
 

B E S ZÁ M OL Ó  
 

a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara 
2015. évi tevékenységről 

 
 
Elnökség, titkárság tevékenysége 
 
 
Az Elnökség az alapszabálynak, a kamarai törvénynek és vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, valamint a Magyar Mérnöki Kamara Cselekvési Programtervének 
figyelembevételével végezte tevékenységét. Fokozott figyelmet fordított tevékenysége 
szolgáltatási jellegének, és a szakmagyakorlás körülményeinek javítására, az etikus mérnöki 
munka képviseletére.  
 
A Megyei Kamara elnöksége 2015. évben 11 alkalommal tartott elnökségi ülést. Döntés 
született a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, és az aktuálisan előterjesztett ügyekben. 
Gondoskodott a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.  
 
A Megyei Kamara elnöke képviselte a kamarát választmányi üléseken. A Magyar Mérnöki 
Kamara küldöttgyűlésén az elnök, az alelnök, és 3 elnökségi tag vett részt.  
 
2015. évben 6 kötelező szakmai továbbképzés szervezésére került sor 250 kamarai tag 
részvételével az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint 
 

Ssz Képzés neve Szakterület megnevezése Képzés ideje Résztvevők 
száma 

1. Elektrotechnikai és 
épületvillamossági, energetikai, 
épületgépészeti szakmai 
továbbképzés 

elektrotechnikai és 
épületvillamossági, energetikai,  
épületgépészeti 

2015.02.12 33 

2. Vízgazdálkodási és Vízépítési 
szakmai továbbképzés 

vízgazdálkodási- és vízépítési 2015.03.17 63 

3. Elektrotechnikai és 
épületvillamossági, hírközlési és 
informatikai valamint energetikai 
szakmai továbbképzés 

elektrotechnikai és 
épületvillamossági, energetikai, 
hírközlési és informatikai i  

2015.03.31 34 

4. Elektrotechnikai és 
épületvillamossági, energetikai, 
épületgépészeti szakmai 
továbbképzés 

elektrotechnikai és 
épületvillamossági, energetikai, 
épületgépészeti 

2015.07.16 49 

5. Közlekedési szakmai képzés  közlekedési 2015.09.19 33 

6. Tartószerkezeti, Tűzvédelmi, 
Építési szakmai továbbképzés 

építési, tartószerkezeti, 
tűzvédelmi 

2015.10.29 38 

 
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara éves ellenőrzési programja szerint a 
kamarai törvény felhatalmazása alapján az elsőfokú építésügyi hatóságnál ellenőrizte a 
mérnöki szakági tervek szabályszerűségét, a közreműködő tervezők jogosultságát Újfehértón 
és Fehérgyarmaton.  
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A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Osztályainak 
felkérésére építésfelügyeleti ellenőrzéseken vett részt kamaránk: Nyíregyháza, Nyírmada, 
Lövőpetri, Kállósemjén, Mátészalka településeken. Az építésfelügyeleti hatóságok az éves 
ellenőrzési tervük összeállításához a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara 
javaslatokat tett. 
 
Kamaránk – a Partnerségi Egyeztetés keretében – hét alkalommal véleményezte Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Rendezési tervének módosítását.  
 
A titkárság közigazgatási hatáskörébe tartozó ügyekben hozta meg döntéseit a benyújtott 
kérelmek alapján, szükség esetén az MMK Bizottságok, Tagozatok, Szakcsoportok 
véleményének figyelembevételével.  
 
Szakmagyakorlási jogosultság megállapítására irányuló kérelemmel kapcsolatban 184 
határozat került kiadásra. A kérelem elutasítására 5 esetben került sor. Továbbképzési 
kötelezettség teljesítéséről 201 esetben adtunk ki hatósági bizonyítványt. 11 új kamarai tag 
felvételére, és 3 tag lakcímváltozás miatti átvételére került sor. 39 fő tagsági jogviszonya 
került megszüntetésre. 10 fő kérte, míg 29 főnek egy évet meghaladó tagdíj tartozás miatt 
került sor a megszüntetésre.   
 
A titkárság folyamatosan e-mailben tájékoztatja a szakmagyakorlókat a jogosultságuk 
lejáratának esedékességéről. A fontosabb információk Hírlevélben vagy kör e-mail-ben jutnak 
el az érintettekhez (pl. előadások, rendezvények, MMK és Tagozati állásfoglalások, 
továbbképzések, MMK közlemények).  
 
Jelenleg 8 szakcsoport működik a megyében: Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoport, 
Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport, Közlekedési Szakcsoport, Építési Szakcsoport, 
Tartószerkezeti Szakcsoport, Épületgépészeti Szakcsoport, Környezetvédelmi Szakcsoport, 
Hírközlési és Informatikai Szakcsoport. 
 
Szolgáltatói tevékenységünk  
 
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara elkészítette saját honlapját. A honlap 
címe: www.szszbmmk.hu.  
 
A kezdő mérnökök munkájának segítése érdekében, szolgáltatási célú eszközbeszerzések 
történtek. Az eszközök bérbeadását szabályzat szabályozza. 
  
2012. március 1–től megyei kamaránk előfizetéssel rendelkezik a Magyar Szabványügyi 
Testület (MSZT) online Szabványkönyvtárához. A kamarai tagok és nyilvántartottak részére - 
a kamara székhelyén - biztosítjuk a Szabványkönyvtárhoz történő hozzáférést (olvasható 
módban, másolási és terjesztési tilalom mellett). 
 
A megyei kamara kiadásában megjelent Képes Gábor és Szabó Menyhért szerzők, Szesztay 
László életét és munkásságát bemutató „A mérnök, aki teljes életet élt” című könyvet. 
Kamaránk tervei szerint egy-egy jelentős magyar mérnök életét és tevékenységét kamarai 
füzetek formájában kívánja bemutatni. 
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Kapcsolatok 
 
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal Járási Építésügyi Hivatala 
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Építésügyi Hivatalai 
felkérték kamaránkat, hogy tegyünk javaslatot az éves építésfelügyeleti ellenőrzésekre, 
különös tekintettel a tervezői jogosultságokra és a szakági tervek építési helyszínen történő 
ellenőrzésére. 6 közös helyszíni ellenőrzésre került sor. 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
A Vállalkozói Partnerségi Munkacsoport keretén belül a kamara közreműködött a 2014-2020-
as területi alapú fejlesztések tervezésében. Elsődlegesen a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Programban (TOP) megvalósuló fejlesztésekhez adtunk javaslatokat. 
Kamaránk szakembereit felkérték a 39. számú főút nyomvonalának véglegesítésére készült 
tanulmányterv véleményezésére.   
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Nyíregyháza településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat) módosításához az 
Önkormányzat több alkalommal véleményezési lehetőséget biztosított kamaránknak  a 
Partnerségi Egyeztetés keretében. 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályának felkérése alapján építési szakértői vizsgálatot 
végeztek tagjaink.  
 
Magyar Szabványügyi Testület 
A testület lehetőséget biztosít részünkre (mint tag) a szabványosítási bizottságokban való 
részvételre: 
 

• MSZT/MCS 135 azonosító jelű, acélszerkezetek kivitelezése nevű nemzeti 
szabványosító műszaki bizottság tagja: Dancs János Pál. 

• MSZT/MB 119 azonosító jelű, teherhordó szerkezetek erőtani tervezése nevű nemzeti 
szabványosító műszaki bizottság tagja: Bezzeg János. 

• Az épületgépészeti szakterületen Nagylucskay László szakcsoportvezető vesz részt a 
szabványosítási munkában. 

 
Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Területi Építész Kamara  
Minden évben közösen kerül megrendezésre a „Műszaki Bál”, melyet anyagilag is 
támogatunk. 
Az elnöki egyeztetések rendszeresek, évente néhány alkalommal kölcsönösen részt veszünk 
az elnökségi üléseken.  
 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület  
A Megyei Mérnöki Kamara együttműködési megállapodást kötött az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesülettel.  

• Az együttműködési megállapodás célja A Mérnöki Kamara, mint a mérnöktársadalmat 
összefogó köztestület, és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, mint 
önszerveződő és sajátos társadalmi - tudományos szerepet betöltő ágazati civil 
szervezet, megerősített együttműködés kialakítását határozták el. 

• A Felek közötti együttműködés lehetőséget kínál arra, hogy a műszaki - mérnöki 
szakterületek a mainál hatékonyabban jelenítsék meg és érvényesítsék a gazdasági, 





 
2015. évi terv-tény, 2016. terv adatok 

 
 
  2015. évi 

terv 

2015. évi 

tény 

 2016. évi terv  

Adatok (Ft) Adatok (Ft) 

Bevételek       

Befizetések        

         Tagdíj 13.000.000.- 14.097.750.-        13 700 000     

         Nyilvántartási díj 2.300.000.- 4.307.500.-          4 000 000     

         Igazgatási szolgáltatási díj 5.000.000.- 4.792.500.-          4 300 000     

         Technikusok díj                 350 000     

Befizetések összesen  20.300.000.- 23.197.750.        22 350 000      

Hatósági kijelölésre végzett 
szakvéleményezés 

150.000.-     

Egyéb Vállalkozási terv. árbevétele 100.000.- 210.500.-               40 000     

Oktatásból származó árbevétel 1.200.000.- 2.103.000.-          1 900 000     

Pénzügyi műveletek bevétele 800.000.- 3.182.338.-          2 000 000     

Egyéb bevétel   14.026.-               10 000     

Kapott támogatás elszámolása   2.552.342.-   

Összes bevétel 22.550.000.- 31.259.956.-       26 300 000      

        

Kiadások       

MMK tagdíjhányad 5.600.000.- 6.668.776.-          6 200 000     

Hatósági kijelölésre végzett 
szakvéleményezés 

150.000.-     

Egyéb szolgáltatás 5.000.000.- 5.567.517.-          5 000 000     

Személyi jellegű ráfordítás 9.450.000.- 10.404.402.-        11 300 000     

Személyi jellegű ráfordítás - Oktatás 300.000.- 577.000.-             500 000     

Értékcsökkenés 900.000.- 867.242.-          1 800 000     

Egyéb ráfordítás 150.000.- 422.219.-             300 000     

Feladat alapú finanszírozás 1.000.000.- 959.945.-          1 200 000     

Kapott támogatás elszámolása   2.552.342.-   

Összes kiadás 22.550.000.- 28.019.443.-       26 300 000      

2015. évi megtakarítás    3.240.513.-                      -        

 
Nyíregyháza, 2016. május 19. 
 
 


