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Előterjesztés címe:
MMK Szakmagyakorlási Szabályzat módosítása

Javaslat az MMK Szakmagyakorlási Szabályzatának módosítására
A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2017. októberi ülésén munkacsoportot hozott létre az
MMK hatályos szabályzatainak felülvizsgálatára és szükség esetén módosítási javaslatok
kidolgozására.
A munkacsoport feladatát teljesítve az MMK Elnöksége elé terjesztette a felülvizsgált és
módosításra javasolt szabályzat tervezeteket.
A munkacsoport tagjai a felülvizsgált szabályzatokhoz több alkalommal tehettek
észrevételeket, javaslatokat, amelyeket a Főtitkárság a módosítások elkészítésénél figyelembe
vett. A módosításokat a munkacsoport tagjai folyamatos figyelemmel kísérhették.
A Főtitkárság a munkacsoport munkatervében szereplő határidőre elkészítette a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatok tervezeteit és azokat a 2018. április
17-i MMK Elnökségi ülés elé terjesztette.
Jelen előterjesztés tárgyát képező MMK Szakmagyakorlási Szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat) az MMK Küldöttgyűlés a 2014. január 10-i ülésén fogadta el.
A Szabályzat megalkotására a 2013. július 11-én kihirdetett az építésügyi és az építésüggyel
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) miatt volt szükség.
A Rendelet alapvetően megváltoztatta a korábbi szakmagyakorlás tevékenységi és
szabályozási rendszerét. A hatályba lépő új rendszer indokolttá tette olyan Szabályzat
megalkotását, amely egységes szerkezetben tartalmazza a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit, valamint a kamara által – jogszabályi felhatalmazás alapján – meghatározott
részletszabályokat. A Szabályzat megalkotása mellett az új szabályozás megjelenése okán
megalkotásra került a kamara Továbbképzési Szabályzata, a Szakmai Címek Ügyrendje, a
Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata, a Tervellenőrzési Szabályzata is.
A szakmagyakorlási engedélyezési eljárás vonatkozó valamennyi szabályának (jogszabályi,
kamarai) egy szabályzatba foglalását az akkori kamarai törvényességi felügyelet nem
engedélyezte, ezért került sor arra a megoldásra, hogy készüljön egy olyan rövidebb
szabályzat, ami kizárólag a jogszabály felhatalmazása alapján a kamara Küldöttgyűlése által
meghatározott szabályokat rögzíti, aminek függeléke a szakmagyakorlásra vonatkozó
valamennyi szabályt tartalmazza. A függelék megalkotására kifejezett területi kamarai kérés
alapján került sor, ugyanis az új rendszerre vonatkozó valamennyi szabály egy helyen történő
elérése a területi kamarai titkárok számára a jogszerű és egységes gyakorlat kialakításában
támogatást gyújtott.
A területi kamarai titkárok egységes gyakorlatának kialakítását az eljárásokhoz kapcsolódó
iratminták elkészítése és közreadása, valamint a rendszeresen megtartott országos titkári
értekezletek is biztosították.
Az elmúlt öt év tapasztalata alapján elmondható, hogy a Szabályzatnak és annak mintegy 160
oldalas függelékének módosítása – nem kizárólag az új közigazgatási rendtartási törvény
2018. január 1-i hatályba lépése miatt – szükségessé vált.
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Az előterjesztés egy olyan Szabályzat elfogadására tesz javaslatot, amely kizárólag a Rendelet
felhatalmazása alapján kidolgozott kamarai szabályokat tartalmazza. A felhatalmazás alapján
a Szabályzat az engedélyezési eljáráshoz szükséges oklevelek szakirányúságának
megállapításában részt vevő szakértői testület, továbbá a szakmai gyakorlat
szakirányúságának minősítését végző szakértői testület eljárásának, valamint a szakmai címek
odaítélésének szabályait határozza meg. A Szabályzat módosításának gondolatiságát a 2018.
március 26-án megtartott országos titkári értekezleten részt vevő területi kamarai titkárok
egyhangúlag támogatták.
A kamarai törvény legutóbbi módosításával megváltozott a területi kamarák feletti
törvényességi felügyelet rendszere, aminek értelmében a közigazgatási hatósági ügyek
tekintetében a területi kamara felügyeleti szerve az országos kamara. Hatósági ügyek
tekintetében a hatósági jogkör gyakorlója első fokon a területi kamara titkára, másodfokon az
országos kamara főtitkára. Ez a rendelkezés lehetőséget biztosít az MMK főtitkárának arra,
hogy módszertani útmutatókkal, iratmintákkal támogassa az egységes területi kamarai titkári
gyakorlat kialakítását.
A módosítást indokolja továbbá a jogszabályok változása miatti Szabályzat Küldöttgyűlés
által történő módosítási kényszere is.
A Szabályzat mellékletében a módosított Szabályzattal megegyezően a szakmai tagozatok és
az érintett műszaki felsőoktatási intézmények közreműködésével meghatározásra kerültek a
szakirányú szakképzettség egyenértékűségének vizsgálatához tudományterület szerinti bontás
alapján meghatározott minimum kreditszámok összege a besorolásra nem alkalmas
szakképzettségek tekintetében. Jelen előterjesztés e mellékletet változatlan formában
tartalmazza.
A szakmai tagozatok aktív közreműködése mellett a gyakorlati tapasztalatok alapján a
jövőben lehetőség lesz a Szabályzat szükség szerinti felülvizsgálatára és módosítására.
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