
 
Tájékoztatás a kamarai továbbképzés rendszeréről 

 
 
A továbbképzési kötelezettséget, az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák 
gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló, 103/2006. 
(IV. 28.) Korm. rendelet állapítja meg és szabályozza. 
A továbbképzési kötelezettség, a kormányrendelet hatályba lépésének napjától, 2007. január 1-től 
áll fenn. 
Továbbképzésre kötelezett, minden olyan jogosultsággal rendelkező személy (építészeti-műszaki 
tervező, építésügyi-műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető), akinek 
jogosultságát az alábbi építésügyi jogszabályok: 

- a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki 
szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet, és 
- az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 
jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 

alapján állapította meg a Kamara, függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai tagsággal, vagy a 
nélkül gyakorolja. 
 
 
A továbbképzés két részből áll: 
 
I.  Kötelező részből, ami tanfolyam jellegű és 5 évenként egy alkalommal kell teljesíteni, 
meghatározott óraszámban, 
II. Szabadon választható részből, ami kreditpontot ér és amelynek során, 5 évenként 20 pontot 
kell összegyűjteni. 
 
 
 

I. A kötelező továbbképzés 
 
 
A továbbképzés kötelező része, tanfolyam, amely jogi- pénzügyi, minőség és szabványügyi 
ismeretekből áll. A Magyar Mérnöki Kamara (MMK), továbbképzési rendszerében a kötelező 
továbbképzés moduláris rendszerű, általános és szakmai modulból áll, amit az MMK tagozati 
rendszere szerinti eltérő képzettségek indokolnak.  
 
Általános modul:  
Olyan jogi- pénzügyi, minőség és szabványügyi ismereteket tartalmaz, amelyek a szakképesítéstől 
függetlenül, minden szakmagyakorló számára fontosak (pl.: az építési törvény, a közbeszerzési 
törvény vonatkozó rendelkezései, általános szabványügyi ismeretek, tűzvédelem, stb.).  
 
Szakmai modul:  
Olyan jogi-, pénzügyi-, minőség-, és szabványügyi ismereteket tartalmaz, amelyek egy adott 
képesítéshez és tevékenységhez kapcsolódnak, (pl.: bányatörvény, a hírközlés szabályozása, 
ágazati szabványok műszaki tartalma, stb.) 
 
 Munkabiztonsági modul:  
A szakmai modul követelményrendszere munkabiztonsági ismeretekkel egészül ki, az építési 
műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők esetében. 
 
 
 
A kötelező továbbképzés szervezésének lehetőségét, pályázat útján, 31 intézmény nyerte el, a 
2008-2009 évben. A kötelező továbbképzés szervezésére jogosult intézmények neve, elérhetősége, 
az általuk oktatott modulok, a jelentkezés helye és egyéb fontos információk a honlapon, 
www.mmk.hu/tovabbkepzes, a képzések menüpont alatt találhatóak meg. 
 
 
 
A honlapon megadott információk tájékoztató jellegűek, azok változásának jogát a 
programszervezők fenntartják, minden esetben a programszervezőtől kérhető pontos 
információ a szakmai programról.  
 
 
 
 
 
 



1.  A kötelező továbbképzés teljesítése: 
 
Kötelező továbbképzésre a tanfolyamszervezőnél kell jelentkezni, a honlapon megjelölt címen. 
A távoktatásos, és a kontakt órás továbbképzési forma egyenértékű. 
 
a) tervezési és szakértői jogosultsággal rendelkezők számára: 

- általános modul (5-6 órás) 
- szakmai modul (5-6 órás) teljesítéséből áll. 

 
b) építési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezők részére: 

- általános modul (5-6 órás) 
- szakmai modul (5-6 órás) 
- munkabiztonsági modul (3 órás), teljesítéséből áll. 

 
A szakmai modulok esetében, a jogosultsághoz (ill. több jogosultság esetén, az első 
lejáró jogosultsághoz) kötődő modult kell választani, de az MMK elfogadja a rokon 
szakterületen teljesített modult is. 
 
1.1. A kötelező továbbképzés teljesítése több jogosultság esetén: 

 
A továbbképzés alanyi kötelezettség. 
A kötelező továbbképzés teljesítése, független a jogosultságok számától, azaz több jogosultság 
esetén is öt évenként egy alkalommal kell a kötelező továbbképzésen részt venni. 
 
1.2. A kötelező továbbképzés teljesítésének általánostól eltérő esetei: 

 
A kötelező továbbképzés alól nem lehet felmentést adni, de vannak esetek, amikor azt 
teljesítettnek kell tekinteni. 
 
1.) A kötelező továbbképzés általános (jogi- pénzügyi, minőség- szabványügyi) modulját 
teljesítettnek kell tekinteni, abban az esetben, ha a továbbképzésre kötelezett: 

a) az OKJ-s (műszaki ellenőr I, ill. II.) képzést eredményesen teljesítette 5 éven belül 
b) igazságügyi szakértőként, az Igazságügyi Szakértői Kamara továbbképzését 
    évente teljesíti, illetve teljesítette, 
c) az adott általános modult oktatja, 
d) a Magyar Építész Kamara kötelező továbbképzésén igazoltan részt vett 
    – legalább 6 óra időtartamban, 
e) olyan posztgraduális képzésen vesz részt (5 éven belül), amelynek ismeretanyaga az adott 
modul ismeretanyagát tartalmazza. 
 

2.) A kötelező továbbképzés szakmai modulját teljesítettnek kell tekinteni, abban az esetben, ha 
a továbbképzésre kötelezett: 

a) az adott szakmai modult oktatja,  
b) 5 éven belül, olyan posztgraduális képzésen vesz részt, amelynek ismeretanyaga az adott 

modul ismeretanyagát tartalmazza, 
 

3.) A kötelező továbbképzés munkabiztonsági modulját teljesítettnek kell tekinteni abban az 
esetben, ha a továbbképzésre kötelezett: 

a) az adott modult oktatja, 
b) 5 éven belül posztgraduális képzés keretében legalább 6 óra időtartamú munkabiztonsági 

képzésen vett részt 
 
1.3. Időarányos teljesítés: 

 
A kötelező továbbképzés időarányos teljesítését, a jogszabály nem teszi lehetővé, az első, (2007. 
január 1-től induló) nem teljes továbbképzési időszakban is egy alkalommal teljesíteni kell. 
 
 
2.  A kötelező továbbképzés teljesítésének igazolása: 

 
A kötelező továbbképzés teljesítéséről a hallgatók és az oktatók számára a képzést nyújtó 
szervezetek igazolást adnak ki.  
Az általánostól eltérőként ismertetett esetekben, a Kamarai Továbbképzési Bizottsághoz kell a 
kötelező továbbképzés elismerése iránti kérelmet (egyéni teljesítés adatlap) benyújtani. A 
kérelemhez mellékelni kell a kérelmet megalapozó képzés szakmai tartalmát, valamint a képzésen 
való részvétel igazolását. Az igazolást az Oktatási és Továbbképzési Iroda állítja ki, és postán 
megküldi a kérelmezőnek. Az igazolások 5 évig érvényesek. 
 
 



 
II. A szabadon választható továbbképzés 

 
 
A továbbképzés szabadon választható része pontot ér, amelynek során 5 évenként 20 pontot kell 
összegyűjteni. A 20 pont az öt éves ciklus alatt tetszőleges időbeni megoszlásban megszerezhető, 
beleértve az időarányos teljesítés esetét is. 
A pontokat szakmai programokkal, valamint tanfolyamokkal és egyéni teljesítéssel lehet 
megszerezni. a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglalt pontozási keretek szerint. 
 
 
1. Pontot érő szabadon választható szakmai programok 

 
 Szakmai tanfolyam            alkalmanként legfeljebb 10 pont; 
 Hazai vagy külföldi szakmai előadáson, konferencián való részvétel 

a) hallgatóként       alkalmanként legfeljebb 3 pont; 
b) előadóként       alkalmanként legfeljebb 5 pont; 

 Szakmai tanulmányúton való részvétel beszámolóval történő igazolása 
alkalmanként legfeljebb 3 pont; 

 Szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó felsőfokú, legalább négy féléves 
posztgraduális képzés (a településtervezők esetében a jogosultság feltételeként szabott 
egyetemi szintű posztgraduális képzésen felüli képzés):  legfeljebb 20 pont; 

 Szakmai tevékenységért kapott Kossuth-díj, továbbá Széchenyi-díj: legfeljebb 20 pont; 
 egyéb szakmai díj:                legfeljebb 10 pont; 
 Szakirányú tevékenységben szerzett PhD vagy DLA cím elnyerése: legfeljebb 20 pont; 
 Szakmai publikáció (szakmai cikk) közzététele, szakmai folyóiratban,  

a) alkalmanként önálló szerzőként: legfeljebb 3 pont,  
b) társszerzőként:      legfeljebb 1 pont; 

 Opponensi tevékenység, PhD vagy DLA szakirányú szakdolgozat esetén:  
legfeljebb 2 pont; 

 PhD témavezetés a jelölt sikeres védése idején:  legfeljebb 3 pont; 
 Tudományos szakkönyv, egyetemi, főiskolai jegyzet vagy más oktatási anyag készítése  

a) szerzőként             legfeljebb 10 pont;  
b) társszerzőként legfeljebb 5 pont, a könyv szerkesztési munkájáért:  

legfeljebb 5 pont; 
 Az adott szakterületen, nem főtevékenységként végzett oktatói tevékenység tanulmányi 

félévenként legfeljebb:           legfeljebb 2 pont; 
 Országos tervpályázaton való eredményes részvétel:   legfeljebb 5 pont. 

 
 

2.  A szabadon választható szakmai program, illetve tanfolyam pontértékének 
megállapítása és igazolása 

 
Csak olyan szakmai program, illetve tanfolyam esetén kérhető pontérték megállapítása, amely 
szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódik és ezen belül a műszaki fejlődést és a szakmai 
ismeretanyag bővítését szolgálja.  
A Kamara Továbbképzési Bizottsága, nem tekinti jogosultsággal összefüggő tanfolyam 
tematikának, a különböző kommunikációs, ill. személyiségfejlesztő tréningeket, 
menedzserképzéseket. 
 
2.1. A szakmai program és tanfolyam pontértékének kérelme és a megállapított 
pontérték visszaigazolása 

 
A különböző szakmai programokra, és tanfolyamra a pontérték megállapítását a program, illetve 
tanfolyam szervezőjének kell kérni, az MMK honlapján található adatlapon, amelyet az Oktatási és 
Továbbképzési Irodához (OKTI), elektronikus formában, a Kamara által közzétett fájl 
formátumokban kell megküldeni, az akkreditacio@mmk.hu címre.  
 
 

Fájlküldő programmal továbbított anyagokat, linkeket az OKTI nem fogad el! 



Szakmai program akkreditálási kérelme: 
(a II/1 pont szerinti konferencia, szakmai nap, tanulmányút, előadás, stb.) 
 
A benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell: 
- „Adatlap programszervezőknek szakmai program akkreditálására” című kitöltött adatlapot, 
- az adatlap mellékleteit az útmutató szerint 
 
Előadássorozat akkreditálási kérelme: 
(előadássorozat: legalább három részből álló, összefüggő tematikájú szakmai program.) 
 
A benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell: 
- „Adatlap programszervezőknek szakmai program akkreditálására” című kitöltött adatlapot, 
- az adatlap mellékleteit az útmutató szerint 
 
A tanfolyam akkreditálási kérelme: 
A kamarai továbbképzés keretében, a tanfolyamnak következő jellemzői vannak:  
- tanfolyamot felnőttképzési akkreditációval rendelkező intézmény tarthat, 
- a tanfolyam órái 45 perces előadások, (reklámot, termékismertetést nem tartalmazhat) 
- a tanfolyam vizsgával zárul, amely lehet írásbeli, szóbeli, vagy tesztvizsga. 
 
A benyújtandó kérelemnek tartalmaznia kell: 
-„Adatlap tanfolyamszervezőknek szakmai tanfolyam akkreditálására” című kitöltött adatlapot, 
- oktatási programot és  
- az előadók szakmai önéletrajzát, az útmutató szerint 
 
A hiányosan kitöltött adatlapot, illetve a szakszerűtlen mellékletet az OKTI nem  
fogadja el. 
 
2.2  A szabadon választható programok akkreditációja díjköteles 

 
a) Szervezett továbbképzés akkreditációjának díjai 

 
Pályáztatott kötelező továbbképzés            50.000 Ft 
A már korábban elfogadott kötelező továbbképzés éves akkreditációja  20.000 Ft 
 
Szabadon választható, pontszerző tanfolyam,  
legalább 20 órás kontakt, ill. ennek megfelelő távoktatásos     50.000 Ft 
Az előzőbe nem tartozó pontszerző szakmai program  
(előadás, konferencia, kiállítás, stb.)           25.000 Ft 
Pontszerző előadássorozat             50.000 Ft 
A már korábban elfogadott pontszerző szakmai programok 
éves nyilvántartási díja              20.000 Ft 
  
Díjmentes az akkreditáció: 

- a kamarák és szervezeteik számára, 
- a kamarák és szervezetik támogatási nyilatkozatával azok a szakmai programok, 

amelyeknél a részvétel díjmentes 
 

b) Egyéni kérésre pontszám megállapítása adatlaponként 
  
kamarai tag részére            díjmentes  
önkéntes éves szolgáltatási díjat fizető részére    díjmentes 
az előzőkbe nem tartozó kérelmező részére     8.000 Ft 
 
Az akkreditáció díját a Kamara a program elutasítása esetén nem téríti vissza. 
 
 
A pontérték visszaigazolása 
Az akkreditáció ügymenete legalább 3 hetet vesz igénybe, ezért az adatlapot és mellékleteit a 
program, illetve tanfolyam kezdetét megelőzően 2 hónappal kérjük beküldeni. 
 
A pontértéket, az OKTI a kérelmezőnek visszaigazolja, először elektronikus úton, majd ezt 
követően postán is. 
Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza, a megállapított pontértéket, továbbá az igazolás és 
törzslap mintát. Az elektronikus visszaigazolás hitelesnek tekintendő. 
A postai visszaigazolás, az elektronikus visszaigazolással azonosan tartalmazza a program adatait 
és pontszámát. 
 



Csak az OKTI által (elektronikusan) visszaigazolt pontérték fogadható el érvényesnek, 
a program (tanfolyam), ezt követően hirdethető meg nyilvánosan pontszerző tovább-
képzésként. 
 
2. 3.  A szabadon választható továbbképzés igazolása 

 
A programszervező feladata, az OKTI által megküldött minták alapján: 
- az igazolás kiadása, a hallgatók és előadók számára 
- a törzslap elkészítése és megküldése az OKTI e-mail címére, elektronikus formában. 
 
Az igazolás 
Az igazolást, minden jelenlévő számára, át kell adni, aki a jelenléti ívet aláírta. (A program 
szervezője nem mérlegelhet, igazolást kell adni a nem kamarai tagoknak is, illetve az Építész 
Kamara tagjainak is, ha kérik.) 
Az igazolást, a program végén, még a program helyszínén kell kiadni.  
Az igazoláson fel kell tüntetni (az igazoláson megjelölt helyen): 
- az OKTI által kiadott törzsszámot és az igazolás sorszámát, 
- a pontértéket,  
- a szakmai program idejét, helyét, címét, 
- a programszervező azonosításához szükséges adatokat, 
- az igazolás tulajdonosának nevét, (hallgatói, vagy előadói minőségét) kamarai azonosítóját. 
 
A törzslap  
A kiadott igazolások összesítése, amelyen fel kell tüntetni: 
- a törzsszámot, 
- a szakmai program és a programszervező adatait, 
- a kiadott igazolások sorszámát, tulajdonosának nevét, kamarai azonosítóját 
A törzslapot elektronikusan kell megküldeni, az e-torzslap@mmk.hu e-mail címre. A jelenléti ívet, a 
programszervező öt évig őrzi meg. 
 
2.4. Szabadon választható egyéni teljesítés pontértékének megállapítása: 

 
Egyéni teljesítésnek nevezzük azokat az eseteket, amikor nem a program szervezője, hanem 
magánszemély (tervező, szakérő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) kéri a pontérték 
megállapítását.  
Az egyéni teljesítés értékelése mindig utólagos. 
A pontérték megállapítását az erre rendszeresített „adatlap egyéni teljesítéshez” című 
nyomtatványon kell kérni, amely tartalmazza a kormányrendelet szerinti teljesítési lehetőségeket 
(publikáció, opponencia, oktatás, stb.) 
Egyéni teljesítésként lehet elismertetni a külföldi konferencián való részvételt is. 
A kérelmet az Oktatási és Továbbképzési Irodához (OKTI) elektronikus formában kell megküldeni 
az adatlap tájékoztatójában megadott email címre: 

- a kitöltött adatlapot, 
-  és az útmutató szerinti mellékleteket 

Az egyéni teljesítés pontértékét az OKTI igazolja vissza a kérelmezőnek. A hivatalos igazolást 
postán küldjük ki. 
 
3. A szabadon választható továbbképzés teljesítése 
 
Szabadon választható továbbképzésben a jogszabály által előírt pontokat (20 pont öt évenként) 
- előzetesen akkreditált (pontértékkel rendelkező) szakmai programokkal, 
- egyéni teljesítéssel (utólag megállapított pontértékkel) lehet összegyűjteni. 
 
Az akkreditált szakmai programokra a program szervezőjénél kell jelentkezni. 
 
 
A szabadon választható továbbképzés teljesítése 
 
Szabadon választható továbbképzésben a jogszabály által előírt pontokat (20 pont öt évenként) 
- előzetesen akkreditált (pontértékkel rendelkező) szakmai programokkal, 
- egyéni teljesítéssel (utólag megállapított pontértékkel) lehet összegyűjteni. 
 
Az akkreditált szakmai programokra a program szervezőjénél kell jelentkezni. 
Az Oktatási és Továbbképzési Iroda a pontértékkel rendelkező akkreditált szakmai programok 
adatbázisát - tájékoztatásul megjelenteti a Magyar Mérnöki Kamara honlapján, képzések címmel, 
amely a www.mmk.hu továbbképzés címszó alatt található, illetve közvetlenül a 
www.mmk.hu/tovabbkepzes címen. 



A képzések menüpont tartalmazza, a programszervező megnevezését és elérhetőségét, a program 
címét, a program helyét, idejét, és a megállapított pontszámot a hallgatók számára és az előadók 
számára is (az előadók számára csak akkor állapítunk meg pontszámot, ha ezt a szervező kéri) 
 
Megjegyzés! 
A Kamara honlapján megjelenő pontértékkel rendelkező szakmai programok tájékoztató 
jellegűek, azok változásának jogát a programszervezők fenntartják valamint nem 
helyettesíti a program meghirdetését, nem minősül meghívónak. Jelentkezni és 
érdeklődni a program szervezőjénél kell. 
 
3.1. A szabadon választható továbbképzés teljesítése több jogosultság esetén 
 
A továbbképzés alanya a szalmagyakorló, ezért a jogszabály értelmében öt év alatt 20 pontot kell 
összegyűjteni a jogosultságok számától függetlenül.  
Több jogosultsággal rendelkező személy továbbképzési kötelezettsége megegyezik az egy 
jogosultsággal rendelkezőkével. A továbbképzési cselekmény bármely jogosultsághoz, illetve azok 
rokon szakterületéhez kapcsolódhat.  
 
3.2. A szabadon választható továbbképzés időarányos teljesítése 
 
A szabadon választható továbbképzés esetén időarányos teljesítésre van lehetőség a továbbképzési 
kötelezettség kezdő napjával induló, (2007. január 1.) első öt éves továbbképzési időszakban. Az 
időarányos teljesítés, évi 4 pont (negyedévenként 1 pont) megszerzését jelenti, több év esetén 
tetszőleges időbeni megosztásban.  
 
3.3. A szabadon választható továbbképzés teljesítésének általánostól eltérő esetei: 
 
a) Állandó, külföldön végzett szakmagyakorlás pontértéke (tervezés, szakértés, műszaki 
ellenőrzés, műszaki vezetés, oktatás, kutatás-fejlesztés) negyedévenként 1 pont (évi 4 pont) 
A pontérték megállapítását kérelmezni kell, az „adatlap egyéni teljesítéshez” nyomtatványon. Az 
igazolást az OKTI állítja ki. 
 
b) Nem kell külön eljárásban pontérték megállapítását kérni azokban az esetekben, amelyekben a 
jogszabály egyértelműen állapít meg pontértéket (pl.: 4 féléves szakmérnöki képzés, Kossuth- és 
Széchenyi-díj). Ebben az esetben, a területi kamarák, a bemutatott dokumentumok alapján 
fogadják el a továbbképzési teljesítést. 
 
4. A továbbképzés teljesítésének igazolása. 

 
A hatályos jogszabályok értelmében a továbbképzés teljesítését öt évenként, a területi szakmai 
kamaráknál igazolni kell.  
Aki a továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti, illetve nem igazolja, azt a névjegyzéket vezető 
területi kamara törli a szakmagyakorlók névjegyzékéből.  
 
 
III. A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara együttműködése a 

továbbképzésben 
 

A kötelező továbbképzésben: 
 
- A Magyar Mérnöki Kamara, a kötelező továbbképzés általános moduljának teljesítéseként,  
  elfogadja a Magyar Építész Kamara kötelező továbbképzését. 
 
A szabadon választható továbbképzésben: 
 
- A két kamara önállóan állapít meg pontértéket, amely adott program esetén különböző lehet. 
- A két kamara kölcsönösen felhívja a programszervezők figyelmét arra, hogy mindkét kamarától  
  kérhetik a pontérték megállapítását. 
- A kettős kamarai tagsággal rendelkezők mindkét igazolást kérjék el a programszervezőtől. 
 
A MÉK által akkreditált programon résztvevők egyéni teljesítésként kérhetik az MMK-tól, a 
pontérték megállapítását. Az ilyen egyéni teljesítés elismerésének alapja a megkapott MÉK-típusú 
igazolás. A pontérték nem feltétlenül egyezik meg a MÉK által meghatározott pontértékkel. 
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