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I. 
Elüszó 

A Magyar f\·1érnöki Kamara Klildöttgyülése az építésügyi és az építl'SÜggyd iisszcfüggö 
szakmagyakorlási tevékenységelo'öl szóló 266/201J. (VII. II.) Konn. rendeletben (a 
továbbiakban: sl:akmagyakorlúsi kormúnyrcndelet) kapott Idhatalmal:Ús alapjúll j elen 
Szabályzatban a mérnöki kamara hatúskörébe utalt szakmagyakorlási tcvékenys<;'gck 
engedélyezési és bejelentési eljánísúra országosan egységes eljÚl'ásrcndet kívún rögzíteni. 

II. 
A Szabályzat hatálYll 

I. § (I) Személyi hatály,l kitcl:ied az ügylelekre, a területi mérnöki kamarúkra, az eljárásban 
közrcmüködö szakértöi testületekre, továbbá a Magyar Mérnöki Kamarára (a továbbiakban: 
az MMK). 

(2) Terlileti hatálya Magyarorszúg területére terjed ki. 

(3) 'rárgyi hatúlya kiterjed a mérnöki kamara hatáskörébe utalt sz.akmagyakorUsí 
engedélyezési és bejclentési eljárúsban, valamint a szakmai címek odaítélésében 
közremüködií szakértök és szakértöi testületek tevékenységére és az alkalmazandó egységes 
eljÜJ'úsrcndre. 

III. 
A szakmagyakorlási engedélyezési eljárásban kőuemííködö szakérWi 

testiiletek eljárásrendje 

Az oldcvél szakinínyúságát és a szakirányú szakképzettség cgycnértéldíségét 
IIIcglíllaJlítlÍ szakértííí testiilet 

2. § (I) Az oklevél sz.akirányúságát és a sl.akinínyú szakképzettség egyenértékliségét 
megállapító szakértöi testület (a továbbiakban: az OSI:MSzT') az M1v1K által mükiidtetctt 
testület, amely jogosuli szakértöként véleményt nyilvánítani az oklevél szakirányúsúgáról és a 
szakirúnyú szakkép/.ettség egycnértéküségéröl. Jogosult és köteles továbbá véleményt 
nyilvánítani azokban az esetekben, amikor a kÖz.célú ivóvízl11livek, valamint a közcélú 
szcnnyvízclvczctö és tisztító müvck üzemeltetése sorún teljesítcndö víz.ügyi és vízvédclmi 
szakmai követelményekröl, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM 
rendelet B mclléklctének 133 rész 3. pontja szerint a szakinínyú IClsöl()kú müszaki képzettség 
egycnértékliségével kapcsolatos vita csetén a Magyar Mérnöki Kamara úllást(lglalásút kérik. 

(2) Az OSzMSzT elnökét és két tagját aL MMK Flnöksége jelöli ki, a testület egyik tagja 
mindig a szakterülctileg illetékes szakmai tagol.at dclegáltja. 

3. § (I) Az OSzMSzT a képesítési követelmény tcljcsítésénck vil.sgálata során, ha a 
szakképz.::ttséget igawló oklevélböl a szakirány, illetve annak a sl.akmagyakorlási 
tevékenységet megalapozó szint je nem állapítható meg, akkor az oklevél szakírünyüról az 
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engedélyezési clj,jrús sonín véleményt nyilvúnitani, amelyet a jngosllltsúg megúllapitúsakor a 
területi kamara titkiíra IIgyclembc vesz. 

(2) A bcsorolúsra nem alkalmas szakképzettsége k tekintetében a sl.akinínyll szakképzelIség 
egyenértéküségének vizsgálatÚl'a kerül sor, amelynek alapjút szakmagyakorlúsi 
kormúnyrendeletekben f{)glaliakon túl a jelen Szabúlyzat últal tudomúnyterület szerinti bontús 
alapjún meghatúro/.ott, a jelen Szabályzat 2. melléklctében elóirt minimum kreditszámok 
összege képezi. 

n) A területi kamara titkúra (1) és (2) bekezdésben J()glali esetben a szakl11ai véleményre 
irúnyuló kércImét az OSzMSzT elnökének haladéktalanul, legkésiibb a beérkezéstöl szúnlitott 
} mllnkanajlon bclül küldi meg és egybcn eljánís,jt az OSzMSzT döntését követii, a területi 
kamara elnökségének soron kövctkezö üléséig Ici Iliggesztheti. 

(4) A területi kamara titkárának megkeresésére az OSzMSzT elnöke I () napon belül testületi 
ülést hiv össze, ahol a testület kialakitja szakmai úllúsJ()glal,jsát és haladéktalanul, legkésöbb a 
következii munkanapon megküldi a tcrülcti kamara titkürünak. 

4. § Az MMK a n1Íniszter részére az adatkö/lési kötele/cttségc tcljesítéséhez megküldi: 
a) a szakképzettségck szakirúnyúsúga szcmpontjából már mcgvizsgált és dfögadúsra 

került oklevelek megnevezését, kibocsütásúnak dútumút, a képzést fólytató 
Ic I söok tatúsi intézmény megnevct:ését, 

b) a szaki rányü továbbképzés körébcn k i boesútott szakirúnyü s/akképzettségek 
megncvczéset, a bcszúmítható kreditérték meghatúro/úsút. 

A szakmai gyakorlat szakinínyílság,ít vizsgálb szakél'től, és szal,htői testiiletcl, 

5. § (1) Az MMK szakmai tagozatai a szakmai gyakorlat szakirúnyúsúgúnak vizsgálat úra 
kinevczhetnek szakértöt vagy létrehozhatnak szakértö testül ct et. Amcnnyiben a területi 
kamara illetékességi területen müködik s/.akcsojlort, abban az csctben a szakmai tagozat a 
szakértöt, vagy a szakértií testületet a szakesoport tagjai közül nevezi ki. 

(2) Amennyiben az adott tcrületi kamaránúlnincs az adott szakterületen müködö szakcsoport, 
abban az esetben a szakmai tagozat az (2) beke/.dés szerinti összelcrhctetlcnsegi szabülyokra 
IIgyclcll1mel a tagsúga köréból gondoskodik a szakértö vagy a szakértö testület tagjainak 
k inevezésérií I. 

(3) A músodJ()kú eljárásban il vizsgálatot a s/.akmai tagozatnál müködií szakértö vagy 
szakértö testület végzi. A músodJ()kú vizsgálatban nem vehet részt olyan szakértií, aki az 
elsiíJ()kú eljúrásban s/.akértöként, vagy szakértö testületi tagként részt vett. 

(4) A szakértö és a szakértö testület tagja az adott szakterületen tervezöi/szakértöi 
jogosulisúggal renddkezö kamarai tag lehet. A szakértö testület 1cgalúbb 3 tagból áll. 
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A tCl'iilcti kamanli clnükségi vélemény Idalakítás:ínal, szab:ílyai a IOlluarai tags:íghoz 
kéiWlt szakmagyal\Orlási tl~vékcnységcl{ csctén 

6. § (I) A területi kamara clnöksége az engedélyczési eljárásban a területi kamara titkúrúnak 
kezdeményezésére a kamarai tagságllOZ. kötött szakl1lagyakorlási tevékenységek esetében a 
szakmai gyakorlat szakinínyüsúgúnak megállapítása céljából véleményt nyilváníthat. A 
területi kamara elnöksége a vélemény kialakításúhoz. a területi kamara titkúrúnak 
kiizrcmíiködésével bekéri a szakmai gyakorlat szakirányúságát vizsgáló szakértö vagy 
szakértöi testülct szakmai állásl(lglalásút, amelyet az elnökség a vélcményének kialakításakor 
figyclcmbe vesz. 
(2) A területi kamara titkúra elektronikus úton, m szabály szerint az integrált inlclI'Il1atikai 
rcndszcrcn keresztül. kéri bc a szakmai gyakorlat szakirúnyúságát mcgállapító szakértö vagy 
szakértöi testület szakmai úlláslclglalásúl. 

(3) A tcrületi kamara titkára a szakmai állási'oglalásra irányuló kéreimét a szakértönck vagy a 
szakértöi tcstület elnökének haladéktalanul, dc lcgkésöbb a bcérkczéstöl számított .3 
munkanapon belül küldi meg. 

(4) A területi kamara titkára eljánísút a szakértö vagy a szakértöi testület döntését követi), a 
területi kamara elnökségének soron következi) üléséig i'clltiggeszthcti. 

(5) A beérkezett szakmai állásl(lglalást a területi kamara elnökségének soron követkczö 
ülésére az elnökség véleményének kialakitúsúhoz bctel:jeszti. 

7. § (1) A sz.akértö a beérkezett kérelmet megvizsgúlja és l () napon belül kialakitja szakmai 
állásfoglalását. 

(2) A szakértöi testület a beérkezett kérelmet mcgvizsgúlja és I () napon belül cgyszerü 
szótöbbséggel kialakitja szakmai úllúsf(lglalását. 

(3) A szakértö és a sZ.akértö testület állási'oglalásának kialakításakor a követkczö 
szempontoknak való megfelelést vizsgálja: 

a) a felsorolt relereneiák által megnevezett tevékenység megfelcl-c a kérelmezett 
szakterületcn ajogosultsághoz, illetve szakmai CÍmhez tartozó elöírásoknak, 

b) a lelsorolt relerenciákat a jogszabálynak megfeleliíen okiratokkal igazolták-c, kamarai 
tag igamlása eset én a kérelmezett sZ.akterülctnek megiClelö jogosultsággal rendelkez.ö 
szakmagyakor!ó, mentor igazolta-c, 

c) il lelsorolt relerenciák évenkénti bontásban összesen igal.Olják,e a kérclmczett 
szakterülethez a jogszabályban clóirt szakmai gyakorlati idéit, 

d) a lelsorolt relerenciák közül - amennyiben a szakmai gyakorlati idö vizsgálatához 
szükséges il bekért közokiratok, teljcs bizonyitó crejü magúnllkiratok. jogosult 
kamarai tag, mentor által aláirt. terv- szakértés- és egyéb dokumcntumok igazolják-c a 
kérelmczcll szakterlilctnck meglekiií, jogszabúlyban és kamarai szabályzatokban 
cli.iírt tartalmi és f'.lI'1nai követelményeket, 

e) al. igazolt tevékcnység alapján a kérelmczell jogosultsitghoz. CÍmhcz tartozó clöirt, 
elvárt júrtasság, J'clc!ös munkavégzés igazolhaló-c, 

I) a bekért dokumentumok szakmai vizsgúlatúnak szakmai szempontjait az 1\1ivlK 
szakmagyakorlitshllz köthetö szabúlyz.atai, valamint a szakmagyakor!úsi tevékenység 
szempontjából az illetékes szakmai tagozat ligyrcndje tartalmazza. 
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Kizárás 

8. § (I) ;\z eljárásban ncm vehet részt az a szemd)'. akinek jogÚl vagy jogos érdekét al: ügy 
közvetlenül érinti, aki az ügylellei búrmilycn mllnkavégzésérc irünyuló vagy bármi Iycn 
tagsági jogviszonyban áll, tovúbbú az, aki az ügy lel képviselöjáént járt el. 

(2) i\ músodl()kú clján\sban nem vehet részt az. aki az eljárús ebii 1()lw!l történii intézésében 
részt vett. 

(3) Az cljárüsban nem lehet közremiiködii az a személy, akitöl nem várható cl az iigy 
tárgyilagos megítélése. 

(4) ;\z ügyelintézésében nem vehet részt az a területi kanwrai ligyintézö. területi kamarai 
titkár, amelyik területi kamara elnökével szemben kizánísi ok merül rcl. 

(5) lia a kizárási ok a tcrületi kamara titkánival szemben merül rel, a kizárási okot az MMK 
mtitkúrúnak kell hejekntcni. Ebbcn az esctben a t"ötitldr últal kijelölt másik azonos terülcti 
kamarajúr cl. 

A .icg)'ziíkön)'V 

9. § (I) Az cIjMiÍsban közremíiködö szakértö. szakértöi testület állásl()glalásáról, döntcsériíl 
jcgyzökönyvct kész.ít. 

(2) A jcgyziikönyv tartalma/.za 
a) az illetékcs mérnöki kamara mcgncvezéset, a szakértök nevét, az ügy tárgyút és az 

ügyi ratszámot, 
b) az eljárásban érintett személy nevét és lakcímét, cljárásjogi hclyzctét és· ha azt a 

kamara tudomásúra hozta .- egyéb elérési khetöségét. 
c) az ügyrc vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az esetleges c1jünísi 

cselekmények során tapasztalt, az. ügy eldöntésc szempontjából lényeges 
körülményekct és mcgállapításokat, 

d) a döntést, 
c) c1utasitús csctén annak indokolását, 
I) ajcgy/.ökönyv készítésének helyét és idiipontjúl. 

IV. 
A szakmai címek elbíráh'isának eljárásrendje 

A szakmai cimek mcgadlísának kilzils, általános eljárási szahályai 

10. § (I) /\ s/.akl11ai címeket a szakmagyakor!úsi kormányrendelet határozza meg és 
ICIhatalmazza az MMK-t az országosan egységes cJjánísrcnd megalkotására. 

(2) A szakmai címek mcgadásának eljárása a terükti kalllarúk és az MMK 
önkorlllányzatiságának körébe tartozó, nem kÖl.igazgatúsi hatósági c1járús. 
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(.l) A szakmai cím megadúsÜl"a irúnyuló eljúrás kérelemmel indul. ;\ kérelmet a terüktileg 
illetékes mérnöki kamaninúl kcll benyújtani. 

(4) ;\ kérelcmho. a 12-18. ~-ok ban, címcnként meghatározott mellékletekct és a tcrvezi) 
gyakornok i és mentori cím kivétekvcl- a jelen az MMK KOIdöttgyülése últal mcghatározott 
díj bclil.etésének igazolását kcll csatolni. 
(5) Ha a kérelcm hiúnyos a területi kamara titküra hiúnypótlásra hivja !'cl a bcn)'lljtót. 

(6) ;\ terülcti kamara elnöksége a kéreIcm bcérkel.ésétöl számított 60 napon belül hozza Illcg 
a döntését, melybc al. csetlcges l'cllilvizsgálati eljárás is belcszéÍmít. 
(7) ;\ területi kamara clnökségénck döntéséhet:- 1.1. § és a 14. ~ szerinti címek kivételével 
terlileti kamara titkára kikéri az MI\llK clnökség Mtal létrehozott szakmai címeket híniló 
szakértöi tcstiild vélemény"t. 

(8) ;\ szakértöi testület az. indoklcíssal ellátott véleményét a beérkezett iratanyag alapján 15 
munkanapol1 belül hozza mcg, mclyet halndéktalanulmegki'lId a területi kamara titkúninak. 

(9) ;\ terülctí kamara titkára a kérelmct és a beérkezett véleményt a teriilcti kamara 
elnökségénck soron következö ülésérc, döntéshozatalra beterjeszti. A testülcti ülésig az 
e1jlÍl'ást I'cl Jliggeszthct i, mclyröl a kl'rclmezöt értesíti. A l'clrüggesztés idötartama nem számít 
be az eljárási hatúridöbe. 

(10) lia a területi kamara elnöksége a szakértöi testillct véleményével nem ért egyet, a területi 
kamarai titkÚl' a kérelmet a szakértöi testület úllüsl(lglalüsúval együtt soron kívül, dc 
legkésöbb 3 munkanapon beliil megküldi az MMK fötitkúnínak, aki lel(llytatja a 
l'cliilvizsgúlati eljúrúst. 

(11) A l<ítitkár a IClülvi7.sgúlati kércimet abeérkezését követö .l munkanapon belül továbbítja 
az MMK elnökség által a l'clülvizsgúlatra létrehozott testületnek vélcményezésre. ;\ 
l'clülvizsgálatban nem vehet az, aki az alapeljúnísban közremüködött. 

(12) ;\ l'clülvizsgáló testület véleményét soron kívül, a kb.hezvétcltöl szúmított 15 
munkanapon belül hozza meg, melyet haladéktalanul, de legkésiibb a követke/.ö Illunkanapon 
közöl a i'ötitkárral. 

(13) A IlititkÚl' a I'clülvizsgáló testület vélcményéhe7. kötve van, a vélcményen alapuló 
döntését a kézhezvételt követöcn haladéktalanul, dc Jcgkésöbb 3 munkanapon belül továbbítja 
az eljáró területi kamanti titkúrnak. A területi kamara elnöksége a l<ítitkár döntésétöl nem 
térhet el. 

(14) ;\ területi kamara elnöksége a döntését a l'clülvizsgálati eljárást követöcn a soron 
kövctkezii clsö elnökségi iilésén hozza meg. A területi kamara titkára a l'cliilvi/sgúlati döntés 
beérkezését kövctöen az eljárás a ll~rülcti kamara elnökségének soron következii üléséig 
l'clrüggeszthcti, melyriii a kérclmezöt értesíti. A kifüggesztés ncm snimít be az eljárási 
határidöbe. 

(15) lia a területi kamara elnöksége a eimet megadta, a területi kamara titkára haladéktalanul, 
dc legl'cljebb az eljúrúsra irányadó hatúridón belül intézkedik a eimnek a kamarai közhiteles 
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nyilvúntartúsba történi) relvezetéséröl. Ezzcl egyidcjüJeg írúsban értcsíti il kércll11ez:öt a 
területi kamara döntéséröl. 

(16) lia a területi kamara a cím megachis<Ít elutasítja, akkor döntését indokolússal lútja el. A 
területi kamara titkára 'll elutasítúsról a kéreJmczöt értesíti. 

(17) ;\ tcrtHeti kamara dön!0se cllcn fcllebbezésnck nincs helyc. A cím megadúsa i ninti 
kérelem amennyiben az indoklúshan foglaltak szerint az e1utasitús alapjául szolgáló 
körülmények mcgváltozása eZ.t lehetövé tcszi, ismételten bcnyüjtható. 

(18) A tcrli!eti kamara titkúra az ismétcltcn benyújtOI1 kérclmct az c1utasításról hozolI döntés 
alapjún megvizsgálja, és az indoklúsban megjelölt feltételek, valamint az ismételt kérelem 
alapján dönt a kérelem bcl()gadásúról és az eljárás megindítás<Íról vagy a kérelem elj <Írás 
nélküli elutasításúról. 

;\ vczctií lt'l'vcziii cím mcgalllísánal, kiiJünüs szabályai 

ll. § ;\ kérelemhez csatolni kell: 
a) Legalább 10 éves tervezési, kicmelkedii színvonalú tervezési tcvékenységböl legalább 

az öt legjobbnak tartott tcrv vázlatos bemutatását, 
b) ;\ magas I(Jkú, széleskiirü tudomúnyos technikai színvonal a szakmagyakorlüsi 

kormányrcndclet 12. ~ (I )-(2) bckCl.déscibcn foglaltak szcrinti igazolásút, ami 
alapulhat: 

• szakmai tudom<Ínyos fokozat, publikúció, szabadahnak bcmutatúsún; 
• szakmai, tudományos szervczetek. cgyesiiletek clismerései, javaslatain; 
• szakmai kitüntetésekcn, clismerésekcn, díjakon; 
• egyéb, a cím mcgadását és a fenti teljesítményt igazoló, támogató okiraton. 

A tervczü g)'akol'l\oki dm IlH'g'Hhís.ínak küliiniis szabályai 

12. § ;\ kérelemhez csatolni kell: 
a) szakininyú szakképzcttséget igazoló oklevél hiteles másolata, 
b) a szakirány clbirúlúsúhoz a Icckekiinyv másolata vagy az oklevél mclléklctc, ha a 

kérelmezii kreditrendszerben szcrezte meg az oklevelét, vagy ha azt a területi kamara 
titkára il s/.akirány mcgállapítása érdekébcn kéri. 

A lcn'czií mííszaki ellcnih'i cím meg'Hhísánal, Idiliiniis szab.ílyai 

13. § ;\ területi kamara titkúra ellenörzi a szakmagyakorlási ormányrcndclet 13. § (4) 
bekc/.désébcn meghatárolOtt IcitéteJek teljesiilését. 

A bel'llházás tanácsadÍJi cím odaitélésénl'l, küliiniis szabályai 

14. § (1);\ kérelemhcz csatolni kell a magas színvonalú teljesítményt igazoló relcrcnciúkat és 
a szakmatcrülctrc vonatkozó beruházúsi szal(lnai gyakorlatnak az igal.Olását, ami tanúsítja il 
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tervezési követelményeknek, a tervczési követelmények kivitelezésben tör-ténii 
mcgvalósulúsúnak, valamint a beruhúzúsokban SZCrI,ett ismereteknek a miniisített ismereteit. 

(2) A területi kamara titIdra cllcniirzi a szakmagyakorllisi kOrJnúnyrcndclet I 3, ~ (5) 
bekezdésében meghatúrozott l'cltételek teljesíilését. 

A mentori cím odllítélésénd, kiiWniis szab,ílyai 

15. § (I) rvlentori cimet a képzettség mcgszcrzésében, a jogosultságho/, szükséges mérnöki 
gyakorlat megslerzésében, valamint il továbbképzésben végzeli jelcntös teljesitések csctén, a 
mérnöki élctpályúJ1 aminöségi szakmagyakorlúst eliisegítö szakmagyakorló kaphat. Ehhez 
figyelembe vehe\ö: 

• a képzés alatti TDK konzulensi, bírúlati tevékenység, 
• képzés alatti elóírt ipari gyakorlat biztositása, 
• diplomaterv konzulensi, bínílati tevékcnység, 
• záróvizsga bizottsógi Inunka, 
• az rvtrvtK mestcriskolúiban végze li oktatói tevékcnység, 
• az kamarák :iltal szervezett oktatúsi, tovúbbképzési rendezvényeken végzCIi oktatói 

tevékenység. 

(2) A kérelemhez a kérdmcziinek a tcrvczö gyakornoki címmel rendelkezö s/,emély szakmai 
mcntonílúsúnak vúllalús<Íról szóló nyilatkozatút, valamint az (1) bekezdésben fc)glalt 
tevékenységet igamló dokumentumokat kell csatolnia, 

(3) A kércJmezönck a mcntorúlt által választott szaktcrületnek megfeleli) érvényes 
jogosultsúggal kell rendelkcznie, 

(4) A ter[ileti kamara elnöksége a mcntornak javasolt személyt a szakterlilctikg illetékes 
szakcsoporton, ennek hiilnyában a tago/,aton keresztüllelkérheti amentori szerepl"ir 
ellátúsúra, melyhez részére megítéli amentori címct Aldkért mcntornak a felkérést el kell 
fc)gmlnia az (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat bcnyújtásúval. 

A Idiliiniiscn gyakorlott dili odaítélésénck kiiliiniis szabályai 

16. § A kérelemhcz csatolni kell a jogosult szakterületen belül, a részter[ileten kicmclkedö 
színvonalú s7,akmai teljesítményt, tevékenységet igazoló referenl'Í:íkat: 

b) a szakmagyakorlúsi kormányrendelet 9. §-ban meghatározott idiítartamú, a kérelmezett 
részter[i!etnek mcgf'clclö, kiemclkedö színvonalú tervezési tevékenységböl az öt 
legjobbnak tartott terv bemutatúsút és/vagy 

c) szakmai tudományos Ic)kozat és/vagy, 
d) szakterületen magyar vagy idegen nyelvü. szakmai tudomúnyos folyóiratban, 

amennyiben a szakterlilcteken relevúns magyar vagy idegen nyelvü, impakt lilktoros 
folyóiratban megjelent publikúeió és/vagy, 

c) szabadalom bemutatása és/vagy 
I) szakmai. tudoll1únyos szervezetek, egyesületek elismerése, javaslata és/vagy 
g) szakmai kitüntetés, elismerés, díj, 
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A mücmlél{ck tcriilctén g)'akorlott dm nwglld:ís<Ínali kiiliiniis szabályai 

17. § Miicllllékck terliletén gyakorlott címct az a szaknwgyakorlúsi jogosllltsüggal rendclk.ezö 
építész tervezö. !clelós miiS7.<lki VC/.CtÖ és építési ll1iis/.aki ellcnör kérheti. aki rcmlclkczik 
mücmlékvédclmi szakmérniiki képcsítéssel és igamlja miiemléki védelcm alatt úllú építmény 
vonatkozúsüban az alúbbi tevékenységck körébcn húrom tevékenység elvégzését: 
a) építészeti-miiszaki dokumentúció clkészítése. 
b) építési munkúk !clelös ll1üszaki vezetése. 
e) építési munkúk müszaki ellenörzése. 

V. 
FelhatalmazÍ> és záró rendelkezések 

18. § (I) Az rvlMK mtitkúra a tervczi)- és szakénö ll1érnökök. valamint építés/.ek szakmai 
kamarái ról szóló 1996. évi LVIII. töl'Vl'ny 38. § (2) bekczdésc és a 42. § (2) bekczdésc 
szerinti fclligyelcti hatósügi jogkürébcn eljárva a szakmagyakorlási engedélyezési és 
bejclcntési cljúrús orszúgosan cgységes gyakorlatünak tÚll10gatüsúra módszcrtani útmlltatókat 
készít. 

(2) Az MMK Klildöttgyiilése !clhatalll1azza az MMK elnökségét. hogya szakmai címck 
c1bírálúsúnak részletes szabúlyait ügyrcndbcn határozza meg. 

19. § Jelen Szabúlyzatot a Magyar t\·1érnöki Kamara Klildöttgyíilése a ló/20IS. (Vr. 01.) 
ivlMK KUldöttgylilési hatúrozalúval módosította. a módosítúsokkal egységcs slcrkcl:ctbe 
1l1glalt Slabályzat 2018. június l-én lép hatölyha. rendelkezésci a hatálybak'pés napjától 
al kalmazandók. 

/'\j\;: ... \~ ~J' "'.-.'-' .--.-----.---.~....,.. 
/ Nagy Gyu a 
I elnök 
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I. m elléldl't 

A Szabályzat hatálya alá tartozú szakma gyakorlási tc\'él,enységl~kl~t szabályoz{J 
jogszab,ílyol, 

.. 20 I J. évi V. törvény a Polgúri Törvénykönyvriii 

.. 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatúsi tevékenység mcgkczdésének és 
Il)lytatúsúnak últalúnos szabályairól 

;.. 20 16. évi CI" törvény az általános közigazgatúsi rendtartúsról 
;"1997. évi LXXVIII. törvény az építCll környe/.ct alakítúsúról és védelméröl 
;"1996. évi LVIII. törvény a tcrvezö- és szakL'rtö l11érnökök. valamint építészek 

szakmai kall1arúiról 
.. 1993. évi XCIII. törvény a l11unkavédckmröl 
.. 146/2014. (V. 5.) Korlll. rcndelet a fcl vonókró!. mozgólépcsökröl és l11o/.gójúrdúkról 
;"266/2013. (VII. II.) Konn. rcndelct az építésügyi és az építésüggycl összefüggö 

szakmagyakorlási tcvékenységckröl 
;.. 375/20 II. (XII. 31.) Korl11. rendelet a tüzvédelmi tervczöi tevékenység Il)lytatúsúnak 

szabúlyairól 
;"176/2011. (VIII. 31.) Konn. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedés biztonsági 

kezeléséröl 
.. 14/2010 (II. 5.) KOI'I11. rendelet a közlekedési területeken vég/.ell szakértöi 

tevékenység 1()lytatúsúnak részletes Icltétclciröl. valamint a beje1entésre és a 
nyilvúntartús vezetésére vonatkozó részletes cijürüsi szabályokról 

.. 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsúgi szakértöi tevékenységröl 

.. 297/2009 (XII. 21.) Korm. rcndelet a környezetvédelmi. tcrtnészetvédell1li, 
vízgazdúlkodási és tújvédelll1i szakértöi tevékcnységröl 

.. 28/20 II. (IX. 6.) IíM rendclet az Országos Tüzvédcill1i Szabúlyzalról 
;"14/2010. (IV.28.) Sí'MM rendelet a Illunkabiztonsági szakl'rtöi tevékenység 

gyakorJúsára irányuló engedélyezési cijúrás sonín 11/.etendö igat:gatúsi szolgúltatúsi 
díjakról 

;"32/2009. (XI1.29.) NFGM rendelet a szakll1agyakorlúsi jogosultságokkal. névjegyzék 
vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatúsi díjak bcszcdésévcl. kezelésével, 
nyilvúntartásával és visszalérítésével kapcsolatos részletes szabúlyokról 

;"3312005. (XI1.27.) KvVtvl rendelet a körnYl'zetvédclmi, természetvédelmi, valamint 
a vil:ügyi hatósági eljúrúsok igazgatúsi szolgúltatúsi díjairól 

;"4711999 (VillA.) GM rendelet az EI11e1iigép Biztonsági Szalxílyzat kiadás<Íról 
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