MMK tagok javaslatai, kérései: mit várnak a Kamarától a járvány
okozta gazdasági helyzet kezelése érdekében1
Érdekérvényesítést célzó javaslatok:





























Kamara érdekérvényesítésének jelentős növelése; legalább olyan érdekérvényesítő képességet és
tevékenységet, mint az MKIK
Kisebb vállalkozások is kapjanak állami munkát
Fölösleges politikai harcoktól mentes együttműködés legen a kormányzattal a gazdaság élénkítő
programjainak kidolgozásában
A kutatás-fejlesztés sokkal jelentősebb állami támogatásának elérése
A mérnöki díjszabást hathatósan, jogszabályokkal érvényesíttesse a Kamara
Az építőipar (magasépítés) fokozott támogatásáért és a további projektek elindításáért történő lobbizást!
a hatóságoknál dolgozó jogászok lecserélése műszaki végzettségű, valóban hozzáértő ügyintézőkre
a felesleges és/vagy túladminisztrált eljárások egyszerűsítése/megszüntetése
Érje el az adatszolgáltatások egyszerűsítését
a jogi "agyonszabályozottság " megszüntetése és a visszatérés a felelős műszaki gondolkodáshoz
0% THM hitelt vállalkozás újraindításához
Alkalmazotti munkaviszonyban foglalkoztatott mérnökök utáni adókedvezmény.
Mérnök kamarai tagdíj és továbbképzési díjak levonhatósága az SZJA-ból vagy munkáltatói megfizetés
esetén a Társasági Adóból
Érdekérvényesítés elvégzett munkák kifizetésére.
Az Magyar Építész Kamarával együttműködve az ágazatot érintő jogszabályalkotásban hatékonyabb
részvétel
KATA vállalkozások részére a havi fizetési kötelezettség elengedéséhez érdekképviseletet, Bővítsék vagy
terjesszék az összes mikró vállalkozóra a KATA fizetésének elengedését 12.31.-ig
önkormányzati beruházási lehetőségek legalább szinten tartása
Egyeztetések kezdeményezése, lefolytatása Magyarország Kormányával és a Mérnök Társadalommal.
Minden műszaki területen elérni, hogy a jogalkotás, egyedi jogalkalmazás során kötelezően kérjék ki és
vegyék figyelembe Mérnöki Kamara szakmai tagozatai által adott szakvéleményét.
Főleg érvényesítés, rávilágítás a mérnöki társadalom fontosságára.
Magyar cégek és munkavállalók előtérbe helyezése a külföldivel szemben.
az elmúlt évtizedekben kialakult mérnöki mikró+vállalkozási szféra érdekeinek hangsúlyos képviselete
pályázati források megnyittatása a mikrovállakozási szféra számára is
a MMK jelenlétének erősítése a gazdasági döntéseknél
Lobbitevékenység a beruházóknál a tervezőmérnökök megsegítése érdekében, a jobban előkészített
projektek és reálisabb határidő-kitűzések irányában.
Ne legyen a fejlesztési pályázatok feltétele a létszám, stb.
Nemzeti Energetikusi Hálózat létrehozása.
Főmérnöki rendszer (települési) újbóli kialakítása.

A Magyar Mérnöki Kamara március 30-án több mint 18 ezer mérnöknek küldött kérdőívet, hogy a járvány következtében kialakuló
gazdasági visszaesés idején jobban megismerje helyzetüket és ennek megfelelően folytassa a további érdekérvényesítési munkát. Az egy
hét alatt visszaérkezett, több mint 6300 (!) válaszból kialakuló kutatási eredmények alapján készült ez az összefoglaló. A mérnökök
javaslatai arra a kérdésre válaszolnak, hogy milyen intézkedéseket várnak a kormányzattól a C19 járvány okozta válság gazdasági hatásainak
csökkentése érdekében.
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Szorosabb együttműködés szorgalmazása a Kormánnyal
A mérnöktársadalom bevonása az infrastruktúra projekteket érintő döntésekbe, lehetőség a
véleményezésre, tervszerű finanszírozás (nem pld. az EU-s források jelentős részének lekötése
országgyűlési választásokat megelőzően).
A Kamara emelje fel a hangját szakmai kérdésekben (pl.: mérnöki tevékenységet érintő törvénynél nem
lehessen megkerülni a Kamarát, mint szakmai testületet; ne jogász döntsön szakmai kérdésekről).
a feladatok kiosztása minél több helyi mérnök számára, ne a nagyvárosi/fővárosi nagy cégek vigyék el a
tervezési munkákat (életben tudjanak maradni a helyi kis cégek a válság végéig)
Ha nincs bevétele az 1 fős cégnek ne kelljen adót fizetni a kritikus időszak alatt
Lehessen szüneteltetni, felfüggeszteni a cég tevékenységét a kritikus időszak alatt
Az autóhasználat figyelembevételével egy mérnök általány adózás bevezetése

Képzések, jogosultságok, oktatási ügyek:






















Távoktatás legyen a kötelező képzésekre, kötelező és ajánlott továbbképzések online formában
Gyakorlatiasabb továbbképzések pl.: konkrét szoftver használati képzések (kezdő, haladó, profi szinteken
akár)
Az éves továbbképzések szakmai színvonalát emeljék, igyekezzen a Kamara a képzések valós színvonalát
javítani.
A kötelező - kreditpont gyűjtés helyett - legyen több, szakmailag maradandó értékű, tudást növelő előadás
Tovább képzés költsége ne legyen több 10.000 Ft-nál!
Oktatások tekintetében túl centrális a budapesti képzés. A képzési helyeket közelebb kellene vinni a
vidékhez (Veszprém, Vas, Zala megye).
szakmai programok online formában, Webinar-ok szervezése
Az idősebb korosztály informatikai felkészültségének szervezett oktatási formában való javítás, ehhez
szükséges anyagi támogatás nyújtás
Skype - távkommunikáció segítése oktatással
Képzések az optimális szerkezeti méretekhez igazodó tervezésről
a koronavírus járvány végeztével az elmaradt oktatások, kreditpont szerző rendezvények sürgős pótlása
A 70 fölötti, de még dolgozó mérnököknek vizsga, stb. megkötés nélkül, adják vissza elveszett
jogosultságait, hogy a jogosultsággal még nem rendelkező ifjú kollégák munkáit ellenőrizve, támogató
aláírásukat adhassák
éves szükséges kötelező továbbképzés törlése idén,
5 évenkénti jogi vizsga törlése
Rendszeres és választható jellegű online oktatások, tájékoztatók, melyek leginkább az aktuális gazdasági,
jogi ismereteket adja
BIM képzések szükségesek
A kötelező továbbképzések átütemezését.
jogosultságok kiadásának szigorítása
Járműtervezésben nincs szakmai képzés, nincs tájékoztatás, oktatás, közös gondolkodás...
nyelvi képzés megszervezése

Építésgazdasági tudatformálás – felsőoktatás - gyakorlat:









Műszaki felsőoktatás színvonalának jelentős emelése. "Diplomagyárak" megszüntetése....
Harcoljon a Kamara a műszaki (felső) oktatás színvonalának javításáért.
A könnyűszerkezetes épületek elterjedésének támogatása
Gazdaságossági szemlélet fokozott oktatása
Kivitelezői oldal számára is szervezzenek továbbképzést
Esetleges megrendelők képzése az építőipari folyamatokról (engedélyezés, kivitelezés, garancia, jogkörök
stb.).
Szakértői kontroll, információáramlás szervezése
Szakmai kiadványok internetes elérhetőségének biztosítása
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Kapjon sokkal nagyobb jelentőséget a gyakorlati-kivitelezői tapasztalat és tudás az új mérnökhallgatók
képzésében.
A diákok távtanulását racionalizálni kell, a tananyagok teljesen felesleges részeit törölni, így a fontos
ismeretek elsajátítására jut elég idő. Ez a javaslat persze nem csak a járvány-helyzetre vonatkozik!
Energia takarékosság ösztönzése
4 éves tervezői jogosultsági gyakorlati idő radikális lerövidítése
A hiányszakmák mérnökeinek képzésének támogatása, a szakterületek vonzóvá tétele
Az egyetemi képzés a hiányszakmákra fókuszáljon, ha nincs speciális szakmérnök, akkor nem lesz terv. Ha
nincs terv, akkor nincs uniós projekt, ha nincs uniós projekt, akkor nincs Uniós pénz és GDP növekedés
sem.
A nyugdíjba vonuló mérnökök tudásának átadását az utánpótlásnak egy teljesen új programmal kell
segíteni.

Munkafeltételek javítása




























A tömeges távmunka (Home Office) tevékenység műszaki feltételeinek megteremtése széles körben, ill. a
munkahelyeken.
mérnöki szoftverek beszerzése kedvezőbb feltételekkel, a tervező programok ÁFÁ-jának megszüntetése
Megpályázható szoftver-támogatás a "kicsiknek"
Szakmai kiadványok internetes elérhetőségét biztosítsa a Kamara
közműegyeztetések elektronikus elfogadása az engedélyezési eljárások során (részemről elsősorban
NMHH)
Az internet hálózat túlterhelt, a bizonytalan internet szolgáltatóval fennálló szerződést lehessen felbontani
és másik, biztonságosabb szolgáltatóval lehessen az újra kötni
Kiszámítható mérnöki életpálya biztosítása
Elektronikus aláírás általános használatának és elfogadásának (pl. projekt hivatalos levelezésben is)
indítványozása. Nekem pl. nincsen elektronikus aláírásom; ez hiányzik
A kötelezően alkalmazandó szabványok és ITS-ek elérhetősége, lefordítása
A szabványok EU-s szakmai irányelvek egyértelmű értelmezésének érdekében ezek angolról magyarra
fordítása után történő hatályba léptetése
Ingyenes hozzáférés a szakmai adatbázisokhoz (pl. szabványok)
A Szabványtárhoz való hozzáférés díját építsék be a kamarai tagdíjba.
Pályázati lehetőségek figyelése/ ismertetése
Tervezésre használt gépek beszerzésének támogatása
Eszköz beszerzés lehetőségről információ,
Kamarai tagoknak szoftverek ingyenes vagy jelképes összegért való elérése.
Tervezési díj emelésre van szükség
A kamara érje el a mérnöki díjszabás hathatós betartatását, érvényesítését
Kamarai díjszabás alkalmazásának kötelezővé tétele, de legalább a minimál díj betartatása
minimális tervezői díj bevezetése feladatokra, ill. óradíjakra,
Az áron alul vállalkozó mérnökök kiszorítása a szakmából. Ez minőségi munka, mérnöketika kérdése is.
Az aktuális mérnöki díjszabás alkalmazhatósági feltételeinek megteremtése, ellenőrzése és szükség esetén
a be nem tartás szankcionálása
Etikátlan, "aláajánló" mérnöki "árverseny" ellenőrzése, szankcionálása - lásd műszaki tartalom összevetése,
utólagos díjigény stb.
Győr-Moson-Sopron megyében az éles versenyhelyzet miatt a kialakult árak jóval alacsonyabb szinten
állnak, mint az országos átlag, ami további problémát jelenthet a régióban.
Több szakmai, tervezési segédlet kidolgozása
A szerződések jogi áttekintéséhez segítség nyújtása.
Jogtár (Opti JUS) ingyenes használatának bevezetése.
Állami irányítású vállalatoknál is a piaci referenciák elfogadása
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Egy online fórumfelület vagy chatszoba (hasonlóan a Slack! felületéhez) létrehozása az MMK weboldalán
az otthoni munkavégzéshez szükséges módszertan megosztása más tervezőkkel, akár önkéntes alapon
történő szakmai segítségnyújtás, tanácsadás.
Tervek digitális engedélyeztetésének megteremtése,
Közműegyeztetések digitális lekérdezhetőségének pontosítása,
Közműtérképek letölthetőségének biztosítása,
Fiatal mérnököket alkalmazó cégek segítése, mérnökutánpótlás támogatása
Eszközök, programok beszerzésénél biztosan segítség lenne, ha az igényeket a Kamara felmérné és
lehetőség szerint "nagy" tömegben, kedvezményesen sikerülne beszerezni azokat
Információs felület, hol és milyen fajta mérnöki munkára van szükség, miként lehet rá jelentkezni?
Munkaközvetítésben való aktív részvétel. "Állásbörze" a honlapon a várható cég-átrendeződésben a
mérnököket segítendő
befektetések publikálása
A szakma gyakorláshoz köthető kötelezően előírt szabályok, előírások további jelentős mérséklését. A
mérnöki függetlenség, a mérnöki felelősség egyensúlyának megteremtésével az előíró, tiltó, számonkérő
szabályok felhalmozása helyett.
küzdeni kell a ki nem mondott és letagadott korrupcióval, amit mindenki lát ebben a szakmában, de senki
semmit nem tesz ellene

Támogatások
















Tagdíjcsökkentés
(idei) kamarai tagdíj visszafizetése
A jövőben a kamarai tagdíj drasztikus csökkentése.
Enyhítés, vagy türelem a kamarai tagdíjak befizetésére.
A kötelező tanfolyamok, konferenciák díjának mérséklése. (A kihelyezett konferenciák díjai sokunk számára
megfizethetetlenek még "béke időben" is).
minden tagdíjat fizető kamarai tag szabványok díjtalan hozzáférése
Szabványok szélesebb körű elérhetősége, támogatott hozzáférés biztosítása
a szakmai szabványok ingyenes (kamarai alapdíjban foglalt) elérhetőség
minden kamarai díjat fizető tagnak legyen alap kötelező biztosítása,
Kedvezményes üzemanyag vásárlás lehetősége
Néhány szakmai újság elektronikus hozzáférés _free
A szélesebb körű nyelvtudás ellenére külföldi szakcikkek, folyóiratokban megjelenő új trendekre való
figyelem felhívás.
Lehetne az MMK-ás tagság alapján nagy kedvezményű szoftver, hardver vásárlás az MMK-val leszerződött
cégektől. Vagy részletfizetésekre lehetőség vásárláskor.
Infokom szolgáltatók elszabaduló árainak féken tartása, pl. flotta kedvezménnyel.
Kisméretű cégek (egyéni vállalkozók, 1-5 fős mikrovállalkozások) vállalkozási terheinek elengedése

Kamarai ügyek vegyesen











aktív kommunikáció a tagság felé
Heti információk a változásokról
A heti információ a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.
Sűrűbb online tájékoztatás a gazdaságot érintő Állami döntésekről.
A Kamara védje a mérnöki piacot
információk megosztása
Segítő legyen!
fiatalabb generáció felé történő nyitás!
az online \ telefonos elérhetőség előtérbe helyezése (ez már megtörtént)
Mérnök igazolvánnyal valós kedvezmények legyenek elérhetőek, legalább 15 %!
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A mérnökigazolvány révén, további cégeknél történő kedvezmények érvényesítése (pl. számítástechnikai
eszközök vásárlásakor)
Etikai fegyelem megkövetelése!
A Kamara ne a kormányt, hanem a tagokat szolgálja
a mérnökök társadalmi elfogadottságának növelése a médiákon keresztül
Több kamarai tevékenység az építőiparra, illetve az építőiparhoz kapcsolódó mérnökökre van felépítve
a munka nélkül maradt munkavállalók képviselete, Az önhibájukon kívül munkanélkülivé váló mérnököket
a MMK segítse majd összekötni a mérnökhiánnyal küszködő működőképes cégekkel.
aktuális mérnöki állások, hirdetések napi rendszerességű küldése,
(információellátottság az MMK részéről megfelelő)
kamarai törvény előírásainak megfelelő alapszabály
A kamara jelenleg csak formálisan működik, mert nem a tagok működtetik! Új alapokra kell helyezni a
kamarát.
direkt, elektronikus kapcsolat a tagokkal - a többszintű (területi-megyei-országos kamarai) gyűlések
rendszere elavult
az iparban tevékenykedő tagok bevonása a kamarai munkába, a túlnyomó részt idős, főként oktatásban
dolgozókkal szemben
a kamarai szabályok betartatása, az ezek ellen vétő tagokkal szembeni fellépés
személyenként, nyomon követhető felületen a szükséges és ajánlott továbbképzések online nyilvántartása
Mérnöki "fekete" munka visszaszorítása - nincs MMK/BPMK aktív tagság! - A tervezői piac megtisztítása
online kamarai ügyintézés biztosítása
oktatás veszélyhelyzetre
Jogi segítségnyújtás.
partneri-üzleti kapcsolatok bővítése
Kamarától elvárom a KIVITELEZŐ MÉRNÖK nagyobb tiszteletét, működési rendszerébe érdembeni
befogadását.
Legyen valódi -demokratikus - vezetőségválasztás, soha ne lássunk többé előre kitöltött választó cédulákat.
A Magyar Mérnöki Kamara kb. azonnal ismertesse a törvényi. rendeleti változásokat! (Az utóbbi időben
már kb. így történt)
Kötelező kamarai tagság minden mérnöknek.
Etikai kódex
hatékony szakszervezet
a szabályzatok változtatásánál a szakmai szervezetek bevonása,
Naprakész tájékoztatás a mérnököket érintő rendelkezésekről, az MMK honlapján.
Kamarai címek odaítélésének nyilvánossá és tisztességessé tétele
Töröljék el, vagy mérsékeljék a 65 év felettiek kamarai díját, Legalább 50%-al mérsékeljék a továbbképzési
díjakat ennek a korosztálynak.
70 év felett a tagdíjat lehetne csökkenteni.
Nyitás a határon túli területekre, ne csak szavakban

Érzelmi típusú reagálások










Nem várok önöktől semmit
Az eddigi tapasztalataimból kiindulva kérem, hogy a kamara SEMMIT SE tegyen a magyar mérnökökért! az
lenne a legnagyobb segítség. Legalább NE akadályozzák őket, ahogy azt az elmúlt 20-30 évben tették.
Folytassa a megszokott tevékenységét.
Kielégítőek az intézkedések
Sajnos szkeptikus vagyok. Még nem tapasztaltam a személyes szakmai életemben a kamara
érdekérvényesítő szerepét.
ezt inkább hagyjuk...
Várni - várok, de az első lépéseket a kormánynak kell megtennie, eddig véleményem szerint a kamara jól
reagált és teljesít.
A MMK gyorsan és jól reagálta le a kialakult járványügyi helyzetet. Csak így tovább.
Ettől a kamarától konkrétan semmit sem remélek. Elég rövid voltam?
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