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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ONLINE KÖTELEZŐ JOGI TOVÁBBKÉPZÉSRŐL 

 
2014. január 1-től, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépésével az 
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek folytatásához előírt 
továbbképzési kötelezettségek megváltoztak. A kötelező jogi továbbképzést a 
kormányrendelet továbbra is szigorúan szabályozza, a képzéseket az 5 éves 
továbbképzési időszak alatt egyszer kell teljesíteni. A kötelező jogi továbbképzéseket 
2014-től kizárólag az országos kamara szervezi, az erre a célra létrehozott Mérnöki 
Kamarai Tudásközponton keresztül. 
 
Hogyan lehet teljesíteni a kötelező jogi továbbképzést? 
 
A Magyar Mérnöki Kamara a kötelező jogi továbbképzés tananyagait távoktatásos 
formába átdolgozta, és egy új, e-learning keretrendszerben teszi elérhetővé a 
szakmagyakorlók számára, amely az internet segítségével könnyen és kényelmesen, az 
asztali és hordozható számítógépek mellett akár tabletről vagy okostelefonról is 
elérhető. 
 
Az egyes elektronikus tananyagok fejezetekre és a fejezeteken belül ún. leckékre tagolva 
kerültek kidolgozásra, amelyeket a szakmagyakorló a saját ütemében végezhet el, így – 
amennyiben éppen ennyi ideje van – elegendő egyszerre akár csak egy leckét teljesíteni. 
Fontos ugyanakkor, hogy a továbbképzési kötelezettség csak akkor válik 
teljesítetté, amikor a képzésnek az összes előírt tananyagát, és ezen belül minden 
leckét elvégzett. 
 
A keretrendszer és a kamarai nyilvántartási rendszer között kiépített kapcsolat révén a 
teljesítés ténye azonnal bekerül a nyilvántartási rendszerbe, amelyet az e-Mérnök 
felületen bejelentkezve a szakmagyakorló is ellenőrizni tud, és amely a területi kamara 
titkárának is rendelkezésére áll. 
 
Hogyan lehet elérni az e-learning keretrendszert? 
 
Az e-learning keretrendszerbe való bejelentkezés folyamata a Magyar Mérnöki Kamara 
portálján, a jobb oldali menü „A Magyar Mérnöki Kamara online képzései” feliratra 
kattintva indítható, illetve keretrendszer közvetlenül is elérhető a 
http://mmk.webuni.hu oldalon. 
 
A keretrendszerbe való belépéshez nem szükséges újra regisztrálni, vagy új 
felhasználónevet és jelszót megjegyezni. A bejelentkezés az e-Mérnök rendszerre való 
átirányítással, az ott megismert ügyfélkapus azonosítással kezdeményezhető. 
Ehhez segítséget és további információt a http://mmk.hu/e-mernok/gyakran-ismetelt-
kerdesek#hogyan_tudok_belepni oldalon talál. 
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Hogyan válnak elérhetővé a tananyagok? 
 
Az e-learning felületre feltöltött tananyagok a továbbképzési díj befizetésének 
feldolgozását és visszaigazolását követően válnak elérhetővé. A képzés díjának 
befizetésére jelenleg az alábbi módokon van lehetőség: 

 átutalás (számlaszám: 10102086-68905702-24000001) 
 csekk (mely bármely területi mérnöki kamara ügyfélszolgálatán igényelhető) 
 bankkártya (személyesen az országos kamara budapesti székhelyén: 1094 

Budapest, Angyal u. 1-3.) 
 
A képzés díja egységesen 10.000 Ft + áfa, vagyis bruttó 12.700 Ft. Kérjük, akármelyik 
befizetési módot választja, a közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, kamarai számát, 
valamint a „webuni” megjelölést.  
 
A gyorsabb ügyintézés érdekében, kérjük, hogy a befizetésről szóló igazolást küldje meg 
a tovabbkepzes@mmk.hu címre, hogy aktiváljuk hozzáférését az e-learning 
keretrendszerben elérhető tananyagokhoz. 
 
További információk 
 
A Magyar Mérnöki Kamara honlapján további gyakorlati útmutatókat talál az online 
teljesíthető továbbképzésekkel kapcsolatban: 
http://mmk.hu/szolgaltatasok/tovabbkepzes/utmutato 
 
Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, keressen bennünket az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
 

Mérnöki Kamarai Tudásközpont 
 

Deák Andrea 
képzési koordinátor 

tovabbkepzes@mmk.hu   
+36-1-4557082 
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