TÁJÉKOZTATÓ
a mérnök kamarai továbbképzésekhez
A Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban MMK) keretében „az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről” szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megváltozott az építésüggyel összefüggő jogosultsággal rendelkezők kötelező továbbképzési rendszere. Ez kiterjed mind
a képzések lebonyolítására, mind azok nyilvántartására.
A működő továbbképzési rendszer két formát kezel:


kötelező jogi képzés, melyet egy továbbképzési ciklus, azaz 5 év alatt egy alkalommal kell elvégezni, formája távoktatás, melyet az MMK szervez központilag (http://mmk.hu/szolgaltatasok/jogi-kepzes);



szakmai továbbképzéseket a területi kamarák szervezik, ennek keretében minden évben legalább egy alkalommal részt kell venniük az arra kötelezetteknek egy egész napos (min. 6 órás) továbbképzésen, melynek témája kötődik az érintettek jogosultságának jellegéhez
(http://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes).

A kötelező jogi képzés regisztrációja kamara honlapon (http://mmk.hu) keresztül történik, a teljesítés igazolását
az ottani szervezők rögzítik majd a kamarai nyilvántartó rendszerben.
A szakmai továbbképzések szervezői a képzési nap tematikáját vagy a szakmai tagozat kínálatából választhatják,
vagy új javaslat esetén a tagozattal egyeztetett módon (akkreditáció) határozzák meg.
A képzéseken való teljesítés igazolásának feltétele, hogy a képzések regisztrációján (jelenléti ív) meg kell jeleníteni a jelentkezők nevét és kamarai tagsági számát, valamint ezt a jelenléti ívet személyesen alá kell írniuk. A
teljesítés igazolásáról külön, nyomtatott igazolást nem kell kiadni, mivel ennek tényét a szervezést végző területi
kamara irodája rögzíti a kamarai nyilvántartó rendszerben. Ezt a tényt bármelyik területi kamara irodája láthatja,
így a jogosultság hosszabbításakor sem kell ezekről írásos igazolás(oka)t benyújtani.
Amennyiben az érintett kamarai tag ellenőrizni szeretné, hogy hogyan áll saját maga a továbbképzések végzésével, illetve bizonytalan lenne azok regisztrálásával, akkor a saját magára vonatkozó adatok ellenőrzésére mindig adott a lehetőség a kamara e-Mérnök rendszerén belül.

A rendszerbe bármelyik regisztrált kamarai tag vagy nyilvántartott beléphet, amennyiben az ehhez szükség adatait a területi kamaránál bejelentette. Ezek az adatok:


ügyfélkapus regisztráció esetén az ott alkalmazott e-mail cím és név (belépés után általában csupa nagybetűvel jelenik meg),



saját maga által választott un. Alternatív e-mail cím és Jelszó (ezeket a területi kamaránál kell megadni)

A rendszerbe való belépés után az Oktatás menüpont alatt található meg minden, az érdeklődő személyére vonatkozó nyilvántartott képzés teljesítése.

