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Kedves Kolléganők és Kollégák!

Minden hírünk fontos információt jelent, olvassa végig!

Taggyűlés
Márciusban lejáró határidők

• Tagdíjfizetés
• Nyilvántartási díj fizetés
• Mérnöki kamarai regisztráció
• Iparkamarai díjfizetés

Továbbképzési lehetőségek

TAGGYŰLÉS

A kamarai tisztújítások előkészítésének fontos lépése a tisztségekre jelentkezők támogatásáról való
döntés. A jelen érvényes jelölési szabályok szerint csak azok kerülhetnek majd az országos vezetés
jelöltlistájára,  akik  -  a  tisztségtől  függően  -  2-4  területi  kamara,  illetve  2-4  szakmai  tagozat
támogatását megszerzik. Ezekről a támogatásokról kizárólag a területi kamarák, illetve a szakmai
tagozatok Taggyűlései/Küldöttgyűlései határozhatnak.

Ennek érdekében hívta össze a Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Elnöksége 2013. április 6-án
10 órára Taggyűlését. Helyszín a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi
épület, Általános és Felsőgeodézia Tanszék (Kmf. 26.)

Mindenkit várunk!

Minden évben március 31-ig kell teljesíteni a kamara tagjainak tagdíjfizetési kötelezettségeiket.

Azok  a  kollégák,  akik  aktív  használói  a  jogosultságaiknak,  a  GYES/GYED  kivételével  teljes
névjegyzéki díjat kötelesek fizetni a MMK decemberi Küldöttgyűlésének döntése szerint.
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Megnevezés
Éves díj

(Ft)
Jogosultsággal rendelkező tag tagdíja 35 000,-
Jogosultsággal rendelkező, gyermekgondozási támogatásban részesülő tag tagdíja 22 000,-
Jogosultsággal rendelkező örökös és tiszteletbeli tag tagdíja 35 000,-
Jogosultsággal nem rendelkező tag tagdíja 11 000,-
Jogosultsággal nem rendelkező, 65 év feletti vagy gyermekgondozási támogatásban 
részesülő tag tagdíja

5 500,-

Jogosultsággal nem rendelkező, 70 év feletti tag tagdíja 0,-
Jogosultsággal nem rendelkező örökös és tiszteletbeli tag tagdíja 0,-

Külön felhívjuk azok figyelmet, akik tavaly valamilyen okból elmulasztották a befizetést,  nehéz
helyzetbe kerülhetnek. A kamarai törvény szerint az 1 évet meghaladó elmaradás a tagság törlését
eredményezi. Amire figyelni kell:

Amennyiben idén befizeti a névjegyzéki díjat, azt a 2012-es díjként lehet csak könyvelni, így az idei
díjuk még hiányozni fog.

Ha idén sem teljesítik a befizetést, akkor a kamarai törvény 29. §  (3) bekezdése szerint törlésre
kerül a névsorból. Ez - ha van – a jogosultság használatának törlését is magával vonja.

Akinek az idei fizetési kötelezettség jelent gondot, válasszon egyenesebb utat. A szabályok szerint
mindenkinek  lehetősége  akár  a  jogosultság  használatának  felfüggesztése  (csak  11.000  Ft
alaptagdíjat kell fizetni), de a tagságot is fel lehet függeszteni. Ezen esetekben, ha időközben mégis
szükségessé  válik  a  jogosultság  használat  (munkához  jut  az  érintett),  akkor  a  felfüggesztés
visszavonásakor kell befizetni a névjegyzéki díjukat.

Nyilvántartott  kollégák  (műszaki  ellenőrök,  felelős  műszaki  vezetők  és  azon  jogosultságokkal
rendelkezők, amelyekhez nem szükséges a kamarai tagság) számára a módosított kamara törvény
alapján  a  MMK  2012.  decemberi  Küldöttgyűlésének  határozata  alapján  szintén  március  31-ig
nyilvántartási díj fizetését írták elő.

FONTOS: azoknak a kollégáinknak, akik kamarai tagok és névjegyzéki díjukat befizették, nem kell
nyilvántartási díjat fizetniük.

A kamarai  törvény  2012.  12.  14-i  változása  új  fogalmat  vezetett  be:  a  mérnöki  vállalkozások
mérnök kamarai regisztrációját. Ehhez idézet a törvényből:

1. § (5) Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási
tevékenységet, valamint az (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve építészeti tevékenységet cég
vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) főtevékenységként folytatja, akkor - a
főtevékenységnek  cég  esetén  a  cégjegyzékbe  való  bejegyzését,  az  egyéni  vállalkozó  esetén  az
egyéni vállalkozók nyilvántartásában történő rögzítését követő öt munkanapon belül -  köteles a
tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló  2009.  évi  LXXVI.  törvény rendelkezései  szerint  bejelenteni  a  székhelye  szerint  illetékes
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területi kamarának. A területi kamara a vállalkozást nyilvántartásba veszi.

Ennek  -  mint  a  fenti  táblázatban  is  látható  -  az  idei  évben  nincs  díja!  A  regisztrációt  a  
http://e-nyilvantartas.mmk.hu  címen lehet végrehajtani. Ez is március 31-ig határidős.

A gazdasági  kamarákról  szóló  1999.  évi  CXXI.  törvény 8/A.  §18 (1)  szerint  a  cégbejegyzésre
kötelezett gazdálkodó szervezet köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a
kamarai  nyilvántartásba való bejegyzését  kérni.  A 34/A. § (3) bekezdése értelmében a kamarai
nyilvántartásba vételt egyszer kellett kezdeményezni, de az 5000.-Ft kamarai hozzájárulás évente
fizetendő. Minden évben, tárgyév március 31. napjáig kell megfizetnie a vállalkozóknak a kamarai
nyilvántartást vezető területi kamara részére.

Ne feledkezzenek meg erről!

TOVÁBBKÉPZÉSI HÍREK

Oktatás a megváltozott jogszabályokról és az elektronikus építésirányításról kamarai tagoknak és
szakmagyakorlóknak

A  Magyar  Mérnöki  Kamara,  együttműködve  a  Magyar  Építész  Kamarával  és  a
Belügyminisztériummal regionális továbbképzéseket szervez. Az építésügyi jogszabályok 2012. év
folyamán jelentős mértékben módosultak,  új  jogszabályok megalkotására is sor került,  és az év
folyamán az  építésügy irányítása,  a  hatósági  munka,  valamint  a  későbbiekben  az  építési  napló
vezetése is  az Interneten keresztül,  elektronikusan történik.  A szakmai kamarák tagjaiknak és a
jogosított  szakmagyakorlóknak  a  mindennapi  munkavégzésükhöz  szükséges,  naprakész  jogi  és
szakmai ismereteket kívánnak biztosítani.

A képzés Budapesten (a Lurdy házban) 2013. március 20-21-én volt,  Veszprémi közreműködéssel
Balatonfüreden  a  Flamingo  Konferencia-Hotelben  március  27-én,  Pécsett  a  Tudományegyetem
Műszaki karán április 10-én és Nyíregyházán április 17-én kerül megrendezésre, a területi mérnöki
kamarák aktív közreműködésével. A képzés fórum része biztosítja, hogy a résztvevők kérdéseket
tehetnek fel, melyre vagy azonnal a helyszínen, vagy írásban néhány napon belül választ kapnak.

A képzés 3 továbbképzési pontot ér, a részvételi díj kamarai tagoknak 3900 Ft + ÁFA. A részletes
programot  és  a  jelentkezéssel  kapcsolatos  tudnivalókat  megtalálja  az  http://  oktatas.mmk.hu  
oldalon.

Földmérőnap Baranyában

Várják a kollégákat 2013. március 27-én 10 00 órai kezdettel tartandó Földmérőnap Baranyában
című rendezvényére. Az előadások helyszíne: Pécs, Boszorkány u 2. 201 terem (PMMIK)

Az előadások meghallgatása  díjtalan.  A továbbképzési  pontok -  várhatóan  2  -  adminisztrációja
érdekében az alábbi címen lehet jelentkezni:

http  ://  www  .  bamernok.hu  /  kepzesek  /  foldmeronap-baranyaban-/jelentkezes   
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Földmérő Nap Salgótarjánban

2013.  április  9-én  -  hagyományainknak  megfelelően  –  Tavaszi  Mérnöknapot  rendezünk
Salgótarjánban a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Szakcsoportja, a
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Földhivatala  és  az  MFTTT  Nógrád  megyei  csoportja  közös
szervezésében

1. Az új földmérési és térképészeti törvény végrehajtási rendeletei
2. Az új F2-es végrehajtási rendelet
3. A kamarai szakmai minősítések jelentősége és helyzete
4. A Leica újdonságai és fejlesztései
5. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése, ami eddig történt
6. Földmérő vállalkozói feladatok az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során
7. Jogi szolgáltatói feladatok az osztatlan közös tulajdon megszüntetése során

A rendezvény várhatóan 2  továbbképzési  pontot  eredményez.  Helyszín:  Salgótarján,  Városháza
nagyterme, Múzeum tér 1.

Üdvözlettel
            András
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