
 

 

HÍRLEVÉL 
2018. NOVEMBER 

KÖVESSENEK MINKET A VESZPRÉM MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 
FACEBOOK OLDALÁN IS! 

 
1. 2018. JÚNIUSTÓL - OKTÓBERIG TÖRTÉNT ESEMÉNYEK 

Rendezvény, esemény 

Időpont Téma Helyszín 

2018.06.02. Építők Napja Kolostorok és Kertek (Betekints-völgy) 
részletek: 
http://www.vmmernokikamara.hu/hir/epitok-
napja-2018 

2018.06.02. Nívódíj 
eredményhirdetés 

Kolostorok és Kertek, Jezsuita templom  

2018.06.05. Elektrotechnika és 
tűzvédelmi szakmai nap 

Veszprém 

2018.06.08. VMMK elnökségi ülés Veszprém 

2018.06.14. Taggyűlés Veszprém, Pannon Egyetem 

2018.07.06. VMMK elnökségi ülés Veszprém 

2018.09.07. VMMK elnökségi ülés Veszprém 

2018.09.25. Építési szakmai nap Veszprém, Hotel Magister földszinti 
előadóterem 

2018.10.05. VMMK elnökségi ülés Veszprém 

2018.10.09. Építési szakmai nap Veszprém, Hotel Magister földszinti 
előadóterem 

2018.10.12. Energetikai szakmai nap Veszprém, Hotel Magister földszinti 
előadóterem 

2018.10.20. Építőmérnök 200 
Plakátkiállítás megnyitó 

Veszprém, Szt.Imre tér 

2. 2018. NOVEMBER- DECEMBER HAVI ESEMÉNYEK 

Rendezvény, esemény 

Időpont Téma Helyszín 

2018.11.08. Vízgazdálkodási szakmai nap Veszprém, Pápai u. 41. 
(Bakonykarszt Zrt.) 

2018.11.09. VMMK Elnökségi ülés  Veszprém 

2018.11.15. Tartószerkezeti és 
geotechnikai szakmai nap  

Veszprém, Hotel Magister 
földszinti előadóterem 

2018, november 19.  
13:00 - 17:00 

E-közmű Workshopot 
és kerekasztalt 

1094, Budapest, Angyal utca 1-3. 
I. emelet 151-154. 

2018.11.22. Anyagmozgatógép, építőgép, 
felvonó és gépész szakmai nap 

Veszprém, Pápai u. 41. 
(Bakonykarszt Zrt.) 

2018.12.04. Geodéziai és geoinformatikai 
szakmai nap 

Veszprém, Pápai u. 41. 
(Bakonykarszt Zrt.) 
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2018.12.06. Karácsonyi Koccintás Hangvilla Konferenciaterem 

2018.12.07. VMMK Elnökségi ülés  Veszprém 

3. PÁLYÁZATOK 

• CSOMAY KÁLMÁN ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája, a Veszprém 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (mint Alapítók), Veszprém Megyei Önkormányzat, és Veszprém 
Megyei Jogú Város elvi támogatásával díjat alapított, Csomay Kálmán ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ néven. 
2018.június 2-án az Építők Napi rendezvényen átadásra került a Csomay Kálmán ÉPÍTŐIPARI 
NÍVÓDÍJ. 
Díjat a szakmai zsűri értékelése alapján História Malomkert Hotel és Sörház nyerte el. 
A nívódíj pályázatot a kamarák a 2019-es évben is kiírják. 

• GINOP 8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása, hitel 

Igényelhető kedvezményes kamatozású (0%) kölcsön összege:  
5 millió Ft – 3 milliárd Ft 
Elvárt saját forrás mértéke: minimum 10 % 
Igényelhető kölcsön futamideje: maximum 15 év 
Minimálisan elvárt fedezettség: tőkekitettség 50 %-a 
Támogatható tevékenységek: 
 a) Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés tevékenységek, 
 b) Innovációs tevékenységek, 
 c) Termék piacra viteli tevékenységek, 
 d) A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek, 
 e) A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.  
 Benyújtás 2017. február 28-tól 2019. december 2-ig lehetséges. 
A pályázati kiírás letölthető: 
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-811-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa 

• A kormány megduplázza az építőipari beruházások támogatását 

Támogatási program 2018/2. 

A kormány újabb nyolc-milliárd forinttal megemeli az építőipari vállalkozások kapacitásnövelő és 
hatékonyságjavító beruházásainak támogatását szolgáló nyolc-milliárd forintos pályázati keretet.  
A pályázatokat október 15-től lehet benyújtani. A tervek szerint az elbírálást és a szerződéskötést 
követően még az idén megtörténhet a támogatások kifizetése. 
A Kormány célkitűzése az építőipari ágazat fenntartható, modern technológián alapuló fejlődésének 
támogatása annak érdekében, hogy a hazai ipar meghatározó ágazata eleget tudjon tenni a 
növekvő volumenű megrendelői igényeknek. Az Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás pénzügyi fedezetét – 8.000 millió forint központi 
költségvetési többletforrást – a 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat biztosította. 
A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény 
mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-
hatékonyságot. 
A teljeskörű kezelői feladatokat az ÉMI Nonprofit Kft. látja el. 
 
További információk: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-
miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-
megduplazza-az-epitoipari-beruhazasok-tamogatasat  

 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-811-16-vllalatok-k-f-i-tevkenysgnek-tmogatsa
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-megduplazza-az-epitoipari-beruhazasok-tamogatasat
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-megduplazza-az-epitoipari-beruhazasok-tamogatasat
http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/a-kormany-megduplazza-az-epitoipari-beruhazasok-tamogatasat
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4. JOGSZABÁLY FIGYELŐ 

143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet  

a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról (a 400 m2 -t meghaladó 
kereskedelmi rendeltetésmódosításról) 

A rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. Korm. 

rendelet alapvető célja, hogy a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmények 

rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre, valamint a bruttó 400 m2 alapterületet meghaladó 

kereskedelmi rendeltetésű építmény építési engedélyhez nem kötött átalakítása, illetve a legalább 

ilyen alapterületű kereskedelmi rendeltetésű építmény átalakítása esetén kijelölje az engedély 

kiadására jogosult hatóságot. 

16/2018 (IX.11.) ITM rendelet 

a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről 

és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével 

kapcsolatos szabályokról. 

104/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 

Az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól 

szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 

28.) Korm.rendelet módosításáról.    

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet 

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól.  

117/2018. (VII. 2.) Korm. rendelet 

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. 

(V. 10.) Korm. rendelet, valamint az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 

29.) Korm. rendelet módosításáról.  

2018. évi XXVI. törvény 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek a magasházak 

építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról. 

150/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 

az egyes kormányrendeleteknek a toronyházak építésének szabályozásával kapcsolatos módosításáról.  

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet   

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 

Szabályzatáról.  

22/2018. (IX. 27.) ITM rendelet 

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek 

Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosításáról. 

179/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 

az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes Korm. rendeletek módosításáról.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
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17/2018. (X. 10.) AB határozat 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 2/A. § (1) bekezdés a) pontjának " , vagy" szövegrésze, b) pontja, (2)-(8) bekezdései, 

továbbá az 1. melléklet 1. pontja első mondata "és a 2. pontban" szövegrésze, valamint az 1. melléklet 

2. pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről. 

190/2018. (X. 12.) Korm. rendelet 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról. 

5. NEMZETI SZABVÁNYÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI 

• 2018. májustól megjelent új nemzeti szabványok: 

A Magyar Szabványügyi Testület 2018. májustól – októberig megjelent információi alapján a több 
új szabvány, valamint nemzeti szabvány helyesbítése jelent meg. 
A megjelent szabványok között található meg többek között az „Emelőgépek üzemviteli 
dokumentuma (MSZ 9725:2018)”, a „Szennyvíziszap vizsgálata. 6. rész: Szerves oldószeres extrakt 
meghatározása (MSZ 318-6:2018)” az „Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános 
előírások (MSZ 9721-1:2018), valamint az „Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-11. rész: 
Húzott elemes szerkezetek tervezése (MSZ EN 1993-1-11:2007).  
A megjelent szabványok között találhatóak ugyanakkor geotechnikai, tűzvédelmi, energetikai, 
elektrotechnikai, közlekedési, valamint az építési témájú szabványok is. 

Az új szabványok listája az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://www.mszt.hu/web/guest/2018-magyar-szabvanyok 

• Szabványok szeptemberi és októberi helyesbítése: 

Az MSZT által kiadott helyesbítések érintik többek közt a „Vízellátás. Az épületeken kívül lévő 
rendszerek és elemek követelményei (MSZ EN 805:2000) szabványt.  

A helyesbített szabványok listája az alábbi linkekre kattintva érhető el:  
http://www.mszt.hu/web/guest/szabvanyok-szeptemberi-helyesbitese-2018 
http://www.mszt.hu/web/guest/szabvanyok-oktoberi-helyesbitese-2018  

6. EGYÉB 

• Építésgazdasági fejlesztések - megoldási javaslatok  

Az ÉVOSZ 2018. október 4-én Győrben tartotta meg Építőipari Konferenciáját, ahol az 
építésgazdasági fejlesztések kormányzati elképzeléseiről György László, PhD gazdaságstratégiáért 
és -szabályozásért felelős államtitkár tartott előadást, amelyet ez úton teszünk közzé.  
Az előadás innen tölthető le: https://www.evosz.hu/data/dokument/cikk1250_1.pdf  

• Elkészült a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének koncepciója  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI FOLYAMATOK RENDSZERE - szakmai ajánlás A szakmai koncepció célja az 
építési beruházások folyamatának és résztvevőinek, azok feladatainak, egymáshoz való 
viszonyának, felelősségi körének, valamint a tervezői szolgáltatások fázisainak, feladatainak és 
ajánlott díjazásának szabályozása.  
Elérhető az alábbi linkről: 
file:///C:/Users/Felhasznalo/Downloads/epitesi-beruh-foly-rendszere%20(2).pdf 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.TXT
http://www.mszt.hu/web/guest/2018-magyar-szabvanyok
http://www.mszt.hu/web/guest/szabvanyok-szeptemberi-helyesbitese-2018
http://www.mszt.hu/web/guest/szabvanyok-oktoberi-helyesbitese-2018
https://www.evosz.hu/data/dokument/cikk1250_1.pdf
http://mek.hu/index.php?link=Elkeszult_a_beruhazasi_folyamatok_es_a_tervezoi_szolgaltatasok_rendszerenek_koncepcioja
file:///C:/Users/Felhasznalo/Downloads/epitesi-beruh-foly-rendszere%20(2).pdf
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• A Magyar Mérnöki Kamara az e-közmű rendszer használatában érintett kollégák számára 
e-közmű Workshopot és kerekasztalt rendez 2018. november 19-én. 

A rendezvény ideje alatt a Lechner Tudásközpont kihelyezett e-közmű HelpDesk asztal mellett 
szakértő kollégáival várja a közműegyeztetésben érintett kollégák konkrét kérdéseit. 

Helyszín: 1094, Budapest, Angyal utca 1-3. I emelet 151-154. 
Időpont: 2018, november 19. 13:00 - 17:00 

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött rendezvény! 
Regisztráció: https://www.mmk.hu/cikkajanlo/e-kozmu_nov19 

 

7. INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT CSAK KAMARAI TAGOKNAK  

A jogsegélyszolgálatra jelentkezni https://www.mmk.hu/tagjainknak/jogsegelyszolgalat oldalon lehet.  

Helyszín: 1092 Budapest, Angyal utca 1-3. II. emelet  

  

Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 
8200 Veszprém, Budapest u. 54. 

 

A hírlevélről való fel vagy leiratkozás: E-mail: info@vmmernokikamara.hu 

https://www.mmk.hu/cikkajanlo/e-kozmu_nov19
https://www.mmk.hu/tagjainknak/jogsegelyszolgalat

