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A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

Preambulum 

 

A Magyar Mérnöki Kamara, mint szakmai önkormányzat tudatában van a folyamatos, magas 

színvonalú és korszerű képzés jelentőségének és a mérnöki munkában betöltött szerepének. A 

kamara elismeri és támogatja a szakmagyakorló mérnökök ez irányú törekvéseit, és épít 

tagjainak tudatosságára, a fejlesztő és innovatív mérnök gondolkodásbeli elhivatottságára.  

A továbbképzés rendjét ennek jegyében, továbbá az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Kormányrendeletnek 

megfelelően megújítja, ennek rendjét a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az alábbiak 

szerint határozza meg. 

 

Bevezető rendelkezések 

 

1. § (1) Továbbképzésre kötelezett minden a mérnök kamara által jogosított szakmagyakorló, 

függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai tagsággal vagy kamarai tagság nélkül 

gyakorolja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szakmagyakorló az öt éves továbbképzési időszak alatt köteles 

továbbképzést teljesíteni, kivéve a Rendelet szerinti elkülönített névjegyzékbe felvett 

személyt és a szakmagyakorlást eseti engedéllyel folytató személyt. 

 

(3) A továbbképzés típusa: 

a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező továbbképzés és szakmai 

továbbképzés 

b) kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén kötelező továbbképzés. 

 

(4) A továbbképzést az országos kamara a területi kamarákkal együttműködve szervezi 

valamennyi továbbképzési típus és valamennyi szakmagyakorlási tevékenység esetén. Az 

országos kamara a továbbképzések szakmai megalapozásában és tananyagok kidolgozásában 

támaszkodik a szakmai tagozataira. 

 

(5) A továbbképzések szervezésére az országos kamara Kamarai Továbbképzési Bizottságot 

(a továbbiakban: KTB) működtet. A Bizottság 5 fős, elnökét és tagjait az MMK Elnöksége 

választja meg. A KTB ellátja a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos feladatokat is, ez 

esetben a bizottság a miniszter delegáltjával kiegészül. A KTB adminisztratív feladatainak 

ellátását az országos kamara főtitkársága biztosítja. A Bizottság működésének ügyrendjét 

saját hatáskörben készíti el és fogadja el.  

 

A kötelező továbbképzés 

 

2. § (1) A kötelező továbbképzés az ötéves továbbképzési időszak alatt egy alkalommal 

teljesítendő. A kötelező továbbképzés teljesítése független a jogosultságok számától, azaz 

több jogosultság esetén is öt évenként egy alkalommal kell a kötelező továbbképzésen részt 

venni. 
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(2) A kötelező továbbképzés oktatási anyagát jogosultsági szakterületenként a miniszter által 

meghatározott tematika alapján a szakmai tagozatok dolgozzák ki. Az oktatási anyagot a 

szakmai tagozat évente felülvizsgálja, és azt a KTB részére megküldi.  

 

(3) A KTB feladata  

a) az oktatási anyagok felülvizsgálatának folyamatos biztosítása, mely felülvizsgálatot a 

szakmai tagozat által megbízott személy végez el; 

 

b) az oktatási anyagok elektronikus közzététele az országos kamara portálján és a 

minisztérium www.e-epites.hu oldalán; 

 

c) elkészíttetni az országos oktatási ütemtervet, ami tartalmazza a továbbképzés tervezett 

helyszíneit, időpontjait és a résztvevők becsült számát. 

  

(4) A kötelező továbbképzést az országos kamara által minősített, a miniszter egyetértésével 

elfogadott oktató tarthatja. A minősített oktatókról az országos kamara nyilvántartást vezet, 

amely a miniszter egyetértésével folyamatosan módosítható.  

 

(5) A kötelező továbbképzés formája lehet 

a) internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy 

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel (összességében 8 tanóra). 

 

(6) Az internet alapú távoktatás és a hagyományos továbbképzési forma egyenértékű. Az 

oktatás formájának igazodnia kell a miniszter által meghatározott tematikához.  

 

(7) A kötelező továbbképzésre közvetlenül az országos kamara integrált informatika 

rendszerén keresztül lehet jelentkezni, az erre a célra létrehozott űrlap és naptár alkalmazás 

segítéségével. A jelentkezést követően a jelentkező visszajelzést kap a jelentkezés 

megtörténtéről, amely legalább a képzés helyszínét és időpontját tartalmazza vagy a 

jelentkezés elutasításáról. 

 

(8) A kötelező továbbképzés díját a jelentkezés elfogadását követően, az országos kamara 

elkülönített számlájára kell befizetni. A továbbképzésből származó díjbevételt az országos 

kamara a költségekkel arányosan megosztja a szervezésben  közreműködő területi kamarával 

vagy kamarai nonprofit gazdasági társasággal. 

 

(9) A továbbképzésen a részvételt a jelenléti ív aláírásával kell igazolni. A továbbképzés 

lebonyolítója a jelenléti ív egy példányát megküldi az országos kamara részére. 

 

(10) A szakmagyakorló által teljesített továbbképzést a kamara elektronikusan tartja nyilván, 

amelyet megjelenít a szakmagyakorló saját kamarai portál felületén is. 

 

(11) A kötelező továbbképzés alól felmentés nem adható. A kamara a kötelező továbbképzés 

egyéni teljesítéseként elfogadja az Építész Kamara kötelező továbbképzését. 

 

Beszámolóval végződő kötelező továbbképzés 

 

3. § (1) A szakmagyakorlónak a jogosultság megállapítását követő egy éven belül 

beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie. 
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A szakmai továbbképzés 

 

4. § (1) Szakmai továbbképzés naptári évente legalább egy alkalommal teljesítendő a 

szakmagyakorló jogosultságának megfelelő szakterületen. Több jogosultság esetén a 

továbbképzésnek a szakmagyakorló elsődleges szakmai tagozati tagságához, illetve 

szakmagyakorlási jogosultságának megfelelő szakterülethez, vagy ennek rokon 

szakterületéhez kell kapcsolódnia. 

 

(2) A szakmai továbbképzés éves alaptémája szakterületenként országosan egységes. A 

szakmai továbbképzés éves oktatási anyagát jogosultsági szakterületenként a szakmai tagozat 

dolgozza ki, szükség szerint bevonva a műszaki tudományos egyesületeket, a felsőoktatási 

intézményeket és egyéb szakértőket. Amennyiben a szakmai tagozat elmulasztja az oktatási 

anyag kidolgozását, úgy a KTB saját hatáskörben, szakértők bevonásával jogosult az oktatási 

anyag kidolgoztatására.  

 

(3) Az oktatási anyagot a szakmai tagozat szükség szerint, évente felülvizsgálhatja és ezt a 

KTB és a képzést folytatók részére megküldi.  

 

(4) A szakmai tagozatok feladata annak megállapítása, hogy az adott szakterületen mely 

részterület számára szükséges külön tematikát kidolgozni, és melyek azok a részterületek, 

amelyeken a képzés azonos tematika alapján folyhat.  

  

(5) A KTB feladata a szakmai továbbképzésre vonatkozóan elkészíttetni az országos oktatási 

ütemtervet. Az ütemterv tartalmazza a szakmai továbbképzés tervezett helyszíneit, 

időpontjait. 

 

(6) A szakmai továbbképzést szakmai tagozati és területi kamarai ajánlásra az országos 

kamara által minősített oktató tartja.  

 

(7) A szakmai továbbképzés formája lehet 

a) internet alapú távoktatás, amely tesztvizsgával zárul, vagy 

b) hagyományos oktatási formában történő részvétel. 

 

(8) Az évente szervezett szakmai továbbképzés célja a szakmagyakorlók interaktív módon 

történő képzése, illetve műhelymunka kialakítása. Ennek érdekében a szakmai továbbképzés 

legfeljebb 4 modulból épül fel.  

A modul: az éves aktuális ágazati jogszabályi környezet, szabvány és ezek változásai  

B modul (alaptéma): szakterületi innováció, új technológiák, kutatási eredmények 

C modul: megyei kamara területén felmerülő ill. időszerű specifikus kérdések 

D modul: alaptémához kapcsolódó vállalkozások termék-és technológia bemutatója 

 

(9) A szakterületen alkalmazott új termékek, technológiák bemutatására a szakmai tagozati és 

a területi kamarai javaslatok alapján az országos kamara vállalkozásokat és szervezeteket 

kérhet fel. A vállalkozói illetve szervezeti közreműködés és megjelenés hozzájárulás köteles, 

ennek mértékét az országos kamara küldöttgyűlése állapítja meg. 

 

(10) A szakmai továbbképzésre közvetlenül az országos kamara integrált informatikai 

rendszerén keresztül lehet jelentkezni, az erre a célra létrehozott űrlap és naptár alkalmazás 

segítéségével. A jelentkezést követően a jelentkező visszajelzést kap a jelentkezés 

megtörténtéről, amely legalább a képzés helyszínét és időpontját tartalmazza, vagy a 

jelentkezés elutasításáról. 
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(11) A szakmai továbbképzés díját a jelentkezés elfogadását követően, az országos kamara 

elkülönített számlájára kell befizetni. A továbbképzésből származó díjbevételt az országos 

kamara a költségekkel arányosan megosztja a szervezésben  közreműködő területi kamarával 

vagy kamarai nonprofit gazdasági társasággal. 

 

(12) A továbbképzésen a részvételt jelenléti ív aláírásával kell igazolni. A továbbképzés 

lebonyolítója a jelenléti ív egy példányát megküldi a KTB részére. 

 

(13) A szakmagyakorló által évente teljesített szakmai továbbképzés(eke)t a kamara 

elektronikusan tartja nyilván, melyet megjelenít a szakmagyakorló saját kamarai portál 

felületén is. 

 

(14) A továbbképzés befejeztével a résztvevő kérdőívet illetve értékelő lapot tölthet ki, melyet 

a képzés szervezője az országos kamarának a jelenléti ívvel együtt megküld. A KTB az 

értékeléseket feldolgozva időszakonként meghatározza a felmérés eredményét, a szükséges 

feladatokat, intézkedéseket. 

 

(15) A szakmai továbbképzés a továbbképzés időpontjától számított egy naptári évig 

érvényes. 

 

 

Az egyéni teljesítés 

 

5 § (1) Egyéni teljesítésnek nevezzük azokat az eseteket, amikor a jogosultsággal rendelkező 

magánszemély kéri annak megállapítását, hogy bizonyos tevékenysége szakmai 

továbbképzésnek megfeleljen. Az egyéni teljesítés értékelése mindig utólagos. 

 

(2) A szakmai továbbképzés egy adott évre vonatkozó egyéni teljesítését el kell ismerni, ha a 

következő teljesítmények közül bármelyik megvalósult: 

 

a) mérnöki kamarai mesteriskolai részvétel az adott évben 

b) felsőoktatási szakmérnöki képzésben való részvétel az adott évben 

c) PhD fokozat megszerzése szakirányú disszertáció mellett az adott évben; 

d) évente legalább egy tanulmányi félév terjedelmű felsőfokú szakirányú 

továbbképzésben való eredményes hallgatói részvétel 

e) szakkönyv, egyetemi- vagy főiskolai jegyzet megírása és megjelentetése; 

f) legalább 8 kontaktóra előadás tartása kamarai mesteriskolai képzésben; 

g) legalább 8 kontaktóra előadás tartása évente egyetemi szakirányú továbbképzési 

(szakmérnöki) szakon; 

h) opponensi tevékenység szakirányú PhD disszertáció esetén; 

i) elfogadott önálló szabadalom a bejegyzés évében; 

 

(3) Az egyéni teljesítés megállapítását az erre rendszeresített „Adatlap egyéni teljesítéshez” 

nyomtatványon kell kérni. A kérelmet a KTB-hez elektronikus formában kell megküldeni. 

 

(4) Az egyéni teljesítési kérelem benyújtása díjmentes. 

 

 

 

 



MMK Választmányi ülés 2013. november 8-9.  tervezet 

5 

 

Továbbképzési kötelezettség építésügyi jogszabállyal nem szabályozott esetekben 

 

6. § (1) Továbbképzésre kötelezett minden olyan, jogosultsággal rendelkező személy, akinek 

jogosultságát a szakmagyakorlókra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok alapján állapította 

meg a Kamara, függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai tagsággal vagy kamarai tagság 

nélkül gyakorolja.  

 

(2) A szakmagyakorló az ötéves továbbképzési időszak alatt köteles kötelező továbbképzést 

és szakmai továbbképzést teljesíteni. 

 

(3) Az MMK szakmai tagozatai ügyrendjükben a továbbképzésre vonatkozóan, a jelen 

Szabályzattal összhangban további részletszabályokat állapíthatnak meg. 

 

(4) A (2) bekezdés szerinti továbbképzés nem érinti külön jogszabály által előírt képzések 

teljesítését. 

 

(5) A (2) bekezdés szerinti továbbképzés eljárása és dokumentálása során – a kamarai 

továbbképzés egységessége érdekében – a kötelező továbbképzésre és a szakmai 

továbbképzésre vonatkozó szabályok érvényesek. 

 

 

Átmeneti rendelkezések 

 

7. § (1) A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, legfeljebb a továbbképzési 

kötelezettség dátumától számított 5 éven belül teljesített kötelező továbbképzés teljesítése 

megfelel a kötelező továbbképzés teljesítésének. 

 

(2) A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2009. január 1. és 2013. december 31., de 

legfeljebb a továbbképzési kötelezettség dátumától számított 5 éven belül teljesített szabadon 

választható továbbképzés a teljesített továbbképzések pontértékének számától függetlenül 

2014. június 30-ig fogadható el a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítéseként.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § Jelen Szabályzatot a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése …/2013. (. .) MMK 

Küldöttgyűlési határozattal jóváhagyta. A Szabályzat rendelkezései a 2014. január 1-jétől 

hatályosak. 

 

 


