Magyar Mérnöki Kamara
Építésügyi tervezői- és szakértői jogosultságok szabályai

2006.

Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyűlési határozattal.
Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes jellegű szabályzat szövegének
pontosítására, kiegészítésére, amit a 14/2006. (XI.15.) Választmányi határozat szerint
valósult meg.

Kidolgozva a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi
műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet
előírásai szerint.
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Szerzők:
A szabályzatok készítésének koordinálását és a szabályzati szövegek előkészítését
végezte az MMK Szabályzat-előkészítő Munkabizottság:
vezetője:
tagjai:

Dr. Korda János
Dr. Dévényi László
Dr. Füredy Jenő
Dr. Kajtár László
Szőllőssy Gábor

Az MMK Választmány részéről:
A szabályzatkészítést felügyelő és véleményező bizottság:
vezetője:
tagjai:

Dr. Kováts Gábor
Dr. Bánhidi László
Holló Csaba
Dr. Korda János
Dr. Scharle Péter

A jogosultság szempontjából szakirányú végzettség követelményeit, az egyes
jogosultságok megállapításához előírt speciális szakterületi követelményeket, a részszakterületi felsorolást a kiemelkedően gyakorlott cím megadásához, továbbá az egyes
jogosultságokkal végezhető tevékenységek – miniszteri közleménybe kerülő –
szövegjavaslatát az MMK szakmai tagozatai dolgozták ki a tagozat elnöke és minősítő
bizottsági elnöke irányításával.

A jogosultságok átsorolási szabályainak kidolgozásában közreműködött Hideg
Gusztávné.

Az elkészült szabályzati anyagokat a készítés időszakában többször véleményezéssel
segítették az MMK területi kamarái és szakmai tagozatai, valamint az MMK elnökség
tagjai.
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