hiba
vélhetően legalább
két kategóriányi
eltérést jelent.
HIÁNYOS
5%

HIBÁTLAN. A
tanúsítványban hibát
nem találtam.
21%

9%

ELFOGADHATÓ
64%

A tanúsítvány
nehezen értékelhető.
HELYSZÍNI
ELLENŐRZÉS
JAVASOLT!
10%

A tanúsítvány nem
felel meg, a hiba
vélhetően legalább
két kategóriányi
eltérést jelenthet (a
"B" és a "C"
kategória egy sávnak
tekinthető) vagy a
tanúsítvány
értékelhetetlen.
8%

Összegző értékelés
A tanúsítvány nem
felel
meg, rosszhiszeműsé
g esete
valószínűsíthető.
3%
A tanúsítvány
elfogadható, az
esetleges hibák
legfeljebb egy
kategóriányi eltérést
eredményeznek
(nem indokolt, hogy
ellenőrzésre kerüljön
az alapadatok
helyszíni megfelelő
beazonosítása, és a
felhasznált …

A tanúsítvány
nehezen értékelhető.
Indokolt, hogy
ellenőrzésre kerüljön
az alapadatok
helyszíni megfelelő
beazonosítása, és a
felhasznált
adatok, valamint a
teljes számítás
megfelelősége.
HELYSZÍNI …

80%

A tanúsítvány nem
felel meg, a hiba
vélhetően legalább
két kategóriányi
eltérést jelenthet (a
"B" és a "C"
kategória egy sávnak
tekinthető) vagy a
tanúsítvány
értékelhetetlen.
6%

Összegző értékelés
A tanúsítvány nem
felel
meg, rosszhiszeműsé
g esete
valószínűsíthető.
3%
A tanúsítvány
elfogadható, az
esetleges hibák
legfeljebb egy
kategóriányi eltérést
eredményeznek
(nem indokolt, hogy
ellenőrzésre kerüljön
az alapadatok
helyszíni megfelelő
beazonosítása, és a
felhasznált …
80%
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Épület rendeltetése
egyéb:
7%

oktatási épület
0%
irodaépület
2%

lakó- és
szállásjellegű
91%

Épület rendeltetése

Épület rendeltetése
oktatási épület
0%

egyéb:
7%

oktatási épület
1%

irodaépület
3%

egyéb:
8%

irodaépület
3%

lakó- és
szállásjellegű
88%

lakó- és
szállásjellegű
90%
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Energetikai kategóriába sorolás
nem
megállapítható /
nincs kitöltve
2%

nem értelmezhető
1%

nagyon eltér a
reálistól
5%

kissé eltér a
reálistól
35%

reális
57%

Energetikai kategóriába sorolás

nem
megállapítható /
nincs kitöltve
5%

Energetikai kategóriába sorolás

nem
megállapítható /
nincs kitöltve
3%

nem értelmezhető
1%

nagyon eltér a
reálistól
6%

nem értelmezhető
2%

nagyon eltér a
reálistól
4%

reális
50%

kissé eltér a
reálistól
23%

reális
68%

kissé eltér a
reálistól
37%

Energetikai besorolás
300
250
200
150
100

50
0
A+

A

B

C

D

E
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4.

ATOMENERGETIKAI SZAKÉRTŐK

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011.
(XI. 25.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2012-től mérnöki kamarai hatáskörbe került a
jogosultságok kiadása, más jogosultságoktól lényegesen eltérő feltételekkel. A jogosultságok
elbírálását országos hatáskörrel a BPMK működteti, a jogosultságok kiadását az egyes területi
mérnöki kamarák végzik, a kérelmezők lakcímének megfelelően.
Adatok:
Év
Kérelmet benyújtók száma:
Ebből BPMK:
Jogosultságot szerzett:
Ebből BPMK:
Jogosultságot nem szerzett:
Ebből BPMK:
Elutasítás (szakterület)
Ebből BPMK:
Egyéb(felfüggesztés,minősítés
folyamatban):
Ebből BPMK:

2012

2013

172

39
136

165

17
25

33
129

7

17

6

6
1

13

11

11
20

6
1

0

163

0

2
0

1

215

0

3

176

15

4

6

228
15

21

7

Összesen

2014

14
2

1

2

2013. évben módosult az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet a 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelettel. 2014.
évben jogszabályváltozás nem érintette a szakterületet.

Diagram a 2014. évben kiadott jogosultságokról
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Az atomenergiai minősített független szakértők száma 2014. 12.31-én
Szakterület jele
NSz-1
NSz-2
NSz-3
NSz-4.1
NSz-4.2
NSz-4.3
NSz-5.1
NSz-5.2
NSz-6
NSz-7
NSz-8.1
NSz-8.2
NSz-9
NSz-10.1
NSz-10.2
NSz-10.3
NSz-11
NSz-12
NSz-13
NSz-14
NSz-15
NSz-16
NSz-17

Jogosultság
16
22
16
13
75
4
39
14
22
21
24
4
54
9
9
10
29
2
6
7
13
8
6

Szakterület megnevezése
Reaktorfizika, neutronfizika és a nukleáris üzemanyag viselkedése
Termohidraulika
Valószínűségi biztonsági elemzések
Gépészet - emelőgépek
Gépészet - energetikai és áramlástani gépek
Gépészet - épületgépészet
Nyomástartó berendezések
Nyomástartó berendezések - (ASME BPVC III.)
Anyagtudomány, anyagvizsgálat
Építészet, statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok
Villamos technológia - erősáramú villamos technológia
Villamos technológia - gyengeáramú villamos technológia
Villamos technológia - Mérés- és irányítástechnika
Vegyészet - vízkémia
Vegyészet - radiokémia
Vegyészet - nukleáris kémiai technológia
Sugárvédelem
Proliferáció-állóság
Nukleáris védettség
Nukleáris és más radioaktív anyagok szállítása
Nukleárisbaleset-elhárítás
Minőségügy, irányítási rendszerek
Atomerőmű üzemeltetése

Diagram a szakterületek sorrendjében
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Diagram jogosultságok növekvő sorrendjében

5.

HATÁRONÁTNYÚLÓ KÉRELMEK

2014. évben összesen 12 db kérelem érkezett, egyes kérelmezők több területre is kérték az
engedély megadását.
Az alábbi négy területre irányultak a kérelmek:
- tervező
8 db
- szakértő
1 db
- felelős műszaki vezető
9 db
- műszaki ellenőr
4db
A kérelmező személyek állampolgársága és a kérelem jellege (új vagy hosszabbítás) szerinti
megoszlás:
Állampolgárság
Spanyol
Szlovák
Német
Cseh
Belga
Osztrák
Összesen

Új
1
3
1

Hosszabbítás
1
2
1

1
2
8

4
20

Összesen
1
4
3
1
1
2
12

6. KÜLFÖLDI DIPLOMA MEGFELELŐSÉG ELISMERÉSE
A 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről és a 33/2008. (II.
21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról alapján végzi a BPMK a külföldi diploma megfelelőség elismerését.
Összesen 4 db kérelem érkezett.
Diplomát kiállító ország szerinti megoszlás:
Románia
Németország
Összesen

3 db
1 db
4 db

Végzettség szerinti megoszlás:
okl. építőmérnök
építőipari technikus
A kérelmek elbírálásánál nem merült fel probléma.

21

3 db
1 db

7.

A BPMK TISZTSÉGVISELŐI (2011-2015)
A 2011. évi küldöttgyűlésen megválasztott 2011-2015. évi BPMK tisztségviselők

Elnök:
Alelnökök:

Kassai Ferenc
Dr. Kajtár László
Némethy Zoltán
†Dr. Mecsi József
Dr. Bánó Imre
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bite Pálné dr. Pálffy Mária
Fogarassy Andrea
Hamarné Szabó Mária
Dr. Kontra Jenő
Dr. Kovács Oszkár
Dr. M. Csizmadia Béla
Schulek János
Zsebik Albin
Bocsák István
Dr. Visontai József
Dr. Ronkay Ferenc

Elnökség tagjai:

Felügyelő Bizottság elnöke:
Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke:
Titkár
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A BPMK elnökei:
Kassai Ferenc (2007-2015)

Dr. Scharle Péter (2005-2007)

Andor Béla (1998-2005)

Dr. Hajtó Ödön (1996-1998)

A kamara korai időszakának vezetői:
Dr. Vér Tibor (1942-1944)
Dr. Mihailich Győző (1936-1942)
Dr. Kossalka János (1927-1936)
Dr. Hermann Miksa (1924-1926)
Dr. Zielinski Szilárd (1924. március 24. – 1924. április 28.)
Hollán Ernő (1824-1900) kezdeményezésére 1867-ben – a kiegyezés évében – alakult meg a Magyar Mérnök Egyesület, későbbi nevén Magyar Mérnök- és Építész Egylet.
Az alakuló Budapesti Mérnöki Kamara – amely országos hatáskörrel rendelkezett –
1924. március 8-12. között tartotta első közgyűlését.
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8.

A BPMK ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE

Az elnökségi ülések
Az elnökség az előző évekhez hasonlóan rendszeresen, havonta ülésezik, (augusztus kivételével) 11
rendes ülést tartva, valamint 4-5 alkalommal rendkívüli ülést tart, hogy az előírt határidőig a válaszokat meg lehessen adni. Az elnökségi ülések majdnem mindig a hónap első hétfőjén délután kerültek megtartásra, az éves ütemterv szerint.
Az elmúlt időszakban a korábbi gyakorlatoknak megfelelően a BPMK Budapesten és Pest Megyében is tartott kihelyezett elnökségi üléseket és szakmai napokat.
Elnökségi ülések napirendi pontjai minden alkalommal:
1. A BPMK előző elnökségi ülése óta történt események
2. Tagfelvételek, beszámoló a jogosultsági ügyekről és a BPMK Véleményező Testület tevékenységéről
3. Aktuális feladatok és egyebek

2014. június 2.
 Kamarai feladatok áttekintése, a küldöttgyűlések tapasztalatai alapján
 Stratégiai kérdések
 Beszámoló a BPMK küldöttválasztásáról
 Gazdasági kérdések
2014. június 30. Rendkívüli ülés
2014. július 7.
 Együttműködés, külkapcsolatok
 Kamaránkat érintő jogszabályok
 Gazdasági kérdések
 Szakmai nap programjának előkészítése
2014. augusztus 4. Rendkívüli ülés
2014. szeptember 1.
 Szakcsoportok helyzete
 Félévi gazdasági helyzet
 Szakmai nap programjának véglegesítése
 Média szereplések, sajtó
2014. 09.22. BPMK MÉN Szakmai nap
2014. szeptember 29. Rendkívüli ülés
2014. október 6 .
 Önkormányzati kapcsolattartók beszámolója
 A BPMK EFB elnökének beszámolója
2014. november 3.
 A 2014. évi BPMK munkaterv előkészítése
 BPMK Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása
 Kapcsolatok
2014. december 1.
 Évzárás
 A 2015. évi munkaterv elfogadása
 Mérnökbáli beszámoló
2014. december 29. Rendkívüli ülés
24

2015. január 12.
 Évkezdés
 Kamarai tagságnak kiküldésre kerülő anyagok véglegesítése
 Szakmai nap programjának előkészítése
 A BPMK választott tisztségviselőivel kapcsolatos választási jelölőbizottság tájékoztatója
 Továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztatás
 Mérnökbál szervezésével kapcsolatos tájékoztató
 Jogszabályi változások
2015. február 2.
 Kitüntetési javaslatok tiszteletbeli tagságra, örökös tag és Hollán Ernő kitüntető címek odaítélésének előkészítése
 Energetikai tanúsítványokkal kapcsolatos tájékoztató
 A BPMK FB elnökének beszámolója a 2014. évről
2015. március 2.
 A BPMK küldöttgyűlési anyagok előkészítése
 A BPMK választott tisztségviselőivel kapcsolatos választási jelölőbizottság tájékoztatója
 Szakmai nap programjának véglegesítése
 Év Mérnöke Aranygyűrű díj, Zielinszki Szilárd díj, Tiszteletbeli Örökös tag és Hollán Ernő
kitüntető címek odaítélésének véglegesítése
2015. március 25-27. Kihelyezett Elnökségi ülés, szakmai nap Kolozsváron
 MMK küldöttgyűlésével kapcsolatos feladatok
 A BPMK küldöttgyűlési anyagok véglegesítése
2015. április 13. Rendkívüli Elnökségi ülés
2015. május 4.
 Aktuális feladatok a küldöttgyűlésekkel kapcsolatosan
2015. május 6. BPMK Küldöttgyűlés
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9.

A BPMK KAPCSOLATAI

Kamaránk a MMK teljes tagságának több mint felét soraiban tudó mérnöki köztestület; igen kiterjedt és sokrétű kapcsolatokkal rendelkezik.
A működés és szervezettség szempontjából legfontosabbak:
- a kamarai belső kapcsolatok az országos szervekkel, a területi kamarákkal és a tagozatokkal,
- a megkülönböztetett figyelmet érdemlő, más köztestületekkel, társadalmi és civil szervezetekkel
ápolt,
- az ország, a mérnökség és a Kamara érdekeit szolgáló parlamenti és kormányzati szakmai kapcsolatok.
9.1. Belső kapcsolatok
A BPMK és az MMK közötti napi kapcsolattartás eredményesen működik.
A szakcsoportokat a szakmai tagozatokkal összhangban működtetjük.
A területi kamarákkal az új jogszabályok megjelenése miatt sűrűn egyeztetünk. A titkári értekezleteken több ügyintézővel is képviseltetjük magunkat.
9.2. Társadalmi és civil kapcsolatok
Számos társadalmi és civil szervezettel kerültünk kapcsolatba.
Ebből kiemelhető:
- a társ szakmai kamarák közül kiemelhető kapcsolatunk van az Építész Kamarával, az Igazságügyi Műszaki Szakértői Kamarával, és a BKIK-val
- Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. -vel
- Nemzeti Innovációs Hivatallal
- Magyar Innovációs Szövetséggel
- Lakásügyi Kerekasztal Fórummal
- a MTESZ-szel és tagszervezeteivel
- a Magyar Mérnökakadémiával
- Magyar Korroziós Szövetséggel
- részt veszünk a különböző, egyéb szakmai szervezetek (ETE, ÉVOSZ, FAT, MET, MFTTT
stb.) munkájában a mérnökség érdekeinek képviselete, valamint a szakmai tapasztalatok átadása és érvényesítése érdekében.
- A működési területünkön levő műszaki felsőoktatást végző intézményekkel és szakkollégiumokkal szoros kapcsolatot ápolunk.
Együttműködéseink sorából kiemelhető:


Az innováció fontosságára tekintettel tagjaink számára innovációs ötletbörzéket szerveztünk, - 2014. június 3-án önállóan, június 19-én a BKIK-val, július 23-án a Nemzeti Innovációs Hivatallal (a továbbiakban: NIH, 2015. január 1-től Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal) együttműködve. Mindhárom esetben együttműködtünk az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology; EIT) által
alapított KIC (Knowledge and Innovation Community) InnoEnergy, tudás- és innovációs
közösségével. Azt kerestük, miként tudjuk integrálni a magyar kreativitást az európai innovációs folyamatokba.Az ötletbörzére számos már kiforrott és mégtöbb további elemzést és
kutatást igénylő innovációs ötlet érkezett és került bemutatásra.
A NIH számára felajánlottuk, hogy a Kamara a különböző szakterületet művelő tagjain keresztül kiváló partner lehet a közreműködésével, vagy tőle függetlenül benyújtott innovációs
ötletek (esetleg az alkalmazott kutatás területéhez tartozó, vagy GOP, KEOP, stb. pályázatok) bírálásában. Felhívtuk a figyelmet, hogy a bírálói szerepet ez eddigiektől eltérő módon
a befektetői, vagy hitelezői gyakorlathoz hasonlóan a bírálói felelősséget növelve lenne célszerű megvalósítani.
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Amíg a pályázatok elbírálása eddig a pályázó és a nyilvánosság számára titokban tartott
szakértői közreműködéssel történt, a befektetők és hitelezők a különböző projektek finanszírozása esetén a műszaki szakértőt általában a következő feladatokkal és felelősséggel ruházzák fel:
a.
elkészíti a finanszírozásra előkészített projekt megvalósíthatóságának műszaki, környezetvédelmi és finanszírozhatósági szempontból történő értékelését,
b.
a finanszírozó nevében és érdekében folyamatosan ellenőrzi a projekt megvalósítását, ideértve, de nem kizárólag:
•
a projekthez kapcsolódó szerződések összhangját a jogszabályokkal,
•
a beruházás során megvalósított műszaki tartalmat és összhangját a kiviteli
tervekkel és ütemtervvel, a műszaki és környezetvédelmi előírásokkal, minőségbiztosítási tervekkel,
•
a finanszírozó által előzetesen jóváhagyott költségvetés és a tényleges ráfordítások összhangját,
•
a nyújtott hitel felhasználásának indokoltságát (a Projekthitel-Szerződésben
meghatározott célra kerül-e felhasználásra),
c.
megvizsgálja és kifizetésre jóváhagyja mindazon számlákat, amelyek megtérítésére a
hitelt felvevő a rendelkezésre álló pénzeszközöket kívánja igénybe venni, ill. saját pénzeszközeiből a projekthez kapcsolódóan kíván kifizetni. A Szakértő a számlákat abban az esetben fogadja el és aláírásával ellenjegyzi, ha megítélése szerint a számla az alábbi együttes
feltételeknek megfelel:
•
a teljesítés ténylegesen megtörtént (ehhez kapcsolódóan a Szakértő feladata
annak vizsgálata, hogy a vonatkozó szállítási szerződések a piaci szokásoknak megfelelően lettek-e megkötve illetve a tényleges kifizetések a szállítási szerződésekben
foglalt feltételek teljesüléséhez kapcsolódnak-e) vagy a Projekthitel-Szerződés által
elismert előlegszámla ellenjegyzése szükséges;
•
a kifizetés időpontja a Projekt ütemtervének megfelel és a kifizetendő öszszeggel együtt a beruházás teljes költsége a tervezett költségvetés arányos részét nem
lépi túl;
•
a teljesített áru vagy szolgáltatás igénybevétele a Projekt megvalósítása és
működtetése céljából indokolt volt, és
•
egyéb okból kifolyólag nem tartja a számlát - jogszabályi rendelkezés vagy
szakmai szabály vagy szokvány szerint - kifogásolhatónak.
d.
előre meghatározott időközönként, vagy igény esetén igazolást ad ki arról, hogy a hitelfelvevő által benyújtott számla szerinti termék vagy szolgáltatás az ott megjelölt összegben a projektterv és költségvetésnek megfelelően felhasználásra került, továbbá arról, hogy a
projekt a költségvetésnek megfelelően megvalósítható, sem időbeli csúszás, sem költségtúllépés nem tapasztalható és nem is várható;
e.
a projekt megvalósítását követően elkészíti a befejezéséről szóló zárójelentést, amely
tartalmazza, hogy a megvalósítás a tervek szerint elkészült, és hogy a hitelfelvevő rendelkezik mindazon hatósági engedélyekkel, amelyek a beruházás üzembe helyezéséhez, működtetéséhez szükségesek. Számba veszi továbbá a projekt megvalósításához felhasznált saját erő
összegét, illetve kimutatást készít a Projekt Átadás Napjára vonatkozóan a Saját erő ill. a
kintlévő követelés egymáshoz viszonyított a Teljes Projekt Költségen belüli arányáról.
A pályázat kiíró bizalmatlanságát feloldhatnák a szakértők, ha nemcsak a pályázatok elbírálásában kapnának szerepet, hanem feladatuk lenne az elfogadásra javasolt projektek véleményezése mellett a megvalósítás követése és utólagos értékelése.
Ellenőrző feladatuk garantálhatná, hogy a projekt a pályázati kiírás céljával összhangban, az
ütemterv szerint a költségvetés keretein belül valósul meg. A kibővített feladatkörrel megnőne a szakértők projektek iránti felelőssége, s ehhez kapcsolódóan a szakértelmükkel kapcsolatos igény is.
 Az Energetikai Szakkollégiummal való együttműködés. Ennek keretében rendszeresen részt
veszünk a Szakkollégium által a középiskolások számára szervezett tanulmányi verseny
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döntőjében és a döntőbe jutott 10 csapatot könyvjutalommal jutalmazzuk. A tanulmányi versenyen az elmúlt években 110 -130 háromfős csapat vett részt.
2014. januárban a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara csatlakozott a Járműipari
Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési Megállapodáshoz. Az oklevelet Kassai Ferenc
a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke vette át. Az Együttműködési Megállapodás – összhangban „A nemzeti felsőoktatás fejlesztéspolitikai irányaival” – a járműiparban jelentős képzési és tudományos kompetenciával bíró felsőoktatási intézmények együttműködésén és a járműgyártó gazdasági szervezetekkel való szoros kapcsolaton alapul. Az
együttműködés irányulhat a mérnökképzés tartalmi és módszertani fejlesztésére, a gyakorlati
képzés megszervezésére, kutatási és fejlesztési feladatok megoldására, pályázatok kidolgozására és lebonyolítására. Az együttműködő partnerek a kooperáció és munkamegosztás révén összehangolják tevékenységüket, a járműipar számára fontos mérnökképzésben, az oktatás fejlesztésében és a járműipari kutatás terén.
2014. április 24-én a BPMK, a HUNKOR, és a Vegyészmérnöki Tagozat képviselői megállapodtak, hogy együttműködnek a különböző szakterületeken működő mérnökök a fő tevékenységük támogatását biztosító korrózióvédelmi továbbképzésében, korrózióvédelmi
mérnökök továbbképzésében, minősítésében, tanúsításában, a szabványosítás, műszaki szabályozás szakértői, javaslati és véleményezési munkáiban, való részvételben.
Az együttműködés célja a tervező-, szakértő-, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr mérnökök gyakorlati, a mérnöki munka minőségét, megalapozottságát segítő korrózióvédelmi
ismereteinek aktualizálása, bővítése, a képzés, tudás ellenőrzés folyamatába szakértői közreműködés biztosítása.

9.3. Állami kapcsolatok
A gazdasági és társadalmi fejlődés terén a reálszféra, a racionális mérnöki tevékenység kiemelt fontosságú.
Kassai Ferenc a BPMK elnöke évek óta képviseli a kamarát a parlament különböző bizottságaiban,
az MMK parlamenti összekötőjeként.
Részt vesz a parlament plenáris ülésein, közvetlenül, vagy közvetve – szakértőkön keresztül – bekapcsolódik a különböző parlamenti bizottságok munkájába.
Így:





Önkormányzati és településfejlesztési bizottság,
Gazdasági és informatikai bizottság,
Fenntartható fejlődés bizottság,
Energetikai bizottság munkájában

Ezáltal a szakma és a mérnökség érdekeit szolgáló javaslatokat megteheti a kamara.
A kamara kapcsolatot tart mindazokkal a tárcákkal, amelyek műszaki feladatokat vannak hivatva
szabályozni és koordinálni. Az elmúlt években több minisztériummal alakítottunk ki szorosabb
kapcsolatot pl.: korábban a Belügyminisztériummal majd a hatósági jogkörök átalakítása miatt a
Miniszterelnökséggel, továbbá jelentős a szakmai kapcsolatunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Honvédelmi Minisztérium Építésügyi Hivatalával
is.
 Kassai Ferenc a BPMK Elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2012. februárjában, a
Pest Megyei Kormányhivatallal. A Kamara és a Kormányhivatal között létrejött megállapodással a felek a két szervezet közötti hosszú távú együttműködést kívánják megalapozni.
A megállapodás célja: a Kamara mélyíti a Kormányhivatallal az együttműködést azáltal,
hogy az eddigi esetenkénti együttműködés helyett rendszeres kapcsolatot épít ki.
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A közös munkák sorából kiemelhető a (1996. évi LVIII.) kamarai törvényben is rögzített
építésfelügyeleti ellenőrzések végrehajtása. Az építésfelügyeleti hatóság éves ellenőrzési
ütemterv összeállításában részt veszünk továbbá a helyszíni ellenőrzések alapján javaslatokat dolgozunk ki.
 A Belügyminisztérium által létre hozott Országos Építésügyi Fórumban (OÉF) jogfolytonosan az Országos Építésügyi és Településendezési Tanács (OÉTT) munkacsoportok munkájában a BPMK elnöke, tagjai, aktívan részt vettek.
Feladata a településfejlesztés, területrendezés és építésügy területén felmerülő problémák
széles társadalmi megoldása.
 Együttműködési megállapodást kötött 2013. novemberében a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara és a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Folytonos az épületek
energetikai tanúsításának független ellenőrzése, melyet a 266/2013 Korm. rendelet 23. §
alapján a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara működtet.

9.4 Önkormányzati kapcsolatok

A BPMK – a 2007. év vége óta kialakított a fővárosi kerületek és Pest megyei térségek jelentős
részében– a kapcsolattartói együttműködések keretében vesz részt a régió mérnöki munkát igénylő
feladataiban. A BPMK célja, hogy minél több önkormányzattal együttműködve szolgálja az ország
műszaki gyarapodását.
Ezeket a tevékenységeket ellenszolgáltatás nélkül végzik. Az együttműködés célja, hogy a Kamara
és az Önkormányzat között közvetlen párbeszéd alakuljon ki az építés a közlekedés, településrendezés, tervezés, tervpályázatok, közbeszerzés, az energiaügyek, közművek és hírközlés, a környezetvédelem és vízügy, valamint az ipari technológiák szakterületeken a fenntartható fejlődés érdekében. Továbbá a kerületekben és térségekben lakó kamarai tagok tevőlegesen is részt vehessenek a
kerület fejlesztési koncepciójának kialakításában, ezáltal erősödjön a lokálpatriotizmus. A kapcsolattartó figyelemmel kíséri, hogy a mérnöki tevékenységet csak az arra jogosultak végezzék.
Az együttműködésünk kiemelhető egy-egy önkormányzati terület fejlesztésének műszaki kérdéseire
azért, hogy a helyi fejlesztési igényeket és elképzeléseket behatóan ismerő mérnökök közvetlenül is
segítsék a tervezési, szervezési és kivitelezési munkákat.
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 2014. évben megkötött együttműködéseink sorából kiemelhető Budapest Főváros Önkormányzata és a BPMK közötti együttműködési megállapodás megkötése. A Felek közötti
együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy a műszaki-mérnöki szakterületek a jelenleginél
hatékonyabban érvényesítsék a fővárosi érdekeket, illetve, hogy a fejlesztések és az innováció területén a Felek által – a preambulumban megfogalmazott célok elérése érdekében –
végzett tevékenységek összehangolt keretek között kerüljenek megvalósításra. Az együttműködés szakterületei közlekedés, közművesítés, vizeink-vízpartjaink rendezése, energia,
energetika környezetvédelem.
 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával 2014. évben kötött együttműködési megállapodás keretén belül a BPMK tagjai esetenkénti segítséget nyújtottak a településrendezés, építési hibák, építés és közlekedés, környezetvédelem és vízügy, energia ügyek,
közművek és hírközlés szakterületeken.
 2015. február 5-én Budapest XIV. kerülete (Zugló) és a BPMK együttműködési megállapodást kötött. A BPMK a patrióta gazdaságpolitika támogatójaként vállalta, hogy a zuglói
önkormányzat hatáskörében felmerülő bizonyos műszaki tevékenységek megvalósításához
mérnöki közreműködést biztosít. Kamaránk elnöke Szalay Gábort bízta meg a kapcsolattartói tevékenység ellátásával. A kapcsolattartó első feladatai közé tartozott az önkormányzati
hierarchián belül a különböző vezetői szinteken – polgármester, alpolgármesterek, jegyző,
főépítész, szakági osztályvezetők stb. – olyan formális és informális kapcsolatrendszer kiépítése, mely az együttműködést azóta is alapvetően meghatározza és megkönnyíti.
 Együttműködési megállapodást készítetünk elő a 2015. évben Budapest III.; IV.; XV. és
XVI. kerület Önkormányzataival.
Részt veszünk a Fővárosi Szabályozási Keretterv munkájában
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara képviselője rendszeresen részt vesz a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája által szervezett Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) eseti módosításainak előkészítő szakmai véleményezésében és azok egyeztető tárgyalásain.
A szakmai véleményezés a BPMK Szakcsoportjainak és az FSZKT eseti módosításaiban érintett
kerületi kapcsolattartók észrevételei, javaslatai alapján készül.
9.5 Cégkapcsolatok
A BPMK folyamatosan kapcsolatban áll a működési területén lévő cégekkel, különösen azokkal,
amelyeknél jelentős számú mérnök dolgozik. A kapcsolat kiterjed a kölcsönös tájékoztatásra, a rendezvényszervezésre, továbbképzésekre.
9.6 Sajtó-, médiakapcsolatok
A BPMK 2008. év elejétől minden évben együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Tudósító Irodával.
Kamaránk mind a szakmai, mind az országos sajtóban intenzíven jelen volt. Szerepelt a (Klubrádió
több műsorában, Info rádióban, az ATV-ben, Magyar Televízió Híradó c. műsorában, Echo Tv-ben,
Kossuth rádióban, Népszabadságban, a Magyar Nemzetben, Magyar Hírlapban, az Egyenlítőben, és
a Mérnökújságban, emellett internetes honlapokon és az Önkormányzatok által kiadott, jelentős
példányszámban megjelenő helyi lapokban).
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9.7 Ifjúsági és oktatási kapcsolatok
 Energetikai szakkollégium: a kollégisták segítenek rendezvényeink szervezésében, elnökségünk támogatja tevékenységüket az ismeretterjesztésben.
 Képviseltük kamaránkat a Rubik Ernő emléknap alkalmából meghirdetett rajz pályázat zsűrijében. A nyertesek számára a kiváló magyar mérnöki alkotásokat tartalmazó könyveket adtunk át.

 Mérnökiskola: Tekintettel arra, hogy az MMK által kezdeményezett „Mentor program”
megvalósítása késedelembe került. A „Mérnökiskola” keretében folytattuk az egyetemi hallgatókkal az együttműködést. Ennek keretében jó tapasztalatokat szereztünk tagjaink innovációs ötleteinek elemzésében. Az egyetemi hallgatók hozzáférve a tudományos folyóiratokhoz kiváló irodalomkutatással és elemzéssel segítették az ötletgazdákat. Ezt is célszerű a jövőben is folytatni.
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10.

A BPMK ÁLTAL SZERVEZETT, ILLETVE TÁMOGATOTT
RENDEZVÉNYEK

- Közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos szimpózium

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara továbbá Budapest Zugló Önkormányzata 2013. novemberében közösen szervezett közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos szimpóziumot a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet dísztermében. Témája: Budapest pesti oldala kelet-nyugati tengelyének
közlekedésfejlesztése. A 2014-2020 közötti, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos európai uniós támogatások felhasználására irányuló előkészítő munkák folyamatban vannak.
- Neuschloss Kornél emléktábla avatás

Zugló Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Neuschloss Kornél születésének 150. évfordulója alkalmából emléktáblát helyezett el az építész tiszteletére a Gyarmat utca a
Fűrész utca és a Gervay utca sarkán található a mérnök által tervezett ház oldalán.
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Budapesti Műszaki Értelmiség Napja

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és a MMK Közlekedési Tagozata immár két éve
közösen rendezte meg a Budapesti Műszaki Értelmiség Napját. A nyolcadik szakmai rendezvényének, amelynek témája a közlekedésfejlesztés volt az Újvárosháza Díszterme, míg 2013-ban a BME
Központi épülete adott otthont. A tavalyi esemény Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodásának keretében jött létre.
A szervezők a Műszaki Értelmiség Napját gróf Széchenyi István születésének 222. évfordulójához
igazították (1791. szeptember 21.). Ezzel is érzékeltetve, hogy nagyjaink máig tartó kezdeményezéseit, eredményeit becsüljük, tiszteljük.
- A magyar mérnökség múltbeli és mai eredményeit bemutató „Kreatív Magyarország –
Mérnöki Tudás – Múlt, Jelen, Jövő” kiállítás
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A Hungarian Culture Brusselben rendezett kiállításnak 1100 látogatója volt, ami minden eddigi
látogatószámot felülmúlt. A látogatók között voltak Európai Parlamenti képviselők, a magyar Országgyűlés és a kormány képviselői, diákcsoportok és mérnökök Európa minden tájáról.
A kiállítást a hagyományostól eltérően audiovizuális eszközök mutatták be, az építészet, a gépészet,
az út- és hídépítés, energetika, vegyészet területeinek vívmányait és legjelentősebb alkotásait képernyőkön lehetett megtekinteni. Külön fejezetet kaptak a múlt magyar találmányai, valamint azok
az ötletek, melyektől a jövőben várjuk az áttörést.
Elvittük Brüsszelbe azoknak az ígéretes magyar tudományos eredményeknek, találmányoknak és
ipari termékeknek a hírét is, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot Európa szerte.
A tárlat öt mérnöki terület – a közlekedés, a járműipar, az építészet, az energetika-épületgépészet,
illetve a vegyészet -- köré csoportosítva, a múlt, jelen és jövő hármas-egységében szemléltette a
magyar mérnöki kreativitást, tudáshagyományt.
2013-ban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kormányzati kommunikációért felelős államtitkárságának támogatásával a „Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt – Jelen - Jövő”
címet viselő audiovizuális kiállítást a brüsszeli EU-elnökségi kísérőprogramok sorába illesztette.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szervezésében a hazai kiállításnak a BME Aulája
adott otthont. Célja, volt hogy felhívja a figyelmet a magyar mérnöki kreativitásra, tudáshagyományra, a műszaki kultúra szerepére hazánk versenyképességének fokozása érdekében.
Hazánkban is bemutattuk világraszóló értékeinket és rejtett kincseinket, amelyek mérnöki szemmel,
mérnöki észjárással születtek.
A magyar feltalálók munkái sokszor jelentettek határkövet a világ tudományos megismerésében is:
ezzel a tárlattal most az érdeklődő hazai közönség közelebb kerülhetett a magyar mérnökök munkáihoz.
Több vidéki város kísérőrendezvénye volt az országjáró kiállítás (kecskeméti Főiskolában, Győrben
a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban, bajai Eötvös József Főiskolában, gödöllői Szent István
Egyetem Tudásközpontjában)
A nagy mérnökelődök munkásságát bemutató tárlat, hozzájárult a gazdaság fellendüléséhez, és
ezzel jobb teljesítményre sarkallja a mai fiatalságot is.
A kiállításnak a szakmai napokkal kiegészítve több ezer látogatója volt. Külön öröm volt számunkra, hogy rengeteg középiskola diákjai tekintették meg a bemutatókat. A jövő nézőpontjából fontos,
hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat orientálja, és ráébressze őket mérnöki pálya szépségeire.
Meggyőződésünk hogy jelentős mérnöki teljesítmények felkeltik a pályaválasztók érdeklődését, a
műegyetemi tanulmányok, és a mérnöki szakmák iránt, a műegyetemi hallgatókat pedig a nagy elődök példája sarkallhatja a jobb teljesítményre – ez a képződő tudás az ország fölemelkedésének a
záloga.
- Mérnökbál

A Mérnökbál hagyományosan lehetőséget teremt arra, hogy a mérnöktársadalom képviselői, az
egyetemek vezetői, oktatói, a gazdaság szereplői valamint az államigazgatás, illetve a szakmai szervezetek tisztségviselői és baráti köreik eltölthessenek egy kellemes estét együtt, továbbá elmélyítsék
régi, és építsék új baráti, szakmai kapcsolataikat.
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A neves mérnöktársadalmi eseményen helyett foglaltak a mérnöktársadalom kiemelkedő képviselői,
társzervezeteink, a műszaki felsőoktatás, az államigazgatás irányítói, valamint fővárosi, Pest megyei
önkormányzati cégek vezetői, és polgármesterei. Korábbi hagyományainknak megfelelően, az
együttműködést is erősítendő, idén is voltak határon túli meghívott vendégeink is.
Minden évben nagy sikert aratott a BPMK által szervezett Mérnökbál. A korábban a báli helyszínnek a BME patinás központi épülete adott otthont. A szervezésben és lebonyolításban a Makadám
Mérnökklub nyújtott segítséget. Az esemény házigazdái: Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara elnöke és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora Péceli
Gábor.
A Mérnökbál gondolata Csongrád megye székhelyén született meg, itt rendezték meg az első báli
eseményt. 2014-ban a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Csongrád Megyei Mérnöki
Kamarával közösen rendezte meg, Jubileumi 25. Mérnökbált - a megszokott budapesti helyszín
helyett – a Tisza-parti városban Szegeden.
2015. január 24-én az újkori mérnökbálok csaknem két évtizedes történetének egyik legjobb hangulatú estélyét rendezte meg a BPMK a budai Hilton elegáns báltermében.
A bál házigazdája Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke volt
A szórakoztatásról ezúttal Kőhalmi Zoltán Karinthy-gyűrűs humorista, építészmérnök, illetve a kiváló Vegas Showband gondoskodott. A XIX. fővárosi mérnökbál fővédnökei voltak: dr. Pintér
Sándor belügyminiszter, és Tarlós István Budapest Főváros főpolgármestere; felkért védnökök:
Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke, Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, körV. Németh
Zsolt nyezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, Csampa Zsolt önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár, Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár.
Magyar Épületgépészet Napja

2014-ben 19. alkalommal rendezte meg a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség többek
között a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával közösen a Magyar Épületgépészek Napját.
A kétnapos rendezvény első napja az Épületgépészeti oktatásról „a szakma az oktatással kezdődik”
szólt, az oktatás-tervezés és a kutatás-innováció témakörében.
A második nap az Épületgépészeti Szakmai Nap keretében a BME Aulában a kiállítás, a Díszteremben a Mérnöki Kamara szakmai továbbképzése, a kiállítás környezetében és az Oktatói klubban
konferencia és kísérőrendezvények adtak helyet és lehetőséget a szakmai ismeretek és a barátiszakmai kör bővítésére.
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Építők Napja

2014-es évben 65. alkalommal tartották meg a nagy hagyományokkal rendelkező Építők Napját a
Vasas Szakszervezet Székházában. A jeles nap alkalmából különböző mérnöki ágazatban végzett
kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként kitüntetéseket adtak át többek között a Mérnöki Kamara által jelölt személyekre. A megnyitót Kassai Ferenc BPMK elnök a köszöntő beszédet többek
között dr. Szaló Péter BM területrendezési és építésügyi helyettes államtitkár tartotta. Az előadások megtartása után a kitüntetések átadására került sor.
2014-ben kitüntetést kaptak a BPMK tagjai közül: Makra Magdolna, dr. Ivicsics Ferenc, dr. Kajtár
László, Harkai Balázs, Nagy Gyula
2013 - ben kitüntetést kaptak a BPMK tagjai közül: Tusánné Ocskai Dorottya; Bite Pálné Dr. Pálffy
Mária; Pintér Imre; Takács Gyula; Dr. Kiss Jenő
2012 - ben kitüntetést kaptak a BPMK tagjai közül: Érdi – Krausz György; dr. Kocsis Julianna;
Greskovics Sándor; Szabó István; Temesvári László; Karsa Álmos
2011 - ben kitüntetést kaptak a BPMK tagjai közül: Molnár Dénes, Asbóth János, Dénes Miklós
Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A magyar mérnöktársadalom legnagyobb ünnepeként került megrendezésre Bánki Donát születésnapjához igazítva a Magyar Műszaki Értelmiség Napja. A 2013. júniusában – hetedik alkalommal – a győri Széchenyi István Egyetem adott helyet az ünnepi rendezvénynek. A magyar értelmiségnek kulcsszerepe van hazánk jelene és jövőjének kialakításban. A Magyar Műszaki Értelmiség
Napjának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a műszaki értelmiség szerepére a magyar nemzetgazdaságban, hangsúlyozva, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományos képzés területén markáns fejlesztési programok indulnak, melynek következtében nő az e területen tevékenykedő szakemberek társadalmi megbecsülése, javul a szakmai
megítélése, presztízse. A szervezésben részt vettek: MMK, MTESZ, MTA, BME, Mérnök Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség, Benkó Sándor Benkó-Dixieland Band. Az előadók az ország
legtekintélyesebb tudósai és az állam vezetői.
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A két napos rendezvény első napján tudományos konferenciák, a második napján pedig díszelőadásokat tartottak a Parlament Felsőházi termében Az előadók az ország legtekintélyesebb tudósai és
az állam vezetői.
Innovációs ötletbörzék

Az Európai Unió a 2014-2020-as költségvetési időszakban jelentős hányadot fordít az innovációra,
mert felismerte, hogy az Unió a nemzetközi színtéren csak akkor tölthet be jelentős szerepet , ha
innovációs tevékenysége versenyképes. Az innováció és a kutatás terén azonban az Unió számottevő lemaradással küzd.
Hasonló a helyzet Magyarországon is. Ezt a gazdaságpolitika irányítói is felismerték, ezért a gazdasági növekedés és a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a következő időszakban
a kormány ösztönözni szeretné az innováció és a kutatás-fejlesztés (K+F) támogatását, hogy a termeléshez magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek kapcsolódjanak.
Ahhoz, hogy a hazai, s ezen keresztül az Uniós innovációs törekvések megvalósuljanak, versenyképes termékek szülessenek, fontos feladatuk lesz mérnökeinknek is. A BPMK elnöksége a célkitűzéseihez kapcsolódva igyekszik ösztönözni az innovációs gondolkodást, szervezi az ötletek gyűjtését
és megvitatását, ezért szerveztünk az innovációs ötletbörzéket.
2015. június 3-án, június 19. én és július 23-án a KIC InnoEnergy programjával összhangban a

Tiszta szén technológia

Vegyi tüzelőanyag technológiák

Intelligens, energiahatékony lakóépületek és városok

Megújuló energiaforrások (szél, napenergia)

Okos hálózatok és villamos-energia tárolás

Fenntartható nukleáris és megújuló energia integrálása
szakterületeihez tartozó olyan ötletek rövid bemutatására került sor, amelyek

csökkentik az energia költséget,

növelik az energiahatékonyságot és ellátási biztonságot,

növelik az energiarendszerek üzemvitelének megbízhatóságát,

csökkentik az üvegházgáz kibocsátást.
Az ötletek bemutatását a nemzetközi gyakorlattal összhangban szerveztük. Az ötletek bemutatására
öt-öt perc állt rendelkezésre, s tíz-tíz perc a résztvevők által feltett kérdések megvitatására.
A bemutatott ötletek között voltak már oltalom alá helyezettek. Voltak, amelyeket célszerű lenne
tovább fejleszteni és oltalom alá helyezni, s voltak, amelyeket az ötletgazdák eleve közzétételre
szántak, s együttműködést kerestek a minél szélesebb körben történő terjesztésre.
Az ötletbörze résztvevői összefoglalásként megállapították, hogy hasznos volt és a tapasztalatok
figyelembevételével célszerű folytatni, mérnökeinket az innovációs ötleteik bemutatására serkenteni. A Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével az ötletek megvalósíthatóságát a hazai és/vagy
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nemzetközi szakmai műhelyekben megvizsgálni, a megvalósításra érett ötleteket hazai és/vagy
nemzetközi támogatással mielőbb piaci termékké fejleszteni és a hazai gyártását megszervezni.
Ezt igyekszik segíteni a BPMK is.
Rubik emléknapok

A BPMK együttműködve a Grante céggel 2011-tól kezdve minden évben megrendezte, id. Rubik
Ernő születésének évfordulója hetében, Esztergomban a Rubik emléknapokat. Az emléknapok keretében tudományos ülésszakokat, repülési kiállításokat, illetve koszorúzásokat tartottunk.
Külön megemlítendő, hogy 2012-ben az esztergomi ipari parkban lévő Rubik utca sarkára egy reprezentatív utca névtáblát avattunk. 2014-ben a Rubik emléknapok keretében egy nagysikerű nemzetközi gyermekrajzpályázatot tartottunk a Grante gyárral, és az Ister-Granum Eurorégióval, „Milyen lesz a repülés húsz év múlva” címmel. A pályázatra több mint háromszázhatvan pályamű érkezett be. A pályázatot egy mérnökből, egy kiállító festőművészből és egy rajztanárból álló bírálóbizottság bírálta el. Az ünnepségen beszédet mondott Romanek Etelka, Esztergom polgármester aszszonya, és olyan notabilitások is részt vettek, mint Farkas Bertalan űrhajós.
Építőipari nívódíjas konferencia

A BPMK a 2015. évi építőipari konferencián házigazda szerepét töltötte be. Részt vett a konferencia lebonyolításában és szervezésében is.
Oplatka prof. lengéstani előadása
Nagy sikerű szakmai előadást tartott Prof. Oplatka Gábor, "Lengések és káros lengések eliminálása"
címmel, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók szakcsoportjának szervezésében. A nyolc órás programon közel száz fő vett részt a szakterületen dolgozó mérnök kollégák.
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11.

A BPMK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Az Ügyfélszolgálat feladatai:
A tagfelvételi kérelmeket az Elnökség részére rendben előkészítettük, a kérelmezőket értesítettük a
tagfelvételről.
A tervezői és szakértői engedélyek kiadása rendben zajlott. Az engedélyek továbbképzési időszakának lejártakor benyújtott hosszabbítására a hatósági bizonyítványok kiadása rendben zajlott.
A nyilvántartottak: a műszaki vezetők, a felelős műszaki vezetők és az energetikai tanúsítók névjegyzékét is vezetjük. A kérelmek elbírálása, az engedélyek kiadása folyamatosan, a határidők betartásával történik. Az engedélyek továbbképzési időszakának lejártakor benyújtott hosszabbítás
iránti kérelmeket rendben elbíráltuk.

A kamarai tagdíj befizetési kötelezettségükről a kamarai tagokat minden évben értesítettük. A nyilvántartottaknak 2013. óta éves nyilvántartási díjat kell fizetniük, melyről az értesítést részükre megküldtük. A határidőre nem fizetőket felszólítottuk a kötelezettségük teljesítésére.
Figyeljük és ellenőrizzük, hogy mérnöki tevékenységet csak jogosultsággal rendelkező szakmagyakorlók végezzenek.
A tag vagy nyilvántartott kérésére szüneteltettük a tagságukat vagy a jogosultságukat.
A jogosultság kérelmek elbírálására vonatkozó előírások a beszámolási időszakban lényegesen
megváltoztak, mert megjelent az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, mely 2014.év elejétől hatályos; és érintette a
tervezés, szakértés, felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, épületek energetikai tanúsítás engedélyezési eljárást, a vizsga- és beszámolási valamint a továbbképzési szabályokat is. A jogszabályváltozás következtében új jogosultságok jelentek meg és egyes jogosultságok megszűntek.
Az építésüggyel kapcsolatos szakterületeken (az épületenergetikai tanúsítást kivéve) alapvető változás, hogy míg korábban a jogosultsági kérelem benyújtása előtt kellett vizsgát tennie a kérelmezőnek, addig 2014. évtől a jogosultság megszerzését követő 1 éven belül kell beszámolót tennie.
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A kamarai tagokat és nyilvántartottakat folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról, és a Beszámolóra való jelentkezés módjáról és ellenőrizzük, hogy a kötelezettséget határidőre teljesítik-e.
Az új számítógépi programra való átállás 2014. év elején megtörtént.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységben résztvevő valamennyi szakmagyakorlót érinti a továbbképzési rendszer változása, ezért részletes tájékoztatást adunk
az új továbbképzési rendszerről.
Annak érdekében, hogy az MMK „e-mérnök rendszere” és a jogi továbbképzés tagjaink és nyilvántartottaink számára zökkenőmentesen elérhető legyen, valamennyi szakmagyakorlóval folyamatosan egyeztetjük az adataikat (különösen tekintettel az e-mail elérhetőséget, Ügyfélkapus e-mail címet, vagy alternatív lehetőséget adunk az e-mérnök rendszer használatához).
Megszervezzük a jogszabály szerinti szakmai továbbképzéseket.
Az érintett szakmagyakorlók kérelmére 2014.05.31-ig tanúsítványokat adtunk ki. A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 21/2014.(V.24.) MMK Küldöttgyűlési határozatával 2014.06.01-től
a tanúsítványok kiadását a BPMK-tól az MMK hatáskörébe sorolta. A változásokról a szakmagyakorlóknak kérdésre tájékoztatást adunk.
A tanúsítások, tanúsítványok hosszabbításához szükséges továbbképzések szervezésében, lebonyolításában részt veszünk.
Tagjaink és nyilvántartottaink mérnöki tevékenységével kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújtunk, pl. jogosultsági és kamarai igazolásokat adunk ki, eljárási ügyekben tájékoztatást adunk, tájékoztatást és szükség esetén segítséget nyújtunk a Cégek kamarai regisztrációjával kapcsolatban,
ezzel kapcsolatban igazolást adunk ki.
Jogszabályi felhatalmazás alapján a BPMK országos hatáskörrel rendelkezik a külföldön szerzett
végzettség megfelelőségének megállapítására. Ezeket az eljárásokat rendben lefolytatjuk és az Ekvivalencia Központ felé éves jelentést készítünk.
Országos hatáskörrel a BPMK adja ki a határon átnyúló szolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyeket, erről jelentést adunk évente.
Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértők minősítését a BPMK látja
el országos hatáskörrel, jogszabály szerinti minősítő testület keretében első fokon. A jogosultsági
engedélyeket a területi kamarák adják ki, a kérelmek kb. ¾ részében az engedélyezési eljárást is a
BPMK folytatja le.
2013. évben jogszabályváltozás miatt a szakterületek egyes szakterületek átsorolásra kerültek. A
jogszabály szerint a korábban kiadott engedélyek visszavonásra kerültek és helyettük új engedélyek
kiadása a törvényesen előírt 60 napos határidőn belül megtörtént.
Az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzését országos hatáskörrel a BPMK látja el. A jogszabálynak megfelelően a Lechner Lajos Tudásközpont által véletlenszerűen kiválasztott (félévente kb.
1300 db.) tanúsítványokat kb. 80 ellenőr végzi el a BPMK megbízása alapján, akiknek munkáját a
BPMK koordinálja (szerződést köt, ellenőrzi a feladat elvégzését, teljesítés igazolást ad ki a számlázás érdekében, stb.) A két kategóriát vagy annál többet hibázó tanúsítókat eddig csak figyelmeztettük, a jövőben azonban eljárást folytatunk le ellenük, melyeknek előkészítése már megkezdődött.
2014.év nyarán nagy sikerű Épületenergetikai Ellenőrzési FÓRUMOT rendeztünk.
Együttműködünk a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint a
helyi önkormányzati szervekkel.
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2015. évtől értesítjük e-mail küldésével a szakmagyakorlókat abban az esetben, ha jogosultságaik
fél éven belül lejárnak, így módjuk van az esetleg hiányzó továbbképzések pótlására és hosszabbítási kérelmük időben történő előterjesztésére.
Egyéb feladatok: Az ügyfélszolgálat félfogadási időben áll a szakmagyakorlók rendelkezésére, de
egyeztetéssel félfogadási időn kívül is. Az új számítógépes rendszer bevezetése után is megküldjük
döntéseinket a kérelmezőknek, és tagjaink adatait, iratait papír alapon is nyilvántartjuk, az irattár
rendezett fenntartásáról gondoskodunk. Azon kamarai tagokat és nyilvántartottakat, akik még nem
rendelkeznek e-mail elérhetőséggel továbbra is postai úton tájékoztatjuk.
Szakmai érdekvédelmi és működési feladatok:















Közreműködünk a mérnöki tevékenységek minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és
működtetésében.
A mérnöki hivatás és tevékenység széleskörű társadalmi elismertetése és társadalmi beágyazódása érdekében - elsősorban az önkormányzati kapcsolattartókon keresztül – kapcsolatot létesítünk a különböző szintű államigazgatási szervekkel, és aktivizáljuk a helyi kamarai tagokat.
Ellenőrizni kell, hogy tagjaink, valamint meghatározott gazdálkodó szervezetek, vállalkozók tevékenysége és a tevékenység minősége megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak
és a szakmai követelményeknek, szükség esetén saját hatáskörben el kell járni, vagy az intézkedésre
jogosult hatóságnál eljárást kell kezdeményezni.
Kivizsgáljuk a tagjainkat érintő szakmai és etikai panaszokat, eljárunk e panaszok okának mielőbbi
megszüntetésében.
Támogatjuk a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai közéletbe való bekapcsolódását.
Együttműködünk a mérnöki tevékenységet érintő kérdésekben a területi érdekképviseleti és
egyéb társadalmi szervezetekkel.
Figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk a tevékenységi kört érintő versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását.
Fejlesztjük nemzetközi és regionális kapcsolatainkat a kölcsönös előnyök alapján.

A gyakran nem mérnökök által ellátott, mérnöki felkészültséget igénylő területeken a döntéshozatalba mérnökök bevonása (például települési önkormányzatoknál főmérnökök alkalmazásának szorgalmazása).
A mérnökök tudásának további fokozása érdekében továbbképzéseket szervezünk.
Tagjainkat és az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk a mérnöki területeken fontos
információkról (Mérnök Újság, honlap).
Rendezvényeket szervezünk a mérnöki munka elismertetése érdekében, és részt
veszünk a mérnöktársadalmat érintő fontosabb rendezvényeken.
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12.

OPERATÍV PROGRAMOK MONITORING BIZOTTSÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottsága
2007-2014. közötti ciklus összefoglaló beszámolójáról a
Monitoring Bizottság
2014. december 2.-i üléséről

Előzmények:
A Közép-magyarországi Operatív program jelentését rendszeresen véleményeztük.
Az Éves Jelentést 2014.május 6.-i határidővel véleményeztük.
Az Irányító Hatóság a Monitoring Bizottság tagjainak véleményét és az azokra adott válaszokat
2014. május 27.-én megküldte.
A Monitoring Bizottság 2014. június 12 – én tartott ülésén a jelentést a beérkezett tagi vélemények
szerinti módosításokkal jóváhagyta.

A 2014. december 2.-i ülés napirendje:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása
Előterjesztő: Banai Péter Benő, elnök
Az előző ülés eseményeinek áttekintése, jegyzőkönyvének elfogadása
Előterjesztő: Banai Péter Benő, elnök
A Közép-magyarországi Operatív Program Monitoring Bizottság Ügyrendjének technikai
módosítása
Előterjesztő: Banai Péter Benő, elnök
A végrehajtás előrehaladása és tapasztalatai
Előterjesztő: Pro Régió Ügynökség
Egyebek
Az ülés lezárása

Tájékoztatás és beszámoló hangzott el a végrehajtás előrehaladásáról és tapasztalatairól
E szerint:
Az Irányító Hatóság a záráshoz közeledve folyamatos figyelemmel kíséri a visszahulló keretek,
források mértékét, amit a későbbiek folyamán felhasználni tervez. A szabad keret felhasználásának
elsődleges célja, hogy a tartaléklisták támogatásra kerüljenek, hiszen ezek a projektek azok, melyek
előkészítettek és viszonylag gyorsan tudnak a megvalósítás fázisába lépni. Amennyiben olyan prioritáson szabadul fel forrás, ahol már nincs tartaléklista, második lépésként az esetlegesen nyitott
pályázati felhívás kerete kerül emelésre. Amennyiben nincs nyitott pályázati felhívás, végső esetben
új pályázati felhívás kerül meghirdetésre.
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Közép-magyarországi Operatív Program előrehaladása és tapasztalatai
Összesített eredmények
A Program keretösszege:
518,56 Mrd Ft

Közép-magyarországi Operatív Program

Pályázati felhívások

Kiemelt projektek közkiadása
Támogatott projektek közkiadás
Leszerződött projektek közkiadása
Kifizetésekhez tartozó közkiadás
Lezárt projektek közkiadása

db
Mrd Ft
db
Mrd Ft
db
Mrd Ft
db
Mrd Ft
db
Mrd Ft
db
Mrd Ft

2014
0
0
0
0
395
20,05
476
21,69
942
39,2
780
41,41

Összesen
(2007-2014)
156
1120,82
70
175,11
7338
549,77
7332
532,92
6644
454,84
6280
298,45

A prioritások:
1.
2.
3.
4.
5.

A tudásalapú gazdaság innováció-és vállalkozásorientált fejlesztése (Gazdaságfejlesztés)
Versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése (Közlekedés)
A régió vonzerejének fejlesztése (Turisztika, környezet-fejlesztés)
Humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése (Humán infrastruktúra)
Városrehabilitáció (Településfejlesztés)

Ad1.
Prioritás OP kerete: 136,92 Mrd Ft. Ebből 2007-2014 között lezárt projekt: 98,48 Mrd Ft. 2014.-ben
lezárt projekt: 19,0 Mrd Ft.
Ad.2.
Prioritás OP kerete: 86,87 Mrd Ft. Ebből 2007-2014 között lezárt projekt: 46,86 Mrd Ft., 2014.-ean
lezárt projekt: 1,14 Mrd Ft.
Ad.3.
Prioritás OP kerete: 59,3 Mrd Ft. Ebből 2007-2014 között lezárt projekt: 36,20 Mrd Ft., 2014.-ben
lezárt projekt: 4,56 Mrd Ft.
Ad.4.
Prioritás OP kerete: 112,24 Mrd Ft. Ebből 2007-2014 között lezárt projekt: 66,77 Mrd Ft., 2014.ben lezárt projekt: 3,74 Mrd Ft.
Ad.5.
Prioritás OP kerete: 82,83Mrd Ft. Ebből 2007-2014 között lezárt projekt: 50,14 Mrd Ft., 2014.-ben
lezárt projekt: 12,97 Mrd Ft.
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N+3
Elszámolás az Európai Bizottsággal
Elszámolás az Európai Bizottsággal
2014.11.10.-ig
Benyújtott időközi kifizetési
Bizottsági kérelem (elutaelőleg és sítottakkal korTOP-UP
rigálva)

N+3-as cél teljesítése

Cél

2013

millió EUR

156,2

1236,8

Cél teljesítése
(cél/összesen)

összesen

2014

2015

2013

millió EUR

1393,0

1208,9

1337,6

2014

2015

%

1467,2

115

104

95

Az egyes prioritások megvalósulása során felmerült jelentősebb problémák és a megoldásukra
hozott intézkedések:
Gazdaságfejlesztés
Problémák:
• A nyilvánosan elérhető útmutatók nem kellő ismerete a kedvezményezettek részéről, amelynek
következtében a benyújtott beszámolók nem az elvárt formátumban készültek el
• A projektzáráskor gyakran merül fel problémaként, hogy a kivitelezés során felmerült műszaki
tartalommódosítások nem kerültek bejelentésre, így utólagosan szükséges a tervezett és tényleges
műszaki tartalom összhangba hozása
• A projektekhez kapcsolódó záró kifizetési kérelmek benyújtásának elmulasztása
• A kifizetési kérelmek nem megfelelő minősége
• Személyi jellegű költségek elszámolásának nem megfelelő dokumentálása
• Több körös hiánypótlások
Megoldások:
• A problémákat gyakori közbenső helyszíni szemlékkel kezelik, ahol külön felhívják a kedvezményezett figyelmét az esetleges módosítások bejelentésére
• Nagy hangsúlyt fektetnek a rendszeres személyes vagy telefonos kapcsolattartásra
• Záró kifizetési kérelem benyújtási határideje előtt az ügyfelek részére emlékeztető levél kiküldése
• Határidőben be nem nyújtott záró kifizetési kérelmek kapcsán az ügyfeleknek felszólító levél kiküldése
• Ügyfelek részére részletes tájékoztató anyagok kiküldése, és honlapon történő elhelyezése a kifizetési kérelmek minőségének javítása érdekében
• Helyszíni ellenőrzés keretében a személyi jellegű költségek elszámolási csomag részeként beadott
dokumentációjának tételes áttekintés
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Közlekedés
Problémák:
• Kivitelezés során felmerülő műszaki változtatások, egyéb problémák miatt a projektek fizikai és
pénzügyi előrehaladása késedelmet szenved
• A projektek pénzügyi zárása, azon belül is több esetben az aktiválás, meghosszabbítja a projektek
zárását
• Közbeszerzések előkészítésének és lefolytatásának jelentős késedelme
• Az engedélyezési eljárások késleltetik a projekt zárását
• A fenntartási időszakban a garanciális időszak előbb lejár, mint ahogy a fenntartási időszak véget
ér, így a felmerülő úthibákat a kedvezményezettnek saját erejéből kell finanszíroznia
Megoldások:
•

Rendszeres személyes és/vagy telefonos kapcsolattartással, szigorú nyomon követéssel segítik a
projektgazdákat és a források időben történő lehívását
• A Magyar Közút részéről a szerződéskötésre meghatározott határidő rövidítése
• A KSZ a fenntartási időszakban évente tart helyszíni szemlét, ahol a megállapított úthibák felvételét javasolja a garanciális bejárás hibajegyzékébe.
Turisztika, környezet-fejlesztés
Problémák:
• A megújuló energia konstrukció keretében a kedvezményezettek pályázhatnak önerőalapra.
Az önerő támogatás megítéléséig a kedvezményezett nem adhat be kifizetési kérelmet, a projekt
megvalósítása több esetben csúszik.
• A közbeszerzések lefolytatásának késedelme és az eredménytelen eljárások miatt csúszik a projekt
megvalósítása.
Megoldások:
• A közreműködő szervezet jelzi az ilyen eseteket az irányító hatóság felé.
• Projektek szoros nyomon követése, és személyes egyeztetések, folyamatba épített minőségellenőrzés.
Humán infrastruktúra
Problémák:
• A projektek költségei néhány esetben alultervezettek és az önerő sem áll mindig egy összegben
rendelkezésre.
• Közbeszerzési eljárások elhúzódása
• A közbeszerezési eljárások nem kerülnek folyamatában benyújtásra, a kifizetési kérelmek során
merül fel ellenőrzési hiányuk, így a megvalósítás és a kifizetést akadályozzák, illetve a támogatás
műszaki tartalmától eltérő tartalomra köt szerződést a kedvezményezett.
• Akadálymentesítési hiányosságok felmerülése a záró helyszíni szemlén
•A biztosítékadásra kötelezett kedvezményezettek nehezen tudnak megfelelni a kötelezettségüknek,
ami a kifizetéseket lassítja.
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Megoldások:
• Többlet forrásigény keresése, költség átcsoportosítások
• Projektek szoros nyomon követése, és személyes egyeztetések az optimális megoldások megtalálására, tájékoztatás az EU önerő alapról.
• Folyamatba épített minőségellenőrzés a nagy értékű beszerzéseknél, támogatások
műszaki-szakmai tartalmának egyeztetése, a projektek szigorú nyomon követése.
• Elhúzódó projektek esetén a Kedvezményezetteknek külön konzultációs lehetőség biztosítása,
ütemterv készíttetése
• Kedvezményezettek figyelmének felhívása a közbeszerzések ellenőrzési kötelezettségre vonatkozóan, szükség esetén KSZ segítség az informatikai felület kezelésében
• A KSZ a benyújtott biztosítékokat rendkívüli sürgősséggel intézi – prioritásként kezeli
• Az építési beruházások gyakoribb ellenőrzése, akadálymentesítési szakmérnökkel a helyszíni ellenőrzéseken.
Településfejlesztés:
Problémák:
•
•
•
•
•

Projektek fizikai befejezése jelentősen késik.
Az eredménytelen, szabálytalan közbeszerzési eljárások elnyújtják a közbeszerzés folyamatát.
Az akadálymentesítés hibásan kerül kivitelezésre az építési beruházások megvalósítása során.
Használatbavételi és forgalomba-helyezési engedélyeztetési eljárások elhúzódnak.
A fenntartásban lévő projektek esetében a szükséges karbantartási munkák esetenként elmaradnak

Megoldások:
•
•
•
•
•

Projektek szorosabb nyomon követése, kedvezményezettek és a közreműködő szervezet között gyakori személyes konzultáció.
Folyamatba épített ellenőrzés (KSZ előzetes, KFF minőségbiztosítás) a nagy értékű beszerzéseknél.
Az építési beruházások gyakoribb ellenőrzése, akadálymentesítési szakmérnökkel a helyszíni ellenőrzéseken.
A közreműködő szervezet jelzi az ilyen eseteket az irányító hatóság felé.
Szigorú nyomon követés, évente egyszer fenntartási helyszíni ellenőrzés, a feltárt hibák javíttatása hiánypótlás keretében.

Az Irányító Hatóság képviselői elmondták, hogy az eddig feltárt hibák elemzése és a jogszabályi szinten történt változtatások a jobbítás érdekében történtek, ami az eredményekben is
megmutatkozik. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program előrehaladásáról készített beszámoló az Európai Bizottság részére megküldésre került. Az Európai
Bizottság véleménye szerint a beszámoló kielégítő.
Kassai Ferenc a BPMK elnöke, a Monitoring Bizottság tagja elmondta; hogy minden területen – a prioritások vonatkozásában – a műszaki előkészítés hiánya okozza a legtöbb problémát. A koncepcionális előkészítésekre megfelelő időt és megfelelő pénzeszközöket (akár közpénzt) kellene biztosítani, annak érdekében, hogy érdemi pályázati kiírások történjenek. (Például országos geotermia térkép készítése, a hollandiai minta alapján.)
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Az egyes ágazati OP-k nincsenek összhangban a regionális fejlesztésekkel. (Pl: útfejlesztések.)
Ezért érdemesebb lenne a valós igények oldaláról megközelíteni a kérdéskört és specifikusabb felhívásokat készíteni. Ez különösen fontos a következő tervezési időszakra vonatkozóan. Előtérbe
kell, hogy kerüljön a struktúrában való gondolkodás.
Kérte, hogy az Európai Bizottság véleményét és az arra adott IH válaszokat az Irányító Hatóság küldje meg a Monitoring Bizottság tagjai részére.
Sokadszorra meg kell ismételni, hogy a tervezési munka és annak eredményeként előálló terv
az egész fejlesztési munka, a beruházás legfontosabb része: ez mutatja meg, hogy milyen létesítmény készül, az hogyan illeszkedik a környezetébe, milyen ökológiai lábnyomot hagy és
mennyibe fog kerülni az egész életciklus alatt.
A létesítménygazdálkodás – melynek célja adott építmény értékcsökkenésének minimalizálása –
előtérbe kell, kerüljön a pályázati kiírások és az értékelések során. A tervezés nincs kellően
megbecsülve, nincs a helyén.
A tervezésnek időben meg kell előznie a pályáztatást. A közreműködő szervezetek útján a potenciális pályázókat arra kell ösztönözni, hogy tervezett beruházásaikra előre készíttessenek
terveket, még ha azok átmenetileg a fiókban maradnak is.
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OÉF ÉS OÉTT MUNKÁJA

13.

Beszámoló
Országos Építésügyi Fórumról és az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanácsról
2010-2014
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény szerint az építésügyért felelős miniszter feladata az építésügy központi irányítása, összehangolása és ellenőrzése. Az
Étv. ugyanakkor felhatalmazást is ad a kormányzati struktúrában az építésügyért felelős belügyminiszter számára, hogy az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítása érdekében az építésügyi szakmai érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek részvételével építésügyi konzultatív, javaslattevő és véleményező testületet működtessen és hogy ennek
szabályait rendeletben határozza meg. E törvényi felhatalmazásnak eleget téve kihirdetésre került az
Országos Építésügyi Fórumról szóló 3/2011.(II.23.) BM rendelet és 2010. március 22-én a belügyminiszter hivatalosan is létrehozta az Országos Építésügyi Fórumot.
Az Országos Építésügyi Fórum feladata az építésügyi szakmai érdekképviseletek és a kormányzati
szervek közötti együttműködés és párbeszéd kialakítása.
Ennek keretében;







a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések építésügyet érintő hatásairól történő konzultáció,
az építésügyet érintő problémák, elvárások és lehetőségek feltárásában történő részvétel, az építésügyet, az épített környezetet érintő intézkedések hatásvizsgálata elvégzésének kezdeményezése a
feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszternél,
javaslatok kidolgozása az épített környezet alakítására, minőségének védelmére, az építésügy helyzetét kedvezőtlenül befolyásoló folyamatok megállítására, visszafordítására,
az építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára és az építési beruházások megvalósításának elősegítésére,
az építésügyet közvetlenül érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteiről való vélemény nyilvánítás, valamint az építésügyet érintő kormányzati döntések előkészítésének, végrehajtásának figyelemmel kísérése.
A Fórum konzultatív és javaslattevő testületként a kormányzati oldal és az építésügy szakmai és civil
szervezetei közti párbeszédre épült, ezért az építésügyet képviselőkön kívül a sajátos építményfajták
szerinti minisztériumok az egyik oldali és a szakmai szervezetek a másik oldali tagjai voltak.

A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról
szóló 1158/2011. (V. 23.) sz. határozatában a Kormány az előírtaknak megfelelően újraszabályozta
az OÉF-et. Az Országos Építésügyi Fórum működéséről szóló 3/2011. (II. 23.) BM rendeletet hatályon helyezte a Kormányhatározat alapján. Az OÉF az Országos Építésügyi Fórum Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács (OÉTT) elnevezéssel normatív határozatban
(1218/2012.(VI.26.) Kormányhatározatban) került újraszabályozásra.
A Kormányhatározat értelmében 2012. július 1-től az Országos Építésügyi Fórum feladatait az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanács veszi át. A Tanácsot az építésügyért és településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti. A Tanács az építésügyet és a
településrendezést közvetlenül érintő döntések előkészítésében a miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testülete.
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A Tanács tagjai a szakmai képviseleti oldal részéről:
a Magyar Építész Kamara,
a Magyar Mérnöki Kamara,
az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium,
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
a Magyar Építőanyagipari Szövetség,
az építésüggyel összefüggő építész- és mérnökképzéssel érintett felsőoktatási intézmények építésüggyel kapcsolatos karai,
a Magyar Urbanisztikai Társaság,
az Országos Főépítészi Kollégium,
a Magyar Építőművészek Szövetsége,
a Megyei Jogú Városok Főépítészi Kollégiuma, valamint
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület.
Az OÉF, illetve az OÉTT irányító testületeiben a Magyar Mérnöki Kamarát Kassai Ferenc BPMK
elnök, mint az MMK alelnöke képviselte. Személyében irányította a két testület munkabizottságaiba
delegált kamarai tagok munkáját.
Kamaránk számára nagy jelentőséggel bírt az a tény, hogy a jogszabály-alkotás kezdeti szakaszában
megadhattuk azokat a tapasztalati szegmenseket, amelyek alapján – közös munkával – az építésügy
területe javítható lehet.
Az OÉF és az OÉTT üléseiről, a napirendi pontokról tételese beszámolót készítettünk évente.

49

14.

A BPMK SZAKCSOPORTJAI

Kamaránk területén működő szakcsoportok:
- Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó szakcsoport (elnök: Némethy Zoltán),
- Egészségügyi-műszaki szakcsoport (elnök: Lőrinczi Ferenc),
- Energiahatékonysági szakcsoport (elnök: Bocsák István),
- Épületgépészeti szakcsoport (elnök: Csanád Bálint),
- Gépészeti szakcsoport (elnök: Bánó Imre),
- Tartószerkezeti szakcsoport (elnök: Hortobágyi Zsolt),
- Vízgazdálkodási és Vízépítési szakcsoport (elnök: Dr. Szakatsits György).
A szakcsoportok 2014. évi beszámolóját a Melléklet tartalmazza.

15.

A TOVÁBBKÉPZÉSI FELADATOK

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Szabályzata, valamint a Magyar Mérnöki Kamara
Továbbképzési Szabályzata alapján meghatározásra került a szakmagyakorláshoz szükséges továbbképzés rendje. Ennek alapján a tervezői és szakértői szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező kamarai tagoknak részt kell venni évente legalább egy alkalommal a jogosultsági szakterületéhez vagy részszakterületéhez kapcsolódó szakmai továbbképzésen. Elmulasztása szakmagyakorlási jogosultság felfüggesztésével jár. A szakmai továbbképzéseket a budapesti és Pest megyei
tagoknak a BPMK szervezi. A továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében, 2014. év végéig
kamaránk több szakmai továbbképzést is szervezet, különböző szakterületeken. Az MMK említett
szabályzatai a 266/2013. (VII. 11.) számú kormányrendeletben nem szereplő szakmagyakorlási
jogosultságokra is kiterjednek.

50

13.

A BPMK MINŐSÍTÉSI TEVÉKENYSÉGE

A BPMK Minősítő Bizottsága - szerepkörét a BPMK 2014-es évben a Véleményező Testület
vette át.
Elnök:
Társelnök:
Titkár:

Kassai Ferenc
Dr. Bende Zoltán
Dr. Ronkay Ferenc

Tagok:

Dr. Csorja Zsuzsanna
Dr. Kajtár László
Hamarné Szabó Mária
†Sipos Miklós
Dr. Visontai József

A Testület feladatkörébe tartozik:
 tagfelvételek előkészítése
 tervezői, szakértői minősítések előkészítése
 felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri minősítések előkészítése
A BPMK Ekvivalencia (Honosítási) Testület tagjai:
Testület vezetője:
Tagok:

Dr. Csorja Zsuzsanna
Dr. Kajtár László
Dr. Kovács Oszkár
†Dr. Mecsi József
Némethy Zoltán

Az Testület feladata a külföldi végzettségek hazai megfeleltetésének megállapítása (honosítás) és
nyilvántartása országos szinten a kamarai hatáskörbe került jogosultságok esetében.
A BPMK Felvonó és Mozgólépcső Minősítő Testület tagjai:
Testület vezetője:
Tagok:

Némethy Zoltán
Darabos Zoltán
Eseti tagok

A jogszabályban rendezett tevékenység esetében külön minősítő bizottságnak kell eljárnia.
A Testület tevékenységét, a jogszabályok és a kamarai szabályok szerint végzik. A szakmai tagozatok részére megküldjük azokat az ügyeket, amelyeknél, speciális ismeretek szükségesek, illetve a
jogosultság kérés jellege miatt szükséges. Amennyiben a kérés nem teljesíthető, igyekszünk a kérelmezővel tisztázni, hogy esetleg milyen másfajta jogosultság (pl. teljes körű helyett korlátozott)
adható az adott esetben. A döntések kevesebb, mint 1%-át nem fogadják el a kérelmezők.
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14.

KITÜNTETETTEK

A BPMK 2003-tól Hollán Ernő mérnök díjat adományozz a kiemelkedően magas mérnöki tevékenység valamint a mérnöki kamarai tevékenység elismeréséül. A díjat a BPMK évente adományozza azoknak a mérnököknek, akiknek munkássága Hollán Ernő szellemiségét tükrözi.
2011-2014 BPMK kitüntetettjei:
Hamarné Szabó Mária, Dr. Dulácska Endre, Erdélyi Zsófia, Szalay Gábor, Makra Magdolna, Zajovics András, Kiss Károly

A területi kamara elnöksége továbbá javaslatot tehet a MMK és más egyéb szervezetek kitüntetettjeire is.
Kitüntetettjeink (2015):

 Hollán Ernő Mérnökdíjas: Dr. Kajtár László, Némethy Zoltán
 Zielinski Díjas: Dr. Chappon Miklós; Schulek János
 Állami és Miniszteri kitüntetést kapott (2015): Dr. Szatmáry Zoltán - Széchenyi-díj
 Állami és Miniszteri kitüntetést kapott (2014):
2014 augusztus 20.
 Kling Zoltán - a közszolgálatáért érdemjel ezüst fokozata
2014. március 15.
 Dr. Dévényi László - Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 Dr. Gyürk István - Közlekedésért Érdemérem
 Kotschy András - Széchenyi - díj
 Martényi Árpád - Magyar Arany Érdemkereszt
 Oskó András - Magyar Ezüst Érdemkereszt
 Dr. Penninger Antal - Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 Dr. Szűcs István - Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 Dr. Takács János Gábor - Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 Dr. Tarnai Tibor Géza - Magyar Érdemrend Középkersztje a Csillaggal Polgári Tagozta Kitüntetés

Büszkék vagyunk kitüntetett kamarai tagjainkra.

Kassai Ferenc
elnök
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Dr. Ronkay Ferenc
titkár

HATÁROZATI JAVASLAT
A BPMK Küldöttgyűlése az Elnökség beszámolóját elfogadja.

II.

BPMK ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA

2014. évben a 2011 májusi küldöttgyűlésen megválasztott Etikai-fegyelmi Bizottság (EFB) az
előző évhez képest változatlan körülmények és feltételek között végezhette munkáját. Ez egyrészt már-már rutinszerűséget eredményezett, másrészt kevésbé tette változatossá tevékenységünket. Ehhez hozzájárult az is, hogy az etikai-fegyelmi bejelentések tárgyának sokrétűsége sem
volt tapasztalható, inkább csak a jogosulatlanul végzett szakértéseket és tervezéseket kifogásolták a panaszosok.
A korábbi vizsgálóbiztosi kötelezettség nélküli etikai-fegyelmi tárgyalások mindegyike,
bár a kijelölt Fegyelmi Tanács elnökének az előkészítő-tényfeltáró munka lényegesen nagyobb
terhet jelentett mint korábban, zökkenőmentesen lezajlott.
Az eljárási díj 2012-ben történt bevezetése az elmúlt évben is éreztette hatását. A bejelentések számának csökkenése 2014-ben folytatódott, sőt a korábbiakhoz képest mondhatni minimálisra redukálódott. Természetesen ez a tény bizonyos tehermentesítést jelentett az EFB számára, különösen az év első felében, mivel akkor majdnem egy fél évig egyáltalán nem érkezett be
megkeresés. Az első bejelentés 2014 júniusának vége felé történt.
A kevesebb elintézendő ügy azt is eredményezte, hogy 2014-ben minden eljárást sikerült
90 napos elintézési határidőre befejeznünk, nem volt szükség kényszerintézkedésekre időnyerés
céljából. Az egyetlen gondot az jelentette, hogy egy-egy ügy befogadásának elhatározásához
több időre volt szükség, mivel a bejelentések egy részénél részletesebb vizsgálat nélkül annak
befogadhatósága nem volt eldönthető, amely azt eredményezte, hogy olyan ügyek is befogadtunk, amelyekről később derült ki, hogy megalapozatlanok.
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2014 évben – korábbi évekkel ellentétben - csupán egyetlen panasz érkezett a Kamaránál
nyilvántartott felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök ellen. (azt természetesen visszautasítottuk) Az ügyek számának csökkenése ennek is betudható. Remélhetőleg elértük, hogy az Építésfelügyelet ellenőrzései során felderített szabálytalanságok miatti panaszok azon részével, amelyek
nem a Kamarára tartoznak nem keresték meg a Kamarát, és a jövőben csak azokkal a panaszokkal
fordulnak hozzánk, amelyekben kamarai tag volt érintett.
Az EFB munkájában lényegesen kevesebb hiba vagy hiányosság volt tapasztalható, mint az
előző években. Ennek következménye az, hogy az 2014-ban egyetlen fellebbezés érkezett és abban
sem hivatkozott a panaszolt eljárási hibára.
Végezetül az alábbiakban számszerű adatokat is közlünk a 2014. évi ügyekről.
2013-ról
2014-ben iktatott panaszok száma:
2014-ben összesen:

1 db
9 db
10 db (2013-ban: 20 db, 2012-ben: 32 db)

2014-ben lezárt ügy:

3 db

Fellebbezés a 2014-es ügyekre:

1 db

A 2014 évben befogadott panaszok száma

4 db

A 10 db. panaszból:
Áthelyezésre került illetékességből (ME, FMV, vidéki)
Elmarasztaló határozat született (figyelmeztetésben részesült)
Elutasításra került
Megszüntető határozat született
Befogadásról még 2013 végén nem volt döntés:
Még folyamatban lévő ügy 2013 végén: (2014-re áthúzódnak)

1 db
2 db
1 db
1 db
2 db
3 db

A panaszok tárgyuk szerinti megoszlása annyiban változott az előző évekhez képest, hogy inkább
csak a jogosulatlan ill. szakszerűtlen tervezés, szakértés miatt és egy esetben etikátlan magatartás
miatt panaszoltak be kamarai tagokat. Kamarai tisztségviselők ellen továbbra sem
volt panaszbejelentés.

Dr. Visontai József sk.
az EFB elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
A BPMK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját elfogadja.
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III. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
a 2014. évi pénzügyi gazdálkodásról és mérlegbeszámolóról,
a 2015. évi költségvetési terv módosításáról és a 2016. évi költségelőirányzatról.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) Felügyelő Bizottsága az elmúlt évben, március 20-án, illetve október 9-én - két rendes ülést tartott. Az üléseket teljes létszámmal és a
meghívottak jelenlétében tartottuk meg. Az éves értékelő ülés időpontja, 2015. március 9. volt. Az
FB elnöke vagy – az elnök megbízásából – az FB egyik tagja a BPMK elnökségi ülésein mindig
jelen volt, így folyamatosan tudtuk követni az elnökség éves munkáját.
Részletezés:
1. Általános észrevételek
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó vélemény kialakítása érdekében minden, a
működés szempontjából releváns adatot és tényt figyelembe véve, a Kamara 2014.évi működésének
ellenőrzése során a következőket állapítja meg:
A kamara a működése során mindenben a hatályos jogszabályoknak, kamarai szabályzatoknak megfelelően járt el. Az elnökségi határozatokban foglaltak maradéktalanul betartásra kerültek. Az elnökségi ülésekről készített emlékeztetők átlátható képet adnak a 2014. évi tevékenységről, rögzítik
a fontosabb eseményeket, valamint a jogszerű döntésekhez szükséges információkat kellően részletesen tartalmazzák.
2.A gazdálkodással kapcsolatos megállapítások
2.1

2014. évi költségvetési terv teljesítése

Az FB októberi ülésén a BPMK a 2014. év első féléves gazdálkodását ellenőrizte és megállapította,
hogy az eredmények a terv szerint alakultak, az egyes költségnemek időarányos teljesítése megfelelő volt, a gazdálkodás szoros kontroll mellett történik.
Az FB 2015. március 9-i ülésén, - folytatva a megkezdett munkát, - tételesen ellenőrizte a BPMK
gazdálkodását.
Összefoglalva az FB megállapította, hogy a Küldöttgyűlés felhatalmazásával elfogadott 2014.
évi pénzügyi tervet a kamara vezetői (elnök, főkönyvelő) – a korábbiakhoz hasonlóan – eredményesen hajtották végre. A bevétel a tervnek megfelelően alakult, összességében mindössze
0,5 % eltérést mutat, amely azt bizonyítja, hogy a bázishoz képest különösebb eltérés a befizetési fegyelemben nem mutatkozott. A kiadások tekintetében a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 4,9 %-os megtakarítás mutatkozik, melynek eredményeképpen a betervezett 20
millió Ft-os tartalék felhasználására nem volt szükség. A tervszerű és fegyelmezett gazdálkodás eredményképpen ezen felül + 68 ezer Ft eredmény képződött.
A 2014. évi gazdálkodásról szóló felülvizsgálatok eredményképpen, a mérleget és az éves pénzügyi beszámolót jóváhagyta és erről, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
1/2015/03.09./ sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat:
A Felügyelő Bizottság a BPMK 2014. évi pénzügyi és mérleg beszámolóját
155.542 eFt mérleg főösszeggel és 68 eFt mérleg szerinti eredménnyel a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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2. 2

A 2015. évi költségvetés módosítása

A FB az elnök által előterjesztett 2015. évi költségvetési terv módosítására vonatkozó javaslatokat
is megtárgyalta. A módosítást több tényező is indokolja, részben a közelmúltban lezajlott MMK
rendkívüli Küldöttgyűlése által módosított tag- és nyilvántartási díjak összegének változása, másrészt a központi támogatási rendszer változása, bankkamatok csökkenése, az árfolyamok emelkedése is alátámasztja.
A 2015. évi módosított költségvetési tervet az FB 2015. év március 9-i ülésén részletesen megtárgyalta és megállapította, hogy annak költségelemei reálisak. Az FB erről egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
2/2015/03.09/sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat
Az FB a 2015. évi módosított költségvetési tervet 438.000,- E Ft összes bevétel (kv. 1.0 tétel) és
438.000,- E Ft összes költség és ráfordítás (kv.9.0 tétel) főtételekkel, - 20 mFt tartalék felhasználással, a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
2.3. A 2016. évi költségelőirányzat
A BPMK Elnöksége - tervezési gyakorlatának megfelelően, - a következő gazdasági évre vonatkozó költségelőirányzatát a tárgyévi javaslattal azonos összegben határozta meg. A 2016. évi költségelőirányzatot a FB a bázisadatok ismeretében reálisnak itélte meg, azt elfogadhatónak találta és erről egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2015/03.09./sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat
Az FB a 2016. évi költségelőirányzatot, megegyezően a 2015. évi előirányzattal, 438.000,- E Ft
összes bevétel (kv. 1.0 tétel) és 438.000,- E Ft összes költség és ráfordítás (kv. 9.0 tétel) főtételekkel, - 20mFt tartalék felhasználással, a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
A beszámolóhoz a Küldöttgyűlésen szóbeli kiegészítést fogunk adni.

Bocsák István sk.
FB elnök

HATÁROZATI JAVASLAT
A BPMK Küldöttgyűlése az Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja.
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IV.

A BPMK KÖLTSÉGVETSE
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V.

MELLÉKLETEK

1. VÁLOGATÁS FŐBB SAJTÓ MEGNYILVÁNULÁSAINKBÓL
Magyar Nemzet 2015. április 15
Van mit újragondolni
A magyar mérnöktársadalom nevében több adtam hangot a felsőoktatás helyzetéről, hiányosságairól. Mindig a
jobbító szándék vezetett, hiszen ország-gyarapodás nincs megbízható, és kiszámítható értelmiségi utánpótlás
nélkül.
Magyar Nemzet 2014. október 16.
Mitől jó egy beruházás
A mérnökök vállán ezért komoly felelősség van, amely alól ők nem bújnak ki: a mérnöknek továbbá nemcsak a
társadalom verbálisan megfogalmazott igényeit kell fizikai valósággá váltani, de tudásával, innovatív képességével új igényeket is kell támasztania a társadalom számára. Ezáltal járul hozzá a szűkebb vagy a tágabb környezete életszínvonalának a megteremtéséhez, és az emeléséhez. A gazdaságot nem lehet jó beruházások nélkül
fellendíteni. Válságos időkben bizony meglehetősen kicsi a beruházó-kedv, ezért jól meg kell gondolni minden
lépést, és minden forintot jó helyre kell tenni.
Magyar Nemzet október 4.
Rezsicsökkentés épületenergetikai megtakarítással
Amikor évekkel ezelőtt fölmerült, hogy az épületek energetikai viszonyait föl kell térképezni, sokan -- még a
szakmából is -- értetlenkedtek: vajon miért fontos ez, kinek jó ez? Voltak, akik akkor újabb költséges intézkedéseket vizionáltak. Mára, szerencsére, változóban a közgondolkodás, mert egyre nyilvánvalóbb, hogy a fenntartható fejlődés, a fenntartható városfejlesztés alapvető feltétele az energiahatékonyság, a természeti erőforrások gazdaságos kihasználása – ehhez pedig elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának javítása.
Magyar Nemzet 2014. július 15.
Okosan a mérnökképzésről
Mérnök Újság októberi szám
Műszaki Értelmiség Napja
Az Újvárosháza Díszterme adott otthont szeptember 19-én a nyolcadik Műszaki Értelmiség Napja szakmai rendezvényének, amelynek témája a közlekedésfejlesztés volt. Az esemény Budapest Főváros Önkormányzata és a
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodásának keretében jött létre. A rendezvény fővédnöki tisztét Tarlós István Budapest főpolgármestere vállalta az ülés előkészítésében a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata is részt vett.
Magyar Nemzet 2014. május 7.
Az oktatás mindig kulcskérdés
Az oktatás egésze, és az oktatási piramis csúcsán elhelyezkedő felsőoktatás, egyetemi képzés minősége nemzeti
sorskérdéssé vált – én legalábbis így értelmezem az elmúlt hónapok történéseit azok után, hogy egy PISAfelmérés szomorú tapasztalatai nyilvánosságra kerültek. A PISA a nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja. A nemzetközi tanulói teljesítménymérés azt a célt is szolgálja, hogy a nemzetek érzékeljék egy-egy
nemzedékük, hol áll a tudás kapujánál.
Magyar Nemzet 2014. március 29.
Energiahatékonyság, rezsicsökkenés
Mindenki érzi az energiatakarékosság vagy az energiapazarlás hatását a saját pénztárcáján: ha okosan sáfárkodik a lehetőségeivel, és tudatosan használja föl mindennapi céljaira a rendelkezésre álló energiaforrásokat, akkor sok pénz takaríthat meg, és a megtakarításokat hasznos célokra fordíthatja, kényelmesebben rendezheti be a
saját életét.
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Vagyis az energiatudatosság, a rendelkezésre álló energia hatékony igénybe vétele, és fölhasználása a
rezsicsökkentés egyik új dimenziója, amivel mindenki jól jár. A tudatos energiafelhasználás egyik fontos módja az, amit az energiahatékonyságnak nevezünk.
Egyik fontos tényező hozzá az energia-tanúsítások megléte és ellenőrzése, nyomon követése.
Egyenlítő 2014. február
Gondolatok az új uniós ciklus előtt
Az uniós fejlesztések ügye az elmúlt hetekben politikai slágertémává vált az után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az elkövetkező, a választások idejéig tartó kormányzati időszak egyik leghangsúlyosabb céljának az
uniós források minél hatékonyabb fölhasználását jelölte meg. Reméljük, hogy a kormányátalakítás elősegíti az
uniós források felhasználását. A kormányfő – igen helyesen – gyorsítást akar, és azt, hogy minél több anyagi
eszköz álljon a pályázati lehetőségekből adódó pénzekkel a magyar gazdaság rendelkezésére. Csak remélni
lehet, hogy ez a kormányzati akarat igen erős, és nem jött túlzottan későn.
Mérnök Újság 2014. február
Az épületek energetika tanúsításának ellenőrzéséről
Amikor felmerült néhány évvel ezelőtt, hogy az épületek energetikai viszonyait meg kellene határozni, elég
sokan még nem értették, miért fontos ez? Egyesek újabb, költséges intézkedéseket vizionáltak. Mára már nagyon kevesen gondolkoznak így. A nemzetközi tendenciákhoz illeszkedő magyarországi szabályozás elfogadottá vált.
Az energetikai tanúsítás egyfajta mérés, amit mérnökeink jogszabályok által meghatározott módon kell, hogy
elvégezzenek. Ennek eredménye egyrészt lakosságunk tudatosságát növeli, de befolyásolja az ingatlan értékét,
bérbeadás esetén a bérleti díjat, de a különböző pályázatokon elérhető támogatások összegét is.
Magyar Nemzet 2014. január 18.
Ne mutogassanak a mérnökökre!
Egyre-másra jelennek meg cikkek a mérnöki munkák „pontatlanságáról” az előző uniós pénzügyi ciklusban
létrejött beruházásokhoz kapcsolódva. Ezek a cikkek azt sugallják, hogy a projektek többletköltségéhez hozzájárult a mérnöki munka negatív minősége, pontatlansága is. Ez a téves fölfogás rossz fénybe állítja be mérnökeink kreativitását, és tudását.
Mérnök Újság 2013. december
Közlekedésfejlesztési szimpózium
Nagy érdeklődés mellett került sor november 27-én a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara továbbá Budapest Zugló Önkormányzata közös szervezésébe arra a szakmai fórumra, amelyen a főváros, Zugló és a közlekedésfejlesztés fővárosi intézményei által delegált szakemberek elemezték Budapest pesti oldala kelet-nyugati
tengelyének közlekedését és közlekedésfejlesztési lehetőségeit.
Magyar Nemzet 2013. november 26.
Európai fellegvárunk
Amit ma Európában és szerte a világon a magyar műszaki értelmiség nagy eredményeként tartanak számon,
annak többsége olyan mérnökök nyomát őrzi, akik, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről,
illetve jogelődjéről indultak el. Az elmúlt időkben számos külföldi diák itt kapta meg műszaki képzettségét a
keleti és az arab világból, de Afrikából is. Úgy gondolom, hogy ezeket a kapcsolatokat meg kell őriznünk és
fel kell tudnunk használni az országaink közötti gazdasági együttműködés érdekében.
Mérnök Újság 2013. november
Áttekintés az Európai Uniós fejlesztési ciklusokról
Az Európai Unió a tagállamok közös és egyéni fejlesztési terveinek megvalósulását a hétéves fejlesztési tervek
keretein belül támogatja. (A Monitoring Bizottság és az Albizottságok az előrehaladást és a jelentést évente
legalább két alkalommal vizsgálják.)
ATV 2013. szeptember 24.
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Egyenes beszéd
A külföldi mérnököket, hogyha közbeszerzési pályázaton indulnak, mindenhol regisztrálni kell, a BPMK elnöke szerint a testület vétlen abban, hogy Magyarországnak mégis 75 milliárd forintos büntetést kell fizetnie az
Uniónak külföldi mérnökök kötelező regisztrációja miatt. A hazai regisztráció egyébként egy-két nap alatt
könnyen megtörténhet, a szabályt nem a kamara találta ki.
Magyar Nemzet 2013. szeptember 21.
A mérnökök tiltakoznak
Brüsszel egy olyan problémát kifogásolt, amely valójában nem létezik. 75 milliárd egy lap miatt?
Hat évre visszamenőleg bünteti az Európai Bizottság azt a korábban általuk is elfogadott gyakorlatot, hogy a
magyarországi nagyberuházásokon a külföldi mérnököknek regisztrálniuk kell a Magyar Mérnöki Kamaránál.
Mérnök Újság 2013. szeptember
Fókuszban a Közlekedés - A Budapesti Műszaki Értelmiség Napja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.
A szervezők a Műszaki Értelmiség Napját gróf Széchenyi István születésének 222. évfordulójához igazították
(1791. szeptember 21.).
Egyenlítő 2013. július
Kassai Ferenc a műszaki tudományok és a mérnöki szakma fontosságáról fejti ki véleményét
Mérnök Újság 2013. június
Műszaki Értelmiség Napjáról "Gondolatok a Magyar Műszaki Értelmiség Napjához"
A mérnöki tudás megszerzése kemény egyetemi tanulást igényel, de a befektetett energia és munka megtérül. Fontos, hogy fiataljaink már a képzésük kezdetén megértsék: nem érdemes a könnyebb ellenállás irányába elmenniük, mert a piacképességet az élethossziglan tartó tanulás jelenti, ehhez pedig jó és tartós alapokat kell szerezni. Azok a magyar mérnök vitték sokra, akik szakmailag kiművelt emberfőkként léptek ki
az egyetem kapuján. Ezért elodázhatatlan feladat a műszaki, mérnöki utánpótlás kérdésének, a közép-, és
felsőszintű oktatás középpontba állítása.
Mérnök Újság 2013 június
Építők Napja
Ismét együtt a szakma képviselői. Építők Napja. A nemes hagyomány továbbvitele, ünnep, immáron hosszú
évtizedek óta az építésügyben dolgozók számára, akiknek a száma az elmúlt fél évtized gazdasági apálya következtében kicsit megcsappant, de töretlen optimizmussal vallják: volt, van és lesz a jövőben is ünnepelni valónk.
Mérnök Újság 2013. május
Ifjúság és a BPMK
Mint a szülők a gyermekeikre, akár kicsik, akár már felnőttek, úgy tekint a magyar mérnöktársadalom a fiatal
mérnökökre. Nem konkurenciát látnak az őket követő mérnök nemzedékben, hanem jövendő barátokat, társakat.
Magyar Nemzet 2013. április
Torzók Nélkül
Az első uniós költségvetési ciklusunk vége már látható.
Talán a történelem során csak az 1867-es kiegyezéssel létrejött fejlődéshez mérhető Magyarország gazdasági
fejlesztése az uniós támogatások révén. Az EU-s tagság nyújtotta hatalmas előny komoly mozgásteret jelent a
magyar beruházásoknak, fejlesztéseknek.
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Cikluson átívelő munka
Magyar Nemzet 2013. március 16.
Talán a történelem során csak az 1867-es kiegyezéssel létrejött fejlődéshez mérhető Magyarország gazdasági
fejlesztése az uniós támogatások révén. Az EU-s tagság nyújtotta hatalmas előny komoly mozgásteret jelent a
magyar beruházásoknak, fejlesztéseknek.
A tervezésnek időben meg kell előznie a pályázatot. Tervezni már az ötlet megszületésekor kell, mert csak a
különböző előterv-változatok alapján lehet továbblépni a helyes és eredményes megoldás felé, mert a mérnöki munka a tervezéstől a megvalósuláson keresztül az építmény élettartama alatti műszaki tevékenységek
összehangolt, egységes rendszere.
Mérnöknek lenni
Magyar Nemzet 2013. február 16.
Van egy végtelen gazdagságú műszaki pálya, a mérnöki hivatás, amely az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon nem tudta megtartani a presztízsét és a társadalmi tekintélyét, ennek pedig mindnyájunk boldogulása és az
ország látja a kárát. Mi kell ahhoz, hogy visszanyerje, majd megőrizze hagyományos erejét a mérnöki pálya? A
szerteágazó problémakört a felsőoktatási, egyetemi képzés körül kialakult helyzettel igyekszem megvilágítani,
mert a kérdés joggal került az elmúlt hetekben a figyelem előterébe.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy a felsőoktatás minősége nemzeti sorskérdéssé vált.
Gödöllőn a Mérnökkiállítás
Mérnök Újság 2012. november
Novemben 6-án megérkezett országjáró körútjának újabb vidéki helyszínére, ezuttal Gödöllőre a Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kamara rendezésében a magyar mérnöki kutatás és fejlesztés évszázadokon átnyúló alkotásait bemutató Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő kiállítás. Az eseménynek a Szent
István Egyetem (SZIE) Tudástranszfer Központja ad otthont.
Futunk a pénzünk után
Népszabadság 2012. október 29.
Nem jól használjuk föl a rendelkezésre álló EU-s forrásainkat, futunk a pénzünk után! Amióta csak...
Az uniós pénzek gyorsított lehívása és az utolsó esély
Magyar Nemzet 2012. augusztus 21.
Azt, hogy az uniós pályázati források megszerzésében óriási a lemaradásunk, tudtuk, magam is, és a...
Vészintézkedések ideje
Magyar Nemzet 2012. július 9.
Magyarország gazdasági eredményeihez a legfontosabb hozzájárulások egyike az uniós pénzek jó és...
„Nincs több vesztegetni való időnk”
Mérnök Újság 2012. május
Szinte naprakészen tudjuk jelezni, hogy hol, mikor, milyen mérnöki feladatok jelentkeznek. Az önkormányzatok vezetőivel és helyi szakembereinkkel összefogva segítjük egymást az információk áramoltatásában………
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Uniós pénzek - Ne a kifogásokat keressük
Magyar Nemzet 2012. április 20.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közleményben tudatta, hogy „Magyarország az európai...
Az arányvonalzótól a robottechnikáig
Mérnök Újság 2012. március

Eredményesen zárult a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) rendezésében a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen lezajlott a magyar mérnöki kutatás és fejlesztés évszázadokon átnyúló alkotásait bemutató Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő kiállítás, amely ezután országjárásra
indul. A tárlatot megtekintette, a politika és tudományos, és szakmai közélet számos képviselője, mások mellett
Tarlós István főpolgármester, Szaló Péter helyettes államtitkár valamit számos kamarai vezető, szakmai tagozatok vezetői valamint egyetemi professzorok, kutatók és egyetemi hallgatók….
Kiállítás a műszaki pálya szépségeiről
Magyar Hírlap 2012. február 25.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a műszaki előrelépést, a műszaki fejlesztést az ország gazdasági helyzetének javítására szolgáló eszközként és lehetőségként tekinti. Meggyőződése, hogy a műszaki
pályákon képződő tudás a patrióta gazdaság fölemelkedésének a záloga. Az elmúlt napokban egy magyarországi vándorkiállítás első lépéseként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi
épületének aulájában kiállítást rendeztünk a magyar mérnöki kutatás és fejlesztés évszázadokon átnyúló
alkotásaiból Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő címmel…
Önkormányzatok és mérnöki kamara
Előretekintő tervezéssel
Mérnök Újság 2012. február

A válságból való kilábalás egyik fontos eszköze a fejlesztési célok megfelelő előkészítése, amelyek csak jó és
kellő időben elkészített tervekkel valósíthatók meg. A mérnöki kamarai és önkormányzati közös tevékenység –
mint közfeladat – már hosszabb ideje eredményes, Budapest egyik kerületében pedig immár példaértékű…
A késlekedés ára
Magyar Hírlap 2011. december 23.

Amióta csak tagjaivá váltunk az európai közösségnek, az EU források fölhasználásával bajok vannak mifelénk,
noha ennek korántsem kellene így lennie: az uniós pénzeknek ugyanis a nemzetgazdaságban kellene hasznosulniuk. Mindez elemi érdeke mindnyájuknak, hiszen a gazdaság többletforrásait ez jelenti. Jól és okosan kellene e
fölhajtóerővel, motivációs tényezővel, s nem utolsósorban hatalmas pénzösszegekkel gazdálkodni. Mert az oda
nem figyelés, a hanyag munka, és a késlekedés árát nekünk kell majd közösen megfizetni.
Már 2007-ben azt jeleztem a frissen megalakult monitoring-bizottság tagjaként, hogy minden uniós pályázatnak, kiírásnak csak egy célja lehet: az ország érdekeinek szem előtt tartása. Minden pályáztatás fókuszában a
közérdeknek kell állnia. Ez vonatkozik a megvalósítandó tervekre, és arra az összetett folyamatra is, amely az
uniós projektek előkészítési gyakorlatát, végrehajtását, az abban közreműködő intézményrendszert, valamint az
irányítási hatóságokat, a regionális operatív bizottságokat illeti. Mindez számomra, a magyar mérnökség számára akkor is, azóta is evidencia….
Kreatív Magyarország – mérnöki tudás
Korszakos gondolatok és a szellem emberei
Mérnök Újság 2011. december

A magyar uniós elnökség alkalmából a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara szervezésében 2011 júniusában, Brüsszelben rendezték meg a magyar mérnöki tudás és kutatás-fejlesztés eredményeit, megvalósult alko67

tásait ismertető, „Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő” elnevezésű nagy sikerű kiállítást. Az azonos című, november 22-én megrendezett szakmai-tudományos konferenciát – melynek a Magyar
Tudományos Akadémia zsúfolásig megtelt nagyterme adott otthont – a tervek szerint jövő februárban Magyarországon (a Műegyetem Aulájában, majd több vidéki helyszínen) is bemutatandó tárlat kapcsolódó programjaként szervezte meg a BPMK….
Helyszínelők
Mérnök Újság 2011. november
Sok mindent tudunk már. Tudjuk, hogy sorozatos hibák vezettek a tragédiához. Ha a kamara által szorgalmazott
települési főmérnöki rendszer működött volna, az érintett helyhatóságoknál azonnal felismerik, hogy a zagytározó időzített bombaként ketyeg – nyilatkozta interjúnkban Kassai Ferenc MMK alelnök, akitől elsőként azt
kérdeztük: hogyan értesült arról, hogy a Belügyminisztérium a környezeti katasztrófa kárfelmérési feladataira a
mérnöki kamarát kérte fel?...
Kihasználatlan mérnöki szürkeállomány
Magyar Nemzet 2011. október 12.

Ha a mérnöki munka szóba kerül valahol, legyen az szakmai vagy laikus környezet, azonnal felmerül a terv, a
tervezés, a szakembereknél a tervkészítés folyamata. A mérnöki munka egyik legfontosabb része a tervezés
fázisa. A nagyszerű műszaki létesítmények létrejöttének feltétele, azok elgondolása, majd aprólékos, minden
körülményt számba vevő, körültekintő az igények és a lehetőségek összevetésén alapuló megtervezése, amely
után- és csakis azt követően – jöhet a gondos és szakszerű kivitelezés, a gondolat valóra váltása. A tervezés
ideje tehát különösen fontos eseménye a mérnöki munkának, mert a tervezésen múlik végső soron, hogy mi jön
létre fizikailag valamely elgondolásból, hogyan valósul meg egy-egy kormányzati, önkormányzati vagy éppenséggel befektetői beruházás. Nem szabad elfelejteni, hogy a tervezés folyamata hosszú időt igényel, de sokszorosan megtérül a kivitelezés és a későbbi üzemeltetés költségeiben….
A megbízhatóság védjegyével
Mérnök Újság 2011. június

Tudomásul kell venni: a jó előkészítés időigényes feladat, de a későbbiekben sokszorosan megtérül. El kell
érnünk, hogy a mérnöki, szakértői szem nélkülözhetetlenné váljon a tervezéstől a kivitelezésig; ebben a megbízhatóság védjegyével rendelkező mérnöki kamarák partnerek. Partnerei az önkormányzatoknak, és partnerei a
befektetőknek – fogalmazott interjúnkban a BPMK újraválasztott elnöke. Kassai Ferenccel az elmúlt ciklus
eredményeiről és a közeljövő kihívásairól beszélgettünk….
Az építés ügye és az Országos Építésügyi Fórum
Építésügyi Szemle 2011. III. szám
Helyzetértékelés az építés területén dolgozó szakemberek tapasztalatai alapján

Hazánkban az épített környezet alakítása és védelme – a törvényi előírások alapján – az állam és az önkormányzatok feladata. A széttagolt irányítási rendszer, az épített környezet gazdátlansága ellentmondásban van a
fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésével, annak hatékony megvalósíthatóságával. Több európai ország már felismerte ennek jelentőségét, s a természeti és épített környezetének alakítására széles hatáskörű,
központi irányító szervezetet hozott létre. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium megszüntetése óta az
épített környezet ügye hazánkban állandóan vándorol a szaktárcák között, egyre jobban széttagolva. Lényegesnek tartjuk egy, az ágazatokat koordináló, a területi szempontokat előtérbe helyező, az ágazat jelentőségének
megfelelő irányító szervezet létrehozását, összhangban az Európai Unió régiós rendszerével….
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Így lettünk mi
15 évvel ezelőtt alakultak a területi mérnöki kamarák
Mérnök Újság 2011. november
Az Országgyűlés – 73 évvel az első magyar mérnöki kamarai törvény után – 1996. június 25-én 316 igen, 0
nem és 1 tartózkodás mellett fogadta el a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvényt. Az év novemberében megalakultak a területi mérnöki kamarák….
Kamarai segítségnyújtás a vörösiszap-katasztófa után
Építésügyi Szemle különszám
Mint köztudott: az ajkai térségben 2010. október 4-dikén vörösiszap-katasztrófa történt. Ma már biztosan állítható, hogy ez a káresemény volt Magyarország legújabbkori történetének egyik legsúlyosabb környezeti vészhelyzete. Az apokalipszis megmozgatta az egész országot. Európa és a világ lélegzet visszafojtva ránk figyelt.
A magyar mérnöktársadalom az első perctől kezdve aktívan vett részt a környezet-katasztrófa elhárításában.
Feladatunk a károk fölmérésében való részvételre, és a szakmai-mérnöki szempontú értékelésére, valamit a
helyzet konszolidálásában való közreműködésre terjedt ki. A Magyar Mérnöki Kamara következő tagozatai
dolgoztak a helyszínen: a Tartószerkezeti, a Környezetvédelmi, a Geotechnikai, Közlekedési, Geodéziai és
Geoinformatikai Tagozat…
Magyar mérnöki tudás Brüsszelben
Magyar Nemzet 2011. szeptember 6.

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét 2011 első félévében ellátó Magyarország június 16. és 23. között
Brüsszelben, az Európai Unió központjában kiállításon mutatta be a magyar mérnöki tudás, kutatás és kutatásfejlesztés eredményeit, megvalósult alkotásait…
A tervezés ideje
Mérnök Újság 2011. szeptember
Egyik államtitkárunk kérdezte tőlem a minap a parlamentben: miért nem tudunk mi több mérnököt küldeni a
politikába? Azért, mert mi nem ezt szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy a mérnökök racionális, logikus gondolkodása, alkotóképessége az egész társadalom számára hasznosulhasson. Persze alapvetően azért helyes az államtitkári felvetés. Nem a mérnököknek kell a politika, a politikának van szüksége a mérnökökre. De vajon tényleg
szüksége van?...
Műszaki értelmiség jelentősége
Magyar Nemzet 2011. július 12.
Miért fontos, és miért aktuális a műszaki értelmiség képzéséről, a mérnökutánpótlásról beszélni, gondolkodni?
Égető kérdésről van szó, jelenünk, é jövőnk múlik rajta.
Mindenki előtt közismert, hogy a modernizálódó 19. és 20. századi Magyarország megteremtésében a műszaki
értelmiség kiemelkedő szerepet játszott. Elég a hídépítő Széchenyi Istvánra gondolnunk, és nyomában azokra a
nagyszerű mérnökökre, gyakorlati szakemberekre és feltalálókra, akik szellemi kapacitásukkal, és minden napi
munkájukkal fölvirágoztatták az országot -– erre a történelmi hagyományra büszkék lehetünk, mert biztos fundamentuma ma is a munkánknak. A mérnöki hivatás presztízse a magyar társadalomban mégsem olyan, amilyennek mi, mérnökök, mérnökkamarai vezetők látni szeretnénk. Szomorúan tapasztaljuk azt is, hogy a fiatalok
jelentős hányada nem szívesen választja életpályájául a mérnöki hivatást: ebben az is szerepet játszik, hogy sem
a hivatás elismertsége, sem a mérnöki munkát övező társadalmi-gazdasági környezet nem kedvező igazából….
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2. A MÉRNÖKI KAMARA NONPROFIT KFT. BESZÁMOLÓJA
Minthogy a mérnöki kamarák gazdasági tevékenységet (ellenérték fejében, nyereség vagy haszonszerzés céljából rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenységet) nem végezhetnek, és gazdasági társaságnak
nem lehetnek tagja, és ilyen társaságban nem szerezhetnek részesedést, a kamarai törvény alapján (1996. évi
LVIII. törvény 24. §), a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és később becsatlakozva a Magyar Mérnöki
Kamara először Kht. formában, majd a jogszabály változásának megfelelően nonprofit gazdasági társaságot
hozott létre: Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. néven. A Kft. a törvénynek megfelelően végzi tevékenységét a
mérnöki kamarák feladatainak ellátása érdekében.
Beszámoló
A Mérnöki Kamara Nonprofit Kft., mint aki elsősorban a mérnöktársadalom igényeinek – különös hangsúllyal a
kamarai tagok – kiszolgálását igyekszik biztosítani, folytatta 2007-ben megkezdett tanfolyam-szervezési tevékenységét. Képzési lehetőségei a joganyag változásával jelentősen szűkültek. A 266/2013 (VII.11) Kormány
rendelet hatályba lépésével, az az alapján megalkotott Kamarai Továbbképzési Szabályzat jelentősen megváltoztatta a képzések feltételeit. A képzendők köréből kikerültek a felelős műszaki vezetők és a műszaki ellenőrök. Ezzel párhuzamosan több jogosultság is megszűnt (pl. beruházás lebonyolító, tervellenőr, stb.), ezért is
csökkent továbbképzéseink száma. Továbbá a korábbi kötelező képzések közül az kötelező általános modul
átalakult jogi képzéssé, mely a Magyar Mérnöki Kamara (mint országos kamara) hatáskörébe került. Valamint
megszűnt a kötelező munkabiztonsági modul.
2014 első harmadában egyáltalán nem tudtunk képzéseket szervezni, hirdetni, mivel a szükséges törzsanyagok
nem voltak kidolgozva. Számos tagozat ilyen jellegű anyaga csak utolsó negyedévre körvonalazódott.

Képzés címe

időpontja

Létszáma

Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés - Hálózat létesítési építési kérdések a tervezéshez és vezetéknélküli tervezés

2014.04.15

40



Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Tartószerkezeti ( HT és
SZÉS-12 ) Szakmai nap

2014.04.22

252



Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon (10 év az Európai Unióban)

2014.05.13

198




Szakmai (közlekedési) Képzés - Közút
Szakmai (építési) Képzés - Tetőterek Beépítése

2014.06.04
2014.06.05

109
75



Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés - Vezeték nélküli
hálózatok aktuális kérdései

2014.06.17

67



Szakmai (gáz és olajipari) Képzés - A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata, valamint a gázfogyasztó készülék egyszerűsített
cseréje
Szakmai (épületgépészeti) Képzés - A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata, valamint a gázfogyasztó készülék egyszerűsített
cseréje
Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - BIM (Building Information
Modelling) bemutatása
Szakmai (közlekedési) Képzés - Közút

2014.06.18

58

2014.06.18

58

2014.06.20

130

2014.07.10

48
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Szakmai (közlekedési) Képzés - Vasút
Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés

Képzés címe












Szakmai (energetikai) Képzés
Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Villámvédelem
Szakmai (vegyészmérnöki) Képzés - Katódos védelmi konzultáció
Szakmai (energetikai) Képzés
Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés
Szakmai (közlekedési) Képzés - Vasút
Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés
Szakmai (gáz és olajipari) Képzés - Gázcsatlakozó vezetékek
és felhasználói berendezések műszaki biztonsági ellenőrzése, valamint a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített cseréje
Szakmai (tűzvédelmi) Képzés - OTSZ 5.0
Szakmai (energetikai) Képzés

2014.07.17
2014.07.31

0
96

időpontja

Létszáma

2014.08.28

81

2014.09.18

110

2014.09.19

28

2014.09.19
2014.09.23
2014.10.01
2014.10.02

33
120
107
47

2014.10.03

74

2014.10.06
2014.10.07

0
48



Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Megújuló energiatermelő rendszerek

2014.10.09

99



Szakmai (geotechnikai) Képzés - Geotechnika 2014

2014.10.13

90



Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Világítástechnika

2014.10.14

77



Szakmai (közlekedési) Képzés - Közút



Szakmai (geotechnikai) Képzés - Geotechnika 2014

2014.10.15
2014.10.15

95
93



Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Geotechnika 2014

2014.10.15

93



Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés

2014.10.16

112





Szakmai (építési) Képzés - Beltéri burkolatok
Szakmai (energetikai) Képzés
Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Régi és műemléki épületek statikai vizsgálata

2014.10.17
2014.10.28

42
44

2014.10.29

266



Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés - Vezeték-nélküli
hálózatok szabályozási és tervezési kérdései

2014.10.30

14



Szakmai (építési) Képzés - Tetőterek beépítése





Szakmai (építési) Képzés - Beltéri burkolatok
Szakmai (közlekedési) Képzés - Vasút
Szakmai (geotechnikai) Képzés - Alapozás tervezése

2014.10.31
2014.11.04
2014.11.05
2014.11.05

35
15
86
70



Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés - Intézményi hálózatok tervezési kérdései

2014.11.06

50



Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Megújuló energiatermelő rendszerek

2014.11.07

89



Szakmai (szilárdásvány-bányászati) Képzés

2014.11.10

0



Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Mi is az a BIM

2014.11.11

61

71

Képzés címe

időpontja

Létszáma



Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Gyengeáramú rendszerek

2014.11.13

72




Szakmai (energetikai) Képzés
Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Épületenergetika célkeresztben
Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Világítástechnika

2014.11.18

38

2014.11.19

71

2014.11.20

46

2014.11.21

80



Szakmai (gáz és olajipari) Képzés - Gázcsatlakozó vezetékek
és felhasználói berendezések műszaki biztonsági ellenőrzése, valamint a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített cseréje
Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Uszodatervezés

2014.11.24

41



Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés

2014.11.25

51



Szakmai (közlekedési) Képzés - "Közös dolgaink"

2014.11.25

129



Szakmai (közlekedési) Képzés - Közút

2014.11.26

72



2014.11.27

98

2014.11.28

247



Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Villámvédelem
Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Ipari Épületek épületgépészete, XXI. századi igények és a megvalósítás
Szakmai (építési) Képzés - Tetőterek beépítése

2014.12.02

50



Szakmai (épületgépészeti) Képzés

2014.12.03

64





Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés
Szakmai (építési) Képzés - A betonok új szabványa
Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Zárt terek komfortkövetelményei

2014.12.04
2014.12.04
2014.12.05

48
53
61



Szakmai (tűzvédelmi) Képzés - OTSZ 5.0

2014.12.08

136



Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Fa, alumínium, üvegszerkezetek méretezéseinek alapjai
Szakmai (energetikai) Képzés

2014.12.08

130

2014.12.09

58

Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés Tartalék áramellátás
Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés

2014.12.11

0

2014.12.16

68
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2013. augusztus hónaptól folyamatosan szervezzük az elektronikus építési napló bevezetéséhez kötődő képzéseket. A kezdeti több száz fős havi igény mára csillapodott. 2014 első felében heti 4-5 csoportot tudtunk indítani, ragaszkodva a csoportonként maximális 20-22 fő létszámhoz. Az év második felében azonban ez heti 1-2
csoportra apadt, hasonló (8-22 fő/ csoport) létszám mellett. Utolsó negyedévben pedig az általunk kialakított
oktatóteremben kéthetente egy csoport indításához volt elegendő jelentkező. Ezen felül az ország több pontján
cégeknél kihelyezve tartottunk képzéseket ebben a témában.
2014. január hónapban befejeződött Tartószerkezeti Mesteriskolánk. Ezzel egy több éves hagyomány szakadt
meg, mivel a mesteriskolai képzések jelenleg még nem illeszthetőek a kamarai továbbképzési rendszerbe.
Képzési profilunkat bővítve megszereztük a szükséges engedélyeket a Tűzvédelmi Szakvizsga szervezéséhez.
Ilyen jellegű képzést és vizsgát mind székhelyünkön, mind pedig kihelyezve vidéken is szerveztünk.
Az oktatáson kívül az alábbi közhasznú tevékenységeket végeztük:
-

-

Folyamatos feladatunk a mérnöktársadalom szakmai lapjának, a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos lapjának a MÉRNÖK ÚJSÁG-nak havilapként történő kiadása a szerkesztéstől az előállításon át a kézbesítésig.
A havilap kb. 17.000 példányban jelenik meg, melyhez ingyenesen jut hozzá az összes mérnök kamarai
tag, az érintett egyetemek, főiskolák, minisztériumok, különféle szakhatóságok.
Az előző évben megkezdett, a tervezők munkájának megkönnyítését szolgáló tervezési segédletek kidolgozását folytattuk.
Megjelentettük a „Geotermikus energia – Hőszivattyúzás”, az „Energiarendszerek jellemzői és auditálása”,
és a „Magánmedencék tervezési és építési alapkövetelményei” című kiadványokat.
Közelekedésbiztonsági Ötletpályázat.
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3. AZ ANYAGMOZGATÓGÉP, ÉPÍTŐGÉP ÉS FELVONÓ
SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA
A Kamara Anyagmozgatógép Építőgép Felvonó Tagozata a Gépipai Tudományos Egyesület 1952-ben létrejött
Anyagmozgatási Szakosztály és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület keretei között, 1968-ban alapított felvonó
munkabizottság tagságából jött létre.
A tagozat 2008. február1-én tartott közgyűlése határozta el, hogy ott, ahol lehet, szakcsoportot alakítsunk. Ezt
az elhatározást az akkor 696 fős tagságból jelenlévő 178 fő (25,6 %) egyhangúlag támogatta, és a budapesti és
pestmegyei tagok közül 22-en azonnal megalakítottuk a BPMK területi szakcsoportját.
A szakcsoporti összejövetelek átlagos létszáma 14-18 fő, ami a gyakorlat szerint felvonó vonatkozásban a műszaki szabályozás területére koncentrál és az ÉMI-FMSz, házigazdasága mellett, az MFSz-el közös rendezvény.
Ugyancsak az MFSz vezérletével kerül sor az évenként megrendezendő nyugdíjas kirándulásra, valamint a felvonógyárban egy hasonló téli-őszi rendezvényre.
Az emelőgép és építőgép területen az összejövetelek elsősorban a szakmai bemutatókhoz és a továbbképzésekhez kapcsolódnak, melyek gyakran közösek a különböző szakmai társszervezetekkel, elsősorban az Országos
Emelőgépes egyesülettel.
A BPMK létszáma az MMK létszámának közel 50 %-a, ami ezen a szakterületen is hasonló arányt mutat. A
tagozat létszám országosan 1142 fő, akik közül több mint a fele: 580 fő tartozik a BPMK-hoz. Ebből adódóan a
szakcsoport tevékenysége gyakran az egész országot érinti.
Legnagyobb szakmai továbbképzésünk, amelyet a BpMK támogatásával valósítottunk meg: prof. Oplatka Gábor (Zürich) tartott egész napos, szemléltető eszközökkel tarkított előadása volt a „Nemkívánatos lengések leküzdése” címmel. Ezen a rendezvényen 93 kollega vett részt.
A tagozat hármas tagozódásának megfelelően rendszeresen tartunk kétnapos konferenciákat, melyeken a részvétel az országos meghirdetésből adódóan viszonylag magas. Ebben az évben Építőgépész Konferenciát 51 fő,
Emelőgépes Konferenciát 245 fő és Felvonó Konferencia volt, amin 197 fő, vett részt.
A konferenciákon túlmenően az egyes részterületek számára még további továbbképzési lehetőséget biztosítunk, esetenként a szakmai társszervezetekkel közösen, de minden esetben az elnökség szakmai felügyelete
alatt.
Ennek megfelelően a fentieken túlmenően Tagozatunk igen intenzív kapcsolatokat ápol további szakmaitársadalmi szervezettel is, mindenek előtt a Magyar Szabványosítási Tanáccsal, és a Nemzeti Akkreditáló Testülettel.
Jó az együttműködésünk a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, a Gépipari Tudományos Egyesülettel és az
Építéstudományi Egyesülettel, valamint az Országos Emelőgépes Egyesülettel, továbbá a Magyar Felvonósok
Szövetségével (MFSz) is.
Tagozatunk tagjai részt vesznek a BPMK szervezeteinek vezetésében csak úgy, mint a szakbizottságok munkájában.(elnökségi tagság, szakmai vizsgáztatás, szabványosítási szakmai bizottság, diplomahonosítás, továbbképzési bizottság, stb.).
Az újraválasztott közgyűlésben pedig 8 tagunk kapott a BpMK tagságától bizalmat, aminek reményeink szerint
majd megtudunk felelni.

Némethy Zoltán sk.
Anyagmozgató, Építőgép és Felvonó Szakcsoport elnöke
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4. EGÉSZSÉGÜGYI-MŰSZAKI SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA
A Szakcsoport a 2014-es évben is szorosan együttműködött a Tagozat vezetőségével, különös tekintettel arra,
hogy szakcsoporti létszám 92 fő, és így jelentős hányadot képvisel a Tagozat 140 fős taglétszámából.
Aktívan részt vettünk a Tagozat vezetőségével karöltve a jogosultságok visszaszerzése érdekében 2012-ben is
megfogalmazott célok megvalósulása érdekében.
Sajnálatos módon 2013-ban sem jutottak eredményre erőfeszítéseink, és a 266-os Kormányrendelet megjelenésével, és hatályba lépésével csak Tanúsítások megadására volt lehetőség.
Továbbra is nagy problémát jelent a tervezői jogosultságok és a szakértői jogosultságok problémája ( hiszen
vannak olyan kollégák, akiknek határidős jogosultsága még létezik), és gondot okoz a Tanúsítással rendelkezők
státusza is.
A jogszabályok változásait figyelembe véve véleményeztük a szakmagyakorlási rendeletet, és kidolgoztuk a
Tagozat érdekkörének anyagait, kredit követelményeit is.
Bízunk abba, hogy a Tanúsításokkal kapcsolatban ezek hasznosulni fognak.
Aktívan részt vettünk a 3 db. kredit pontos tanfolyam előkészítésében.
Bizalommal várjuk az MMK - val közös erőfeszítéseink, a Tanúsítások rendszerének Tagozatunkra vonatkozó
következményeit.

Lőrinczi Ferenc sk.
Egészségügyi - Műszaki Szakcsoport elnöke
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5. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA
A beszámoló az elmúlt 4 év ténykedését tartalmazza
A szakbizottság először havi, később negyedéves rendszerességgel tartotta ülését.
A választott tisztségviselők folyamatosan részt vettek a munkában.
Az Épületgépész
Vállalt főbb feladataink:
- A Budapesten lévő közműszolgáltatókkal kapcsolatfelvétel a tervek engedélyeztetésének gördülékennyé
tevése és a tervezői munkakapcsolat javítása érdekében.
- Szakmai fórumok szervezése meghívott előadókkal.
- Szakmai vitanap szervezése
- Kamara vezetőségével kapcsolattartás
Sikerek:
- Közműszolgáltatókkal folyamatos egyeztetés. Szakmai tanácskozást szerveztünk a FŐGÁZ szakembereinek részvételével.
- Szakmai vitanap szervezése.
- Fiatalok bevonása a kamarai munkába.

Csanád Bálint sk.
Épületgépészeti Szakcsoport elnök
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6. GÉPÉSZETI SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA
A szakcsoport, elnökségi üléseit a Tagozat elnökségi üléseivel összehangoltan tartja. Ez azért célszerű, mert
egyrészt a szakcsoport elnöksége és az MMK Gépész Tagozat elnöksége között számos átfedés van másrészt
pedig így az operatív munka is folyamatosabb.
A szakcsoport munkáját, az MMK Gépész Tagozattal és a Budapesti és Pestmegyei Mérnöki Kamarával, illetve
a Gépipari Tudományos Egyesülettel egyeztetve végzi, több rendezvényt közösen szerveztünk. A tevékenységünk főbb irányvonalai a következők voltak.




Kapcsolattartás a tagokkal
Rubik emlékkonferencia és kiállítás
Rendszeres kötelező továbbképzési előadások

A tagokkal való rendszeres kapcsolattartást gyakorlatilag csak az internet használatával tudjuk megvalósítani.
Fontos, hogy a szakcsoport Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozásával meg kívánjuk teremteni
ennek szabályzási környezetét. Az eddigi tapasztalatok során kiderült, hogy egyrészt tagjaink egy része a belépéskor nem adott meg E-mail címet, másrészt pedig az akkor már megadott címek ma már nem élnek. Ennek
ellenére ez a kapcsolattartási mód az eddigieknél hatékonyabbnak bizonyult, de nagymértékben javítanunk kell
rajta.
Esztergomban december 1-én, közösen az MMK Gépész Tagozattal, a Gépipari Tudományos Egyesülettel, a
Műegyetemi Sportrepülő Egyesülettel megrendeztük a hagyományos Rubik emléknapot. Az emléknappal kapcsolatosan egy sikeres nemzetközi gyermekrajzpályázatot írtunk ki, közösen a GRANTE Zrt-vel, a Gépipari
Tudományos Egyesülettel, és az Ister-Granum Eurorégióval, „Milyen lesz a repülés húsz év múlva” címmel. A
pályázatra több mint háromszázhatvan pályamű érkezett be. A pályázatot egy mérnökből, egy kiállító festőművészből és egy rajztanárból álló bírálóbizottság bírálta el. A pályázatot Svajdova Renatka, egy szlovák kislány
nyerte. Megkoszorúztuk az esztergomi ipari parkban a Rubik Ernő utca sarkán lévő reprezentatív utcanév táblát, valamint a Grante gyárban (régi repülőgépgyár) lévő emléktáblát. Az ünnepségen beszédet mondott
Romanek Etelka, Esztergom polgármester asszonya, és olyan notabilitások is részt vettek, mint Farkas Bertalan
űrhajós. Ehhez kapcsoltan egy nagysikerű tudományos emlékülést is tartottunk.
Az 1913 őszén elindított rendszeres továbbképzés keretében 2014-ben összesen 10 előadást tartottunk, 40-60 fő
részvételével. Az előadások témakörei a következők voltak:
 Mérnöki károsodásanalízis
 Kísérleti eljárások alkalmazása a tervezés folyamatában
 Hőenergetikai kérdések egy erőmű életében
 Biomechanika, kísérleti mechanika
 A modellalkotás alapelvei és módszerei
 Kísérleti mechanika a tervezés szolgálatában.
 A ragasztás konstrukciós kérdései
 Vasúti kerék súrlódás-okozta termo-elasztikus folyamatainak vizsgálata
 Világszínvonalú magyar kompozit termékek és technológiák
Az előadások színvonalát jelzi, hogy olyanok is meghallgatták, akiknek már megvolt az előírt továbbképzési
kvótájuk.

Dr. Bánó Imre sk.
Gépészeti Szakcsoport elnöke
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7. TARTÓSZERKEZETI SZAKCSOPORT BESZÁMOLÓJA
Előadások
A Tartószerkezeti Szakcsoportnak több évre visszamenő hagyománya volt a nagy látogatottsággal bíró, népszerű rendszeres előadások megszervezése, megtartása. Ezen előadások során a korábbi kreditpont gyűjtő
rendszerben lehetőséget adtunk tagjainknak, hogy a legfrissebb eseményekre reagálva havi rendszerességgel
(!) előadókat hívjunk meg változatos témákban, építkezés látogatásokat szervezzünk. A hazai stadionépítési
lázt kihasználva 2013-ban látogatást tudtunk szervezni az épülő új FTC és a debreceni Nagyerdei Stadion
építkezésére is.
A 2014-ben bevezetett új továbbképzési rendszer gyakorlatilag felborított minden korábban jól működő szakcsoporti hagyományt. Míg korábban az aktuális eseményekre történő gyors reagálásként változatos témákban tudtunk a tagjainknak friss, naprakész információt biztosítani, addig az új továbbképzési
rendszer bebizonyította, hogy nem alkalmas a tagjainak naprakész, változatos, az egyén számára
hasznos ismereteket nyújtani, szolgáltatni.
A MMK által bevezetett új továbbképzési rendszer eredménye:
 megtartott saját szervezésű előadások száma:
0
 megtartott építkezés látogatások száma:
0
A Tartószerkezeti Tagozat és a Tartószerkezeti Szakcsoport közös szervezésében 2014. június 20-án a
Lurdy-házban megtartottuk az első és eddig egyetlen Szakmai Továbbképzési Napot. A program címe: Mi
is az a BIM?
A program időbeosztása:
Levezető elnök: Dr. Hortobágyi Zsolt
830-900 Regisztráció
900-915 Bemutatkozás: Dr. Dalmy Dénes
915-1045 Dr. Schranz Mihály, Horváth Attila
Bevezetés a BIM-be; elmélet és gyakorlat
1045-1115 Kávé szünet
1115-1215 Dr. Joó Attila
BIM a statikus tervező szemével: konstruálás 3D-ben.
1215-1230 Felkért hozzászóló Gurubi Imre
A BIM technológia alkalmazásának tapasztalatai
1230-1400 Ebédszünet
1400-1500 Jánky Zoltán
Lehetséges és működő 5D épület modellek, létesítménygazdálkodás támogatás.
Mire használható a létesítmény kivitelezése után a BIM?
1500-1700 Polgár László
BIM rendszer a debreceni Nagyerdei Stadion előregyártott vasbetonszerkezeteinek építésekor.

Hortobágyi Zsolt sk.
Tartószerkezeti Szakcsoport elnöke
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8.

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI SZAKCSOPORT
BESZÁMOLÓJA

A szakcsoport taglétszáma több mint 1000 fő, és az országos tagozat létszámnak közel 50%-a. A budapesti és
Pest megyei tagok megoszlása, közelítően 2/3-1/3 arányú.
Az előző évekhez hasonlóan a szakcsoport elnöksége általában kéthavonta ülésezett. Itt beszéltük meg az időközben jelentkezett feladatok tanulságait, a következő időszak várható tevékenységét. A szakcsoport vezetője,
mint a legnagyobb „vizes”szakcsoport vezetője, állandó meghívottként, részt vett a Tagozat havi elnökségi ülésein. Itt közvetlenül értesült az ágazatot érintő országos intézkedésekről és az MMK ezekkel kapcsolatos várható, vagy már megtett reagálásairól. Az itt hallottakról rendszeresen tájékoztatta a szakcsoport elnökségét, ahol
meghatározhatták a szükséges teendőket a saját területükön.
Foglalkoztunk többek között a tagozat és a szakcsoport kapcsolatával annak tükrében, hogy a tagozat is szükségesnek tartotta helyzetének vizsgálatát a kamarán belül, különös tekintettel a megváltozott körülményekre, főleg a 266/2013 (VII.11) Korm.rend. követelményeire figyelemmel. Ezen kívül állandó téma volt az engedélyezések kritikán aluli helyzete. Sajnos ezen a téren nem tapasztalunk eredményes javulást, ami főleg tervező kollégáinknak jelent sok nehézséget.
A szakcsoportnak feladata van a Fővárosi Önkormányzat és a BPMK között megkötött együttműködési szerződés keretén belül is. Észrevételeket és javaslatokat tettünk a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által összeállított „ Budapest árvízvédelmi rendszerének műszaki fejlesztési javaslata” című tanulmányához.
2014-ben is koszorút helyeztünk el, a BPMK és szakcsoportunk nevében, Kvassay Jenő és Sajó Elemér sírjánál
Őrbottyánban, a két neves vízügyi szakember születésnapi megemlékezése alkalmából.
Dr.Szakatsits György ismételten tagja a Közép-Dunavölgyi Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak, amely az országgyűlési választások után bekövetkezett kormányzati struktúra változások miatt újjá alakult. Részt vett az új
Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésében. Véleményt adott a területhez tartozó négy vízgazdálkodási
tervezési alegység „Jelentős vízgazdálkodási kérdések”vitaanyagához
Szakcsoportunk kapcsolatot tart más vízmérnök tevékenységet érintő szervezettel, intézménnyel is.
Dr. Szakatsits György tagja az Építési Tagozat Műszaki Ellenőri Szakosztálya elnökségének. Kakuk András
a MAVIZ Műszaki Bizottságának tagja. Dr.Dombay Gábor vezetője a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építőmérnöki Intézetének.
Dr.Szakatsits György és Dr.Ivicsics Ferenc tagja a MMK Beszámoló Vizsga Bizottságának. Elkészítették a
vizsgakérdéseket és a vizsgaanyagot, valamint részt vesznek a vizsgáztatásokban is.
A szakcsoport minősítési munkáját továbbra is a tagozati bizottságon belül, az ott „dolgozó” tagjainkon keresztül gyakoroljuk. Itt ki kell emelni Dr.Ivicsics Ferenc vezetői, valamint Nagy Zoltán, Dr.Dulovicsné Dr.Dombi
Mária, Hrehus György eredményes és lelkes munkáját.
Továbbra is tevékenyen támogatjuk a BPMK törekvését az Önkormányzatokkal való kapcsolattartói rendszer
fenntartására. Több budapesti kerületben és az agglomerációhoz tartozó településen van képviselőnk, aki segíti
az önkormányzat vízmérnöki tevékenységét, ha erre igény és felkérés van.
A szakcsoport elnöksége nevében:

Dr.Szakatsits György sk.
Vízgazdálkodási és Vízépítési
szakcsoport elnök
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9.

MÉRNÖKI KAMARAI jogosultságokkal kapcsolatos
JOGSZABÁLYOK, illetve fontosabb változások 2011.
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Az alábbiakban a mérnöki szakmagyakorlást megalapozó, továbbá a szakmagyakorlási engedélyek megszerzésének és kiadásának rendjét tartalmazó fontosabb jogszabályok listája olvasható.

Törvények
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
1996.évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Kormányrendeletek
253/1997 (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
191/2009.(IX.15.) korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
297/2009.(XII.21.) korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői
tevékenységről
354/2009.(XII.30.) korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II.5.) korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
176/2011.(VIII.31.) korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
247/2011. (XI.25.) korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
375/2011.(XII.31.) korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
312/2012. (XI.8.) korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról
266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
146/2014. (V. 5) Korm. sz. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
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