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KAMARAI INTÉZKEDÉSEK 

a koronavírusos vészhelyzetben 

 

Tisztelt Kolléga! 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- 

és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet 

ki. 

A kihirdetett vészhelyzet kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamarában 2020. március 20-tól a személyes ügyfélfogadást 

határozatlan időre felfüggesztjük. 

Az ügyintézés kizárólag e-mailben (tmmk@tolna.net) vagy telefonon történő megkeresés 

alapján történik az alábbi telefonszámokon: 

Csoboth - Molnár Dóra:  06-70/668-5082  → hétfő - csütörtök:   09:00 - 15:00 

        péntek:                    08:00 - 13:00  

Balaskó Jenőné:  06-30/989-4858   

  

Szeleczki József:  06-30/638-4880 

 

A kamara irodai, vezetékes számán 06-74/407-420 NINCS ÜGYINTÉZÉS! 

 

Az új jogosultsági kérelmek esetén az eljárás: 

− a kérelmet és mellékleteit a tmmk@tolna.net e-mail címre kell megküldeni. 

− a kérelem elbírálása után a határozatot szintén elektronikusan fogjuk megküldeni a 

szakmagyakorló részére. 

A tagdíj és nyilvántartási díj fizetési határideje 2020. március 31. 

Kérjük, hogy minden esetben a befizetés átutalással történjen, a határidő tartásával, az év elején 

kiküldött értesítő levélben foglaltaknak megfelelően. A számlát elektronikusan küldjük meg a 

befizető részére. 

Kamaránk által szervezett továbbképzéseket átmenetileg felfüggesztettük. Azon 

szakmagyakorlók esetében, akiknek az 5 éves továbbképzési időszak vagy az 1 éves beszámoló 

vizsga időszak a vészhelyzet időszaka alatt jár le, és a képzési- vagy vizsgakötelezettségüket a 

rendkívüli intézkedések miatt nem tudják teljesíteni, (ez csak a szakmai továbbképzésekre 
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vonatkozik, az 5 éves továbbképzési időszakban egy alkalommal teljesítendő online jogi 

továbbképzést el kell végezni!) kötelezettségük teljesítésére 2020. december 31-ig biztosítunk 

lehetőséget. Biztosítjuk tagjainkat, hogy semmilyen joghátrányt nem szenvednek a kialakult 

helyzet miatt, a kötelezettségek pótlásra a jogszabály szerinti szankciók alkalmazása (a 

jogosultságok felfüggesztése) nélkül adunk lehetőséget. 

Minden olyan esetben, amikor a döntéshez az elnökség jóváhagyása szükséges (pl: tagfelvétel) 

elektronikus úton történik az egyeztetés. 

A leírtak visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig vannak 

hatályban. 

 

Szekszárd, 2020. március 20. 

 

      Tisztelettel: 

 


