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EMLÉKEZTETŐ 

A MMK Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozatának elnökségi üléséről 

2016.10.26. MMK (Budapest, Angyal u 1-3.) 

 

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint 

 

RGy: Köszönti a megjelent elnökségi tagokat, külön is Nagy Zoltán urat, és ismerteti a napi-

rendet, mellyel a jelenlévők egyetértenek. 

Előzetesen köszönetet mond a Somogy megyei kamarának és kifejezetten Ift Miklósnak a 

kibővített elnökségi ülés megszervezéséért és magas színvonalú lebonyolításáért. 

Napirend: 

1. Jogosultságok kérdésköre  

2. ÉMTSZR előterjesztés észrevételezése 

3. Egyebek  

 

 

1. Napirend: Jogosultságok kérdésköre. 

RGy: A tervezői jogosultságok felülvizsgálata elnökségi határozat alapján indult, alelnöki 

körben elkészült a vitaanyag. Szeptemberben számos hozzászólás érkezett, amelyekkel egy-

beszerkesztett előterjesztés az elnökség rendelkezésére áll. 

Ennek összefoglalásaként RGy elmondja, a továbbvitelre vonatkozóan összefoglalja a követ-

kezőket: 

 A létesítmény tervek mellett a jövőben a rendszertervezés is legyen jogosultsághoz kö-

tött. Ennek formája szakértői jellegű jogosultság legyen.  

 A 2661-os és a 2972 kormányrendeletek szerinti szakértői jogosultságok szabályozásá-

ban meglévő ellentmondásokra vonatkozó észrevételek több irányúak. Jellemzően a 

266-os körében (SZÉM3) maradva, azt kibővítve kellene az újra szabályozást megal-

kotni.  

 A jogosultságok megadásának fejlesztésére kidolgozott javaslat (IF, NZ) lényege az 

információtechnológiai háttér alkalmazására alapozott referencia igazolás. 

Fenti három lényegi elem tervezetbe építését és BM elé terjesztését alelnöki feladatként vál-

lalja. 

Hozzászólások: 

NZ: Definiálni kell a létesítmény, a dokumentáció és tervezés fogalmakat. Az oktatás tartalmi 

megfelelőségét folyamatosan figyelni és a tervezői jogosultsági kritériumok szerint vizsgálni 

kell. Mérnök gyakornoki idő tartalma és a gyakornok fogalom kamarai hatáskörön belül le-

gyen szabályozva. 

A szakmai referenciák nyilvánossága lehet üzleti érdekeket sértő, ugyanakkor a kamarai belső 

adattárban elhelyezése lehetségesnek látszik. Általában megkérdőjelezi a referencia igazolá-

sok jelenlegi gyakorlatának alkalmasságát. 

RGy: Az adatbázis szemléletű referencia nyilvántartás technikai jellegű megvalósítási elkép-

zelés. A tervezői és szakértői tevékenységek közötti határ  

Miskolci Egyetem a jogosultsági kérdéshez hozzászólt, amelyben a 266-os kormányrendelet 

alkalmazási gyakorlatát kifogásolták a hidrogeológus képzés tartalmára hivatkozva. Pl.: kút 

tervezés. 

A rendszertervek a létesítménytervezésből a szakértői tevékenységi körbe sorolása megoldaná 

a fenti problémát. 

                                                 

1 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagya-

korlási tevékenységekről 

2 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről 



 2 

KL: Egyetért NZ felvetésével és RGy javaslatával. A VZ-VKG megtartását javasolja. Mivel a 

tervezők jelentős része egyben szakértő is így nem lát jelentős gondot a kétféle tevékenység 

közötti fogalmi elhatárolásban. A szakértői jogosultság megadásának jelenleg nem feltétele 

(ez is eltérően van szabályozva a két rendeletben, SZÉM3 és SZVV elnevezéssel) az MSc 

végzettség.  

IF: A jogosultsági kérelmek elbírálásánál a szakmai végzettség és a szakmai gyakorlat két 

vizsgálandó kérdéskörként jelenik meg. 

KL: A jelenlegi szabályozások szerinti mintegy 1500 jogosultság szerzett jogként a jövőben is 

fennmarad. A most kidolgozás alatt lévő szabályok szerint majd évi kb. 100 új ezektől eltérő 

tartalmú jogosultság születik.  

RA: Szerzett jogok nem csorbulhatnak és az átsorolást is meg kell oldani. Javaslatuktól elté-

rően (eredetileg két) most három tervezői jogosultsági területet támogat. Hasonlóan javasolja 

a három szakértői területre történő csökkentést is. (10 helyett) 

RGy: Fő cél a rendszertervek jogosultsághoz kötése, a létező szabályozási problémák széles 

körének tárgyalásba vétele veszélyeztetheti ennek sikeres megvalósítását. 

Lezárásként elmondja, hogy az előterjesztők fentieket figyelembe fogják venni. 

KE: Nem ért egyet a szakértői területek számának szűkítésével, a speciális tudáselemek meg-

létének igényére hivatkozva. 

Támogatja a rendszertervek készítésének szakértői körbe helyezését. 

RGy: A szakértő alkalmazásának jogszabályi alapja keskeny. (vízminőségi kárelhárítási terv 

és települési vízkárelhárítási terv) A rendszerterv bevonása ezen szélesíthet, ugyanakkor szük-

séges (lenne) a vonatkozó jogszabályok (követelmény oldal) módosítása is. 

IF: A szerzett jogok biztosítási kötelezettsége meddig időben tart? Az üzleti titok sérthetetlen-

sége sem végtelen és örökös. 

RGy: Összefoglalja a vitát. Az elhangzottak előterjesztésbe szerkesztése után a jelenlévők 

ismét áttekinthetik az anyagot. 

KE: Az ÉMTSZR előkészítéséhez számos észrevételt kapott. 

Az általános rész az Építész Kamarával közösen előkészített, ebből adódóan a módosítások 

átvezetése körülményesebb lesz. 

A sajátos építményfajtákra vonatkozó rész módosítása egyszerűbb. Az egybe szerkesztést 

elkészíti. A Beruházási Kódex kidolgozása is folyamatban van, ennek közbenső eredményei-

ről tájékoztatja majd a kollégákat. Hozzászólásokat kér a jelenlévőktől. 

NGy: A Beruházási Kódex mellet nem látja a tervezői díjszabás kidolgozásának szükségessé-

gét. Nem lesz elfogadott és széles körben alkalmazott. 

KE: A díjszabás léte elősegítheti a mérnöki munka díjazásának társadalmi szintű és megbízói 

elismertetését, javítását. (szolgáltatás tartalmának és árának tisztázása) 

SzD: A szabályok és előírások belső alkalmazása önkorlátozó hatású. 

A kérdésről kiterjedt vita alakult ki. 

RGy: Kormányhatározat írja elő az ÉMTSZR kamarai elkészítési kötelezettségét. A sajátosan 

eltérő vizes tervezési körülmények miatt az előkészítés során döntés született a 

vizilétesítmények kihagyásáról. KE javaslata ettől eltérően a telken belüli, építési engedélye-

zési körbe tartozó vizilétesítmények bevonását is támogatja, és nem tartalmazza a vízjogi en-

gedélyezési eljárás alá eső létesítményeket. 

KE, NZ, NGy és RGy belső munkacsoportot alkotva fogalmi értelemben pontosítja KE javas-

latát. 

Egyebek: 

RGy: Következő tervezett elnökségi: 2016.11.16. 

Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést. 

 

Összeállította: Zellei László  

rewebt@t-online.hu 

 

mailto:rewebt@t-online.hu

