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A Békés Megyei Mérnöki Kamara szakmai köztestület, melyet 20 éve (1996. 

decemberében) 250 alapító tag hozott létre. Ma 479 tagja van a kamaránknak. 

 

A köztestület törvényben rögzített közfeladatot lát el: 

- elbírálja, engedélyezi és nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok 

és kamarai nyilvántartottak számára, 

- közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának 

emelésében, 

- közreműködik továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a 

minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában, 

- együttműködik a felsőfokú képzésért felelős intézményekkel és minisztériumokkal, 

- részt vesz a képesítési és továbbképzési követelmények kialakításában, 

- továbbképzést szervez a jogosultsággal rendelkezők és tanúsított szakmagyakorló 

mérnökök részére, 

- érvényesíti a mérnöki szakma érdekeit. 
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Az 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek 

szakmai kamaráiról (kamarai törvény) meghatározza a területi kamarák feladatait a 

mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása 

érdekében ellátandó közfeladatokat, önigazgatási és érdekvédelmi feladatokat. 

 

 

Hazai mérnökség önerőből építette fel és szervezte meg szakmai önkormányzatát, és 

ma is azon szakmák közé tartozik, amely független, saját önigazgatással rendelkezik. 

Nemcsak a múlt hagyományait tiszteli a kamara, hanem támogatja a fiatal mérnökök 

önálló tevékenységre, jogosultságuk megszerzésére irányuló törekvéseit is, például az 

országos Mentori Program segítségével. 
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Hivatásrendek – hivatásrendi  kamarák 

 

 

személyes felelősséggel végzett olyan tevékenységek, amelyek emberek életét, 

sorsát, anyagi helyzetét stb. jelentősen befolyásolhatják: 

 

orvos, gyógyszerész, állatorvos 

ügyvéd, könyvvizsgáló, építész 

tervező-szakértő mérnök 

 

Nem „szakszervezeti” érdekképviselet! 

Nem „mérnökszakszervezet”!!!! 
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Kétszintű (területi kamarák – Magyar Mérnöki Kamara) + szakmai tagozódás 

 

Magyar Mérnöki Kamara – országos 19.685 ezer tag 

 

Megyei Mérnöki Kamarák (19) – helyi, területi – jogosultságok kiadása 

 

MMK 21 Szakmai tagozat 
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hivatásgyakorlás szabályozása/fejlesztése 

(1) hogyan, milyen szabályok szerint kell, illetve lehet a szakmát gyakorolni  

(2) kik és milyen jogosítványok birtokában gyakorolhatják a szakmát (minősítés, 

vizsgáztatás) 

 

piacszabályozás - piaci érdekérvényesítés 

ellenőrzés  

közbeszerzési ügyek 

pályázatok kiírása, elbírálása,  

nemzeti, regionális stb. fejlesztési tervek, szakpolitikák kidolgozása, stb. 

 

műszaki szabályozási és K+F pl. szabvány 

 

közösség-szervezés, a szakmai identitás, együvé tartozás érzésének fejlesztése - 

szakmai önkormányzatról - megszólítható közösség 
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A Magyar Mérnöki Kamara, mint szakmai önkormányzat több egy hivatalnál, amely 

átvesz az államtól bizonyos közfeladatokat az ahhoz tartozó jogosítványokkal. 

 

A kamarai közösség hagyomány és érték.  

 

A nemrég átadott új e-Mérnök Információs és Szolgáltató Rendszer segítségével a 

mérnöki kamara tagjai és a köztestület által nyilvántartott szakemberek közvetlenül az 

irodájukból vagy akár este otthonról is tudják intézni a kamarai ügyeiket.  

 

A lakossági érdeklődők és a megbízók is közelebb kerülnek a mérnökökhöz az új 

típusú névjegyzékek és az összekapcsolt adatbázis révén. 
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A Békés Megyei Mérnöki Kamarában: 1.188 fő tervező, szakértő, műszaki ellenőr és 

felelős műszaki vezető ügyeit intézzük. 

 

Taglétszámunk: 479 fő (kis létszámú kamara) 

 

A területi szakcsoportok a kamarai tevékenység szakmai alappillérei. Megyénkben 

jelenleg 7 szakcsoport működik. Munkájukat elfogadott munkatervek és ügyrend alapján 

végzik.  

 

Gépészeti szakcsoport: 55 fő 

 

Daruk, emelőgépek és emelő berendezések tanúsítvány (G-D-36): 5 fő 

 

Daruk, emelőgépek és emelő berendezések szakértő (G-D-36): 2 fő 

 

Gépészeti tanúsítvány (G-P-T): 1 fő 
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Tanúsítási rendszer 

Jogszabályi háttér 

 

Előzmény: 

39/1999. (VII. 6.) GM rendelet, az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes 

épületeknek nem minősülő építményekre (sajátos építmény fajtákra) vonatkozó 

önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről 

 

Hatályát vesztette: 

2009. X. 1-től a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján 
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Jogszabályi háttér 

 

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 

LVIII. törvény 11.  (5) bekezdés d) pontja alapján az országos kamara önigazgatási 

feladatkörében a mérnöki tevékenységgel kapcsolatban szakmai szolgáltatásokat nyújt. 

 

 

Magyar Mérnöki Kamara Alapszabálya 

 

Az MMK Alapszabálya értelmében a Kamara a szabályzatában foglaltak szerint a tagja 

kérelmére tanúsíthatja a tagok szakmai kompetenciáját.  

 

 

 

Tanúsítási rendszer 
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Tanúsítási rendszer 

Tanúsítási szabályzat 

 

Az MMK a szakmai tagozatok közreműködésével, egyszintű eljárás 

keretében tanúsítja a tag szakmai kompetenciáját. 
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Tanúsítási rendszer 

Tanúsítási eljárás: 

A kérelmet a Magyar Mérnöki Kamaránál kell benyújtani. 

A kérelem tartalma: 

- kérelmező neve, 

- kamarai névjegyzéki száma, 

- kérelmezett szakterület megnevezése, 

- szakmai önéletrajz, 

- oklevelek, bizonyítványok, leckekönyv másolata, 

- szakmai gyakorlat igazolása, 

- kamarai díj befizetéséről szóló igazolás. 
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Tanúsítási rendszer 

Szakmai gyakorlat és referencia igazolás 

 

- formája: közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, 

- tartalma: gyakorlati idő tartama, a végzett munka megnevezése, a 

folytatott tevékenység leírása, 

- ügyintézési határidő: 3+15 nap, mely szóbeli beszámoló lebonyolításának 

idejével meghosszabbodik, 

- a tanúsítvány kiadása az országos kamara  hatásköre, 

- az illetékes területi kamara a megküldött tanúsítványt nyilvántartásba veszi. 
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Tanúsítási rendszer 

Továbbképzés 

 

A tanúsítvány 5 éves időszakra szól, meghosszabbítása továbbképzéshez 

kötött.  
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KÖSZÖNÖM  A LEHETŐSÉGET ÉS FIGYELMET 
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