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H Í R L E V É L
Téma:
 2017. január 1-től változtak a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök
továbbképzési kötelezettségei.
 Cégregisztrációval kapcsolatos ismételt felhívás a Mérnöki Kamara valamennyi
szakmagyakorlója számára.
 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
földmérési szakügyintéző munkakör betöltésére keres szakembert.

2017. január 1-től változtak a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök
továbbképzési kötelezettségei
2017. január 1-től változtak a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök
továbbképzési kötelezettségei.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint a szakmagyakorló az ötéves
továbbképzési időszak alatt köteles továbbképzést teljesíteni.
34. § (3) bekezdése alapján a továbbképzés típusa
a) kamarai tagsághoz kötött jogosultság esetén kötelező és szakmai,
b) a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultság esetén a 4. §-ban meghatározott
tevékenységet folytató szakmagyakorló (energetikai tanúsító) kivételével kötelező és
szakmai továbbképzés.
Mindez azt jelenti tehát, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök - az öt évente esedékes jogi
továbbképzésen túlmenően - évente egy alkalommal kötelesek a kamara által szervezett
szakmai továbbképzésen részt venni.
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása – a hivatkozott Korm. rendelet és
az MMK Továbbképzési Szabályzata alapján - a jogosultság szerinti tevékenység megtiltását
vonja maga után, mely a névjegyzékből való törléssel jár.
A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi
LVIII. törvény 1. § (5), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény alapján a vállalkozások székhelye
szerint illetékes területi kamara – kötelező bejelentés alapján - nyilvántartásba veszi az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási
tevékenységet, valamint az 1996. évi LVIII. tv. 1 .§ (1) bekezdésében megjelölt mérnöki
ill. építészeti tevékenységet folytató cégeket és egyéni vállalkozókat.
Mérnöki Kamarai tagság esetén: https://www.mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio
Építész Kamarai tagság esetén: http://cegregisztracio.mek.hu/

Bírságolhatók a kamarai kód (C-megyekód-regisztrációs szám) nélkül működő
cégek és egyéni vállalkozók!
Kérjük valamennyi, az alábbi témában érintett, kamarai szakmagyakorló tulajdonában
álló, vagy munkáltatójaként működő cég – amennyiben eddig még nem tette meg haladéktalanul regisztráljon az MMK és a MÉK rendszerében.
2013. augusztus 01-jét követően a szakmai kamarák hatáskörébe tartozó, szakmagyakorlási
tevékenységet folytató cégek külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén, kamarai
nyilvántartásba vétel mellett kezdhetik meg és folytathatják tevékenységüket.
A kamarai regisztráció vonatkozásában cégnek minősül, tehát regisztrálni kell:
 Gazdasági társaság
 Költségvetési szerv
 Egyéni vállalkozó
 Egyéni cég.
Az alábbi tevékenységeket főtevékenységként folytató cégek kötelesek tevékenységükről
bejelentést
tenni
a
https://www.mmk.hu/e-mernok/cegregisztracio,
valamint
http://cegregisztracio.mek. hu/ címeken.
 Építészeti-műszaki tervezési
 Településtervezési
 Településrendezési szakértői
 Építésügyi műszaki szakértői
 Felelős műszaki vezetői
 Építési műszaki ellenőri
 Energetikai tanúsítói
Cég akkor kezdheti meg és folytathat:
 építészeti műszaki tervezői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja,
ügyvezetője vagy munkavállalója rendelkezik építészeti műszaki tervezői engedéllyel,
 építésügyi műszaki szakértői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja
vagy munkavállalója rendelkezik építésügyi műszaki szakértői szakterületi
jogosultsággal,
 energetikai tanúsítói tevékenységet, ha tagja vagy munkavállalója rendelkezik
energetikai tanúsítói jogosultsággal,
 felelős műszaki vezetői tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy
munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen felelős
műszaki vezetői jogosultsággal,
 építési műszaki ellenőri tevékenységet, ha személyesen közreműködő tagja vagy
munkavállalója rendelkezik általános vagy sajátos építmények szakterületen építési
műszaki ellenőri jogosultsággal, és
a tevékenységet a jogosultsággal rendelkező személy végzi.
A fenti feltételek teljesülését a C-kóddal már rendelkező vállalkozásoknál is külön
megvizsgálja az építésfelügyelet. Ha valaki munkavállalója útján kívánja igazolni céges
szakmagyakorlását, úgy a felügyeletnek az arra vonatkozó NAV bejelentést igazoló
okiratokat is be kell tudni mutatni.

Kiemelten fontos, hogy a bejelentésben a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek és
az adatváltozást az MMK és a MÉK rendszerében haladéktalanul rögzíteni szükséges.
A szakmagyakorlási tevékenység elvállalásának és folytatásának feltételei:
 A cég által folytatható tevékenység terjedelme azonos a bejelentésben meghatározott
természetes személy jogosultságának terjedelmével. Egyéni vállalkozó esetében a cég
nyilvántartási száma azonos lehet a természetes személy nyilvántartási számával.
 A cégnek az általa vállalt munkához kapcsolódó szakmagyakorlási tevékenységek
közül legalább az egyikhez a jogszabályban előírt feltétellel kell rendelkeznie és azt a
tevékenységet a cégnek kell végeznie. A vállalt munkához kapcsolódó egyéb
szakmagyakorlási tevékenységet – amelynek végzéséhez jogosultsággal nem
rendelkezik – alvállalkozó (szakági tervező) bevonásával végezheti.
 A cég a munkavállalót legalább heti 20 órában foglalkoztatja.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
SZ-10/103/02489-1/2017. számú, földmérési szakügyintéző munkakör betöltésére keres
szakembert.
Csatoltan küldjük a részletes felhívást.

Nyíregyháza, 2017. június 22.
Üdvözlettel:
a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága
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