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Megyei kamaránk tevékenysége 

 
Kamaránk 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 2017. 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.  
 
2017. évben 8 kötelező szakmai továbbképzés szervezésére került sor 518 kamarai tag 
részvételével az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 
szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően: 
 

Ssz Azonosító Képzés neve Képzés Résztvevők 

ideje száma 

1 15/13/2017-001 Elektrotechnikai és  
Épületvillamossági, Energetikai és  
Épületgépészeti szakmai továbbképzés 

2017.05.10. 102 

2 15/01/2017-002 Építési és Tartószerkezeti szakmai 
 továbbképzés 

2017.05.11 69 

3 15/04/2017-003 Közlekedési Szakmai Továbbképzés 2017.06.14 78 

4 15/03/2017-004 Épületgépészeti Szakmai 
 továbbképzés 

2017.09.26 67 

5 15/06/2017-005 Vízgazdálkodási- és vízépítési 
 szakmai továbbképzés 

2017.10.10 84 

6 15/01/2017-006 Építési, Tartószerkezeti Szakmai  
Továbbképzés 

2017.10.17 26 

7 15/04/2017-008 Közlekedési, Energetikai,Hírközlési és 
 informatikai, Épületgépészeti, 
Vízgazdálkodási- és vízépítési,  
Elektrotechnikai és épületvillamossági  
szakmai képzés 

2017.11.14 64 

8 15/19/2017-007 Geodéziai és Geoinformatikai 
Szakmai nap 

2017.11.23 28 

 
A szakmai képzéseken felül a Környezetvédelmi Szakcsoport kezdeményezésére minden 
évben megrendezésre kerül a Környezetvédelmi szakmai nap. 
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A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara éves ellenőrzési programja szerint 
Záhony és Nyírbátor elsőfokú építésügyi hatóságánál ellenőrizte a mérnöki szakági tervek 
szabályszerűségét, a közreműködő tervezők jogosultságát.  
 
A Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Osztályainak felkérésére 
építésfelügyeleti ellenőrzéseken vettünk részt: Nyíregyházán (2 alkalommal), Kisvárdán (2 
alkalommal), Mátészalkán (2 alkalommal), Nyírbátorban (2 alkalommal), valamint 
Baktalórántházán. Az építésfelügyeleti hatóságok az éves ellenőrzési tervük összeállításához a 
Kamara véleményét is kikérték, melyre a javaslatunkat megtettük.  
 
A Partnerségi Egyeztetés keretében 13 alkalommal véleményeztük 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 143 
engedélyező határozat került kiadásra. A kérelem elutasítására 7 esetben került sor. 
Fellebbezés benyújtásra nem történt. Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről 137 esetben 
adtunk ki hatósági bizonyítványt. 21 új kamarai tag felvételére, és 3 tag lakcímváltozás miatti 
átvételére került sor. 7 fő tagsági jogviszonya került megszüntetésre. 9 fő lakcímváltozás 
miatt került áthelyezésre más területi kamarához.  
 
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. 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 2017. március 2-án tartotta jubileumi 
taggyűlését megalakulásának 20. évfordulója alkalmából. Képes Gábor a Magyar Mérnöki 
Kamara Történeti Bizottságának megyei referense ismertető előadást tartott a Szabolcs – 
Szatmár – Bereg Megyei Mérnöki Kamara megalakulásának történetéről, majd elismerések és 
emléklapok átadására is sor került. 
 
A Miniszterelnökség Kamaránk „Ellenőrzési munkacsoport, valamint a Rendezési terv-
véleményezési munkacsoport működtetése, a Kamara 20 éves fennállásával kapcsolatos 
rendezvény szervezése, továbbá az elektronikus ügyintézés biztosítását érintő feladatok 
ellátása” tárgyú támogatási igényét befogadta és 5 millió Ft, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást nyújtott annak megvalósítására. 
 
Szolgáltatói tevékenységünk  
 
A Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara működteti saját honlapját. A honlap 
címe: www.szszbmmk.hu.  








