
Továbbképzési felhívás  
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 szervez, különböző szakterületeken. Kérjük, kísérjék 
figyelemmel a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (www.bpmk.hu) és a Mérnöki Kamara 
Nonprofit Kft. (www.mknonprofitkft.hu) honlapját. Az MMK említett szabályzatai a 266/2013. (VII. 
11.) számú kormányrendeletben nem szereplő szakmagyakorlási jogosultságokra is kiterjednek. 
 

Aktuális képzéseink 

A képzésekre jelentkezni lehet a bpmk.hu weboldal KÉPZÉSEK menüpontján keresztül. 
 

November 18. 
Cím: Szakmai (energetikai) Képzés  
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-13 
November 19. 
Cím: Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Épületenergetika célkeresztben 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-14 

November 20. 
Cím: Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés - Világítástechnika 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-13 
November 11-21. 
Cím: Szakmai (gáz és olajipari) Képzés - Gázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések 
műszaki biztonsági ellenőrzése, valamint a gázfogyasztó készülékek egyszerűsített cseréje 
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-14 
November 24. 
Cím: Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Uszodatervezés 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-17 
November 25. 
Cím: Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés   
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-20 
November 26. 
Cím: Szakmai (közlekedési) Képzés - Közút 
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) / I. emelet 151-153. terem 
Jelentkezési határidő: 2014-11-17 
November 27. 
Cím: Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés - Villámvédelem 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-20 
 
 



November 28. 
Cím: Szakmai (épületgépészeti) Képzés - Ipari épületek épületgépészete, XXI. századi igények és a 
megvalósítás 

Helyszín: Műszaki Egyetem, K épület Díszterem (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-21 

December 2. 
Cím: Szakmai (építési) Képzés - Tetőterek beépítése 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-24 

December 3. 
Cím: Szakmai (épületgépészeti) Képzés  
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-26 

December 4. 
Cím: Szakmai (hírközlési és informatikai) Képzés 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-12-01 

December 4. 
Cím: Szakmai (építési) Képzés - A betonok új szabványa 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-11-27 

December 8. 
Cím: Szakmai (tűzvédelmi) Képzés - OTSZ 5.0 

Helyszín: Lurdy Ház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14.) 
Jelentkezési határidő: 2014-12-01 

December 8. 
Cím: Szakmai (tartószerkezeti) Képzés - Fa, alumínium, üvegszerkezetek méretezéseinek alapjai 
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) / I. emeleti 151-154 
Jelentkezési határidő: 2014-12-01 

December 9. 
Cím: Szakmai (energetikai) Képzés  
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-12-04 

December 11. 
Cím: Szakmai (elektrotechnikai és épületvillamossági) Képzés - Tartalék áramellátás 

Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-12-04 

December 16. 
Cím: Szakmai (vízgazdálkodási és vízépítési) Képzés  
Helyszín: MMK Székház (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) 
Jelentkezési határidő: 2014-12-11 

 
 

Véleményeztük a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát 
A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara véleményezte a Nemzeti S3 dokumentum október 23-i 
változatát Budapest és Pest megye vonatkozásában. Megállapítottuk, hogy a véleményezésre 
előterjesztett szakosodási stratégia tartalmilag és formailag figyelmesen és szépen kidolgozott, 
átfogó dokumentum. A következő javaslatokat fogalmaztuk meg;   
A szakosodási stratégiát javasoljuk összehangolni a Nemzeti Energiastratégiában igényként 
megfogalmazott Energetikai iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Tervvel. A stratégia ágazati prioritások 
fejezetének Tiszta és megújuló energiák szakaszába, valamint a további ezzel kapcsolatos részekbe 



javasoljuk bedolgozni a hatékonyabb „termelést (átalakítás) és felhasználást” is. „Értékelési és 
monitoring rendszer” fejezetébe javasoljuk bedolgozni az egyéni szakértői felelősségvállalást.  
A mérnöki kamara  különböző szakterületein dolgozó tagjain keresztül jó partner lehet a benyújtott 
innovációs ötletek, vagy az alkalmazott kutatás területéhez tartozó, illetve a VEKOP és egyéb 
pályázatok bírálatában. A bírálói szerepet az eddigiektől eltérő módon a befektetői/hitelezői 
gyakorlathoz hasonlóan bírálói felelősséggel lenne célszerű megvalósítani. 
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. 
Megállapítottuk a Nemzeti Irányító Testület részére szánt „Kutatási infrastruktúrák" c. 
előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az tartalmilag és formailag figyelmesen és szépen kidolgozott, 
átfogó dokumentum. Ha hozzáférhető lesz a Nemzeti Infrastruktúra Regiszter, hasznos lesz az 
innovációs ötleteik továbbfejlesztésével foglalkozó mérnökök részére is. 
 

 

Lezárult a  „Közlekedésbiztonsági ötletpályázat” 
A Közlekedési Tagozat és a BPMK Közlekedési Szakcsoportja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
támogatásával 2014 tavaszán „Közlekedésbiztonsági ötletpályázatot" hirdetett a közúti 
közlekedésben résztvevők biztonságának javítása érdekében. Az idei évben a pályázati kiírásnak 
megfelelően a pályázaton a mérnöki kamara  nyilvántartásában szereplő mérnökök vehettek részt. A 
bizottság által megalkotott sorrend megadását követően ügyvéd jelenlétében kerültek a nyertes 
pályaművek kibontásra.  
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 
 

 

Milyen lesz a repülés 20 év múlva? 
November 29-től az esztergomi repülőtér id. Rubik Ernő nevét veszi fel. Az alkalomra rajpályázatot 
hirdetünk. Az immár hagyományos Rubik-naphoz kapcsolódóan a GRANTE Zrt., a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnöki Kamara Gépészeti Szakcsoport, a Gépipari Tudományos Egyesület és az Ister-
Granum Eurorégió rajzpályázatot hirdet Milyen lesz a repülés 20 év múlva? címmel. Részletes 
információk honlapunkon! 
A repülőtéri névadó ünnepség programja: 
9:30 Koszorúzás a Rubik Ernő utcában az Ipari Parkban 

10:00 Koszorúzás a repülőtéren, a GRANTE hangárnál 
10:15 Repülőtér névadó ünnepség 
11:00 „Milyen lesz a repülés 20 év múlva?” gyermek rajzpályázat díjkiosztása. 
11:30 Modellbemutató és a Modellkiállítás megnyitója 
12:45 Tudományos ülésszak „Milyen lesz a repülés 20 év múlva?” 
- Rubik Ernő és a jövőbe látás, dr. Bánó Imre 
- A Gerle II. építése, Szilágyi Endre és Hőnig Alexander 
- Elektromos repülőgépek, dr. Makkay Imre egyetemi tanár 
- Milyen lesz a repülés 20 év múlva?, dr. Bánó Imre 
 

 

BPMK  stratégiai együttműködést kötött cégek névsora és kedvezményei 
A kölcsönös előnyökön alapuló megállapodással mérnöki kamaránk együttműködési megállapodás 
kötött különböző cégekkel, hogy aktív tagjaink jelentős kedvezményekkel vásárolhassanak és igénybe 
vehessenek minőségi szolgáltatásokat, a meghatározott kedvezményeket nyújtó vállalkozások 
termékeiből és szolgáltatásaiból. Aktív tagjaink a kamara által felmutatott igazolással tudják érvénybe 



venni a különböző cégek által biztosított kedvezményeket. A cégek névsora és kedvezményei a 
bpmk.hu weboldalon is megtalálható. Az igazolás igényelhető az alábbi e-mail címen: 
csoka.ildikó@mmk.hu 
 

1. Ocean Laundry Tisztítószalon Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. ) 
A tisztítószalon szolgáltatásiból 10% kedvezmény biztosít aktív tagoknak, kivételt képez a 
szőnyegtisztítás, bőrtisztítás és festés, kelmefestés ezekre a szolgáltatásokra 5% 
kedveszményt nyújt a cég. 

2. Opel Maxabo Kft. (1037 Bupest, Bécsi út 254.) 
A kedvezmény 2014. december 31-ig megrendelt gépkocsikra érvényes.  

 

 

„Erőt meríteni az együttlétből” 

Az Országgyűlés alelnöke és a mérnöki kamara alapító elnöke is köszöntette az egykori 
műegyetemistákat az 1956-os forradalom évfordulójára rendezett október 22-i megemlékezésen a 
BME díszbe öltöztetett aulájában. „A mi ünnepünk lényege erőt meríteni az együttlétből” – 
hangsúlyozta beszédében Péceli Gábor rektor. A BME vezetője köszönetet mondott azoknak, akik az 
1956-ban fellobbant lángot továbbvitték, megőrizték, és akik 34 évnyi hallgatás után lehetővé tették 
a közös ünneplést és az aulában található emléktábla felavatását. „Becsüljük meg az ő áldozataik 
árán kivívott demokráciát és teremtsen békét bennünk az emlékezés” – szorgalmazta a hallgatóság 
előtt Péceli Gábor. „Veszélyes dolgot műveltünk 58 évvel ezelőtt” – fordult most is vele szemben ülő 
egykori hallgatótársaihoz dr. Hajtó Ödön, a Műegyetem 1956 Alapítvány elnöke, a mérnöki kamara 
alapító elnöke. A korabeli büntetési tételeket felidézve elmondta: ha az 1956. október 22-i 
nagygyűlésük után rögtön az utcára vonulnak, biztos halál vagy életfogytiglan várt volna rájuk. 
„Ugyanakkor az egyetemi hallgatók lázadásából nem lett volna forradalom, ha nem tudjuk terjeszteni 
a nagygyűlésen elfogadott 14 pontunkat” – nyomatékosította a közel hat évtizede a Műegyetemen 
zajló esemény történelmi jelentőségét az egykori résztvevő. A beszédek elhangzása után 
megkoszorúzták az egyetem hősi halottjainak emléktábláját, majd mintegy félezer ember 
részvételével elindult az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett hagyományos 
felvonulás a Műegyetemtől a Bem József térre, ahol kamaránk is koszorúzott. 
 

 

Koszorúzás Széchenyi István születésének évfordulóján 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége megbízásából, az MMK és a BPMK nevében 
Némethy Zoltán BPMK alelnök koszorúzott szeptember 19-én, a Műszaki Értelmiség Napján 
Széchenyi István születésének 223. évfordulója alkalmából a fővárosi Széchenyi téren. 
 

 

Gépészeti Tagozat: koszorúzás Botka Imre emléktáblájánál 
Botka Imre (1906-1973) a Ganz Mávag főkonstruktőre volt. Emberi és szakmai értékei alapján az 
MMK Gépészeti Tagozata 2001-ben tiszteletére és emlékének megőrzésére Botka Imre Díjat 
alapított, amelyet évente egy magyar gépészmérnök kap meg, aki olyan tudományos eredményt ér 
el, amelyre alapozva nagyjelentőségű szakmai alkotást hozott létre. A díjat az elmúlt években – 
többek között – olyan személyiségek kapták meg, mint Pavlics Ferenc, a holdautó főkonstruktőre, 
Anisits Ferenc, a BMW motorkonstruktőre, aki által tervezett motorokból ma a világon ötmillió 
üzemel. A tagozat Botka Imre utolsó lakóhelyén, a Budapest Stefánia út 29. számú ház falán 
emléktáblát helyezett el, amelyet minden évben a születésnapja környékén megkoszorúz. Október 6-
án Bánó Imre, Borbás Lajos, Kolonits Ferenc, Kerényi István társaságában M. Csizmadia Béla, a 
Gépészeti Tagozat elnökeként koszorúzott. 
 

 

Gépészeti továbbképzési nap 

mailto:csoka.ildikó@mmk.hu


A Somogy Megyei Mérnöki Kamara és a MMK Gépészeti Tagozat elnöksége november 27-én 
gépészeti továbbképzési napot rendez a megújuló energiák hasznosításának gépészeti fejlesztéseiről 
Kaposváron, a Hotel Kapos konferenciatermében. A rendezvényen adják majd át a tagozat Botka 
Imre díját és megalakul a területi kamara gépészeti szakcsoportja. 
A rendezvényről bővebb információkat portálunkon olvashatnak. 
 

 

Közvetlen állami tulajdonban 

A magyar államra ruházzák át a paksi kapacitás-fenntartás irányításáért felelős társaság, az MVM 
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 10,157 milliárd forint értékű részvényeit – erről döntött október 15-
én az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése. A paksi atomerőmű bővítése kapcsán az újabb 
szerződések előkészítésénél a döntési mechanizmusokat le kell rövidíteni, ezért van szükség arra, 
hogy az MVM Paks II. Zrt. közvetlen állami irányítás alá kerüljön – mondta Aszódi Attila, a Paksi 
Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, aki felidézte: 2014 januárjában a 
kormány államközi megállapodást kötött Oroszországgal, ennek értelmében két új atomerőmű blokk 
építése van előkészítés alatt. A további megvalósítási szerződések előkészítése kiemelten fontos, a 
tulajdonosi döntések lerövidítése érdekében kerül át az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. a 
Miniszterelnökség irányítása alá – közölte a kormánybiztos.  
 

 

1364 milliárd forint uniós kifizetés eddig 2014-ben 
Magyarország 2014. október 31-ig 1364 milliárd forint európai uniós forrást fizetett ki, ami az 
időarányos terv 93 százalékos teljesülését jelenti – mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára. 
A tapasztalatok szerint az éves kifizetések több mint fele az év utolsó két hónapjában realizálódik, így 
jó esély van arra, hogy Magyarország ismét rekordot döntsön a kifizetésekben. Elmondta: a visegrádi 
négyekkel, valamint Romániával és Bulgáriával összevetve Magyarország az éllovasok közé tartozik a 
régióban; Lengyelország után a második a kifizetési rangsorban. Tavaly összesen 1708 milliárd forint 
uniós forrást fizettek ki – emlékeztetett a helyettes államtitkár. Csepreghy Nándor elmondta azt is, 
hogy a 2014-2020-as költségvetési időszak forrásainak felhasználásához kapcsolódó operatív 
programokat (op-k) várhatóan november közepén, második felében nyújtja be Magyarország az 
Európai Bizottságnak. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter arra utasította a tárcák 
vezetőit, gyorsítsák fel az operatív programok egyeztetését, a szerdai kormányülésen pedig már 
tárgyalják is a tárcák véglegesítés előtt álló op-tervezeteit. November 7-én indul az összes op 
társadalmi egyeztetése, immár a negyedik körben, ezután nyújtja be Magyarország a véglegesített 
programokat, így első lehet az uniós tagállamok között – fűzte hozzá. A 2014-2020-as pályázatokkal 
kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy október 10-én megjelent az első 9 pályázat, amelyekre 
november 10-től, illetve 12-től lehet pályázni.  
 
 

Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter 
Az elektromos járművek elterjesztését segítő Jedlik Ányos Terv mielőbbi megvalósítása érdekében a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal  felügyelete mellett megalakult a 
Jedlik Ányos Klaszter. A klaszter tagjai a GreenGo Car Europe Kft., az Evopro Holding Zrt. és az 
Elektromotive Hungary Kft., elnöke Tarnóy Péter. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 
megalakulást bejelentő budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: a kormány elsősorban jogszabályi 
módosításokkal és indirekt ösztönzőkkel kívánja segíteni az elektromobilitás elterjedését. A Jedlik 
Ányos Tervhez kapcsolódóan a kormány a különféle hibrid, illetve elektromos autók 
megkülönböztetésére zöld alapszínű rendszámot szeretne bevezetni, illetve nulla százalékos áfa-
kulcsot alkalmazna ezekhez a járműtípusokhoz és az infrastruktúra telepítéséhez. 

 

 



Kompozit szerkezetű buszok közös gyártásáról állapodott meg az Evopro egy orosz céggel 
Közös gyártásról írt alá megállapodást a magyar Evopro csoport és a Kompozitok Nanotechnológiai 
Központja nevű orosz cég a moszkvai Nyitott Innovációk című nemzetközi kiállítás keretében.. Az 
egyezmény szerint a magyar mérnökök által tervezett, kifejlesztett és elkészített Modulo busz 
karosszériáját a moszkvai Tyehnopolisz ipari és innovációs park területén lévő orosz üzemben fogják 
előállítani úgynevezett kompozit, azaz társított anyagokból. A kész elemek összeszerelését is itt 
végzik majd. A könnyű, kompozit anyagból készülő karosszéria könnyebb a hagyományosnál, 
ráadásul nem korrodál. A többi munkát, az ablaküvegek és egyéb alkatrészek illesztését a 
karosszériához Magyarországon végezik, itt szerelik be a motort is. Az első 50 autóbusz-karosszériát a 
jövő év végéig tervezik legyártani Moszkvában. A Modulo buszcsalád elektromos prototípusát a 
nemzetközi innovációs kiállításra is elhozták. A 8 méter hosszú, energiatakarékos és környezetkímélő, 
könnyű gépjármű 65 utast tud szállítani.  
 

 

Pluszpénzek innovációra 

Jelentősen több forrás jut kutatás-fejlesztésre és innovációra az elkövetkező időszakban – mondta 
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos. Az új hivatal katalizátora kíván lenni a folyamatnak, hogy 
ne pusztán ágazati érdekek mentén és folyamatos átszervezésekkel történjen a kutatás-fejlesztés 
kezelése. A rendelkezésre álló források nominálisan is nőnek majd, és hatékony felhasználás mellett 
sokkal jelentősebb összegek juthatnak a tényleges kutatás-fejlesztésre. Pálinkás József ehhez 
bizalmat kért a kutatás-fejlesztés szereplőitől, a vállalkozásoktól, az egyetemektől és a 
kutatóintézetektől egyaránt. Kitért arra is, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 
(OTKA) forrásai az új alaphoz kerülnek, az OTKA-iroda munkatársai átkerülnek az új hivatalba. 
Pálinkás jelezte: a források odaítélése az OTKA eddigi, megszokott metódusa alapján történik majd, 
és ezt a támogatási kultúrát az egész alapnál szeretnék meghonosítani. Arra biztatott minden magyar 
kutatót, hogy pályázzon az OTKA-felhívásokra.   
 

 

„Messze látó tudomány” 

Megkezdődött november 3-án a Magyar Tudományos Akadémia egy hónapig tartó 
rendezvénysorozata, a Magyar Tudomány Ünnepe. Lovász László elnök köszöntőjével és Csépe 
Valéria akadémikus A hangok hatalma – a kognitív fejlődés és az újrahangolt agy című 
nyitóelőadásával megkezdődött az MTA november végéig tartó, országszerte több mint kétszáz 

rendezvényt kínáló programja, a Magyar Tudomány Ünnepe. A rendezvénysorozat idén elsősorban 

a jövőnket alakító tudományos kutatások és technológiák számára kínál bemutatkozási 

lehetőséget. 
 
 

Mérnököket keresnek 

Gyártó-tervező céghez, Tápiószecsőre keresünk gépészmérnök munkatársat. A gépészmérnök 
feladata a műszaki rajzok készítése a gyártás és ajánlatadás támogatására. AUTOCAD tapasztalat 
szükséges, ideális ha fröccsöntéssel is foglalkozott. GM/1104; reka.fuit@telkes.hu 
Tápiószecsőre keresünk villamosmérnök munkatársat. A villamosmérnök feladata a gyártáshoz 
kapcsolódó napi feladatok ellátása, eladások szakmai támogatása. Előny: erősáram szakirány, elvárás: 
1-2 év tapasztalat, erős középfokú angol. VM/1104; reka.fuit@telkes.hu 

További aktuális mérnöki álláshirdetések portálunk MÉRNÖKÁLLÁSOK menüpontjában. 
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