
NÉHÁNY GoNDoLAT A SZAKÉRToI TEvÉKENYsÉGRÓL

Fiiredi László I

Szakbtő:
szakvélemény nyilvánílására iIIeíékes,
ke l Iőe n tdj é kozott, h ouáértő s ze mé Iy

(M lgl ar Érte Imező K éziszótrir)

Az engedélyhez és névjegyzékbe véÍelhez köÍöÍÍ ijndlló ntérnöki - ter-
vezőí mííszaki SurkérÍői és míiszaki ellenőri - levékenység végzésével
kapcsoIatbnn ajogi hel1zet 1997, január 5-ével megyáhozolt' az ]996. évi
LVIII. törvén! életbe lépésével. agyanakkor a tönény nem intézkedik a
korábban rnegszerzett szakértői engerlélyek éményességének megszün-
letéséről, illetve csak részleges szabályztÍsok jelentek meg. Egy doIog biz-
tosnak látsxik, hogl új szakértői engedéIyí csak a Magyar Mérnöki
Kantara adhat ki, eljárds lefolytatása és díj Jizetés mellett.

A minőségügyi szakértói bizonyítványok sokféleségével lehet talál-
kozni. van olyan is, amelynek határideje a "visszavonásig érl,ényes".

Sajnos az ipari szakértói tevékenységek íelsorolását tartaImazó
- l98.(XIl.8) IpM rendelet - mely jelenleg is hatályos - az I.I3 általános
ipari szakértók felsorolásához MlNÓSÉG-ELLENÓRZÉS (I_N-7) szere-
pel. mel1 a nrinóségügy egy szeletét jelenti'

.{ szakérrói címet viselők köre más feltétel rendszenrek való rneg-
ti]elés esetén is bóvül. Az Európai Minőségügyi Szervezet (EoQ) kidol-
sozta azt a köl'etelmény és feltételrendszert, amj az EU Európai Bizott_
sága áital elibgadott rninóségiigyi szakember tanílsítást és regisztrálást
,' tr'.': j:_ja meg' NÍagvarországon az EoQ Magyar Nemzeti Bizottsága
1EoQ }I\B) kapta meg a személyzet tanílsítási jogosultságot (akkreditá-
:: _-: ,. r alam int a r ele járó azon jogot, hogy a tanúsításra kerülo személy-

:'.-::l :5zlan\á nrk ezredes' a l!,lagyar Minóség'I'á.saság munkalársa

151



zettel szemben támasztott ismeretanyagot az EoQ köVetelményrendszer
szerint oktató intézményeket, oktatási fornlákat akkreditálja. Je|enleg a
BME Mérnöktovábbképző Intézet minőségmérnök / EoQ Rendszer-
menedzser tanfolyama az akkreditáció egyik várományosa.

Az EoQ követelményrends zere szerint EoQ minőségszakéftő' EoQ
minőségügyi rendszermenedzser és EoQ minőségügyi rendszer auditor
képzettségű személyzet tanúSítáSára és a tanűsított szeméIyzet regisztrá-
ciójára van lehetőség.

Az EoQ l994-ben bevezetett, Minőségügyi Szakemberek Tanú_
sításának és Regisztrálásának Harmonizált Rendszere azt a célt szol-
gálja' hogy az egységes ismeleteket je|entó szakképesítések kölcsönös
elismerését, valamint az ezzel elismerten rendelkező szakemberek
nemzetköZileg harmonizá]t tanúsítását és regisztrálását biztosítsa' A ma_
gyarországi, akkreditált képzési formában Végzettséget nyert és aZ EoQ
MNB által regisztrálásra j avasolt 'I EoQ minőségszakértő" hazánkon kívül,
az EU-ban is elismert minőségügyi képzettség birtokosának tekintheti magát.

Tehát azt Ie lehet szögezni, hogy ma hazánkban a minőségügyi szak-
értói tevékenység végzésére jogosító engedélyek vonatkozásában nem
tisÍa a helyzet és az érvényes ton'ényben megfeleló szabályozások is
kiegészítésre szorulnak'

A leírtak jobb megértéséhez be szeretném mufurni a jo4szabályok
okllláról a kialakult heb)zetet,

Az országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák
gyakorlatát követve - a kömyezet alakítása, fejlesztése és védelme szem_
pontjából meghatározó tervezó- és szakértó mérnökök tevékenységének
jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek érvényesítéséhez szük_
séges Önigazgatást támogatva 1996. június 25-én elfogadta a tervező_és
szakértő mérnökök' valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi Lv I törvényt.

1.S

( l ) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (továbbiakban
jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (továbbiakban
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jogosultság) kotött önálló mérnöki, - Íervezői és műszaki szakértói
tevékenység csak ezen a törvényben szabályozoÍt hivatásrendi kamarai
tagság alapján folytatható (1.sz. mellékIet'' Szabályzás elvi felépitése' 3.sz'

mettéklet" Kivonat a MMK2 Alapszabályból)

(2) A kamarai tagsághoZ kötött mérnöki tevékenységet a hivatásrerrdi
kamara tagja az ország egész területén végezheti.

(3) A Ptk. 685 ' $-ának c' pontja szerint gazdálkodó szervezet és más
jogi személy az (1) bekezdésben rnegjelölt mérnöki tevékenységet csak az
(l ) bekezdésben foglaIt feltételeknek megfelelő alkalmazottja, vagy tagja
- ideéftve az egyéni vállalkozót is - útján végezhet.

11.S.

(2)b. pont

' "országos összesítésben vezetik a Temező[ illetve Szakértői, továbbá

a '\Ítiszaki Ellenőri és a Környezenédelni Szakértői Néujegyzéket,
t'alantint a Kdrnyezenédelmí Felülvizsgálat végzésére jogosultak Név-
j e g :é ke t é s b iztas í tj ák az ok ny ilváno s s ógát.''

Az lpari és Kereskedelmi Közlöny l997. I' számában az alábbi tájé-
koaatót.jelentette meg az IKlM Techno|ógiapolitikai Főosztály:

"Tájéko:tatjuk ÍisztelÍ ÜgyÍeleinket, hog) a teryező- és szakértő mér-

üókÓk' \'danint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII.

l"aent 1997. janutir 5-én hatályba lépett.

.1 :an'én' érÍelmében a - ielzett időponttól kezdve - a műszaki szak-

:t:.;: ;s nűgunter'vezői engedéIyek kiadása az illetékes Maglar Mérnöki
K'ltt'tirlt. ille^'e a 1,Íaglar Építész Kamara hatáskörébe került."
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Szakértői névj egyzék

A Szakértői tevékenységról szőlő 24ll97 l.(I.8) kormányrendetet,
valamint aZ épített környezet alakításával és vódelmével kapcsolatos
műszaki szakértói tevékenységról szóló l59/1997.(IX.26.) kormányren-
delet szerint szakértői tevékenységet csak az folytathat, aki tagja a terü_
letei Mémök, illetve Építész Kamarának, a Vonatkozó szakterülÁek meg-
felelő alább felsorolt miniszteri rendeletek szerint valamely szakterÚleten,
illetve rész Szakterületen rendeIkezik szakértői engedéllyel (kvalifikáció)
és e két feltételtől fiiggó jogosultsága alapján a Magyar Mérnöki, illelve
Epítész Kamara hatályos névjegyzékében szerepel.

(Az ipari szakértői tevékenységeket - kivonatosan - a 2'sz. melléktet
részletezi')

A 24/l9"Il.(vI'8) kormányrendelet l. $. (2) bekezdése felhatalmaáa
az MTA rendes és levelező tagját, valamint az egyetemi tanárokat szak-
értői engedély nélküli szakértői tevékenység folytatására. EZt a kivételezést

Vonatkozó rendeletek Szakterü]etek

381t99',7 . (Xil.18.) KTM-IKrM

' 7/1981. (XII.8.) IpM

2t / 1993. (Vrrr. I 7.) K}IVM

6/198s. (Xrr.28.) OKTH

124996. (Xrr.4.)KrM

6r/1994. (Xr.8.) FM

4/1971 . (NrM) OBF

r4l1972. (VILr6.) EiiM

5/l993. (XII.26.) MÜM

építési, építésügyi

ipari

közlekedési, hírközlési, vízügyi

kömyezet- és természetvédelmi

kömyezewéde1mi felülvizsgálói

mező-és erdőgazdasági

bányászati

egésZségiigyi

munkabiztonsági



aZ épített köm\ ezet alakításá\'al és \ édelmér el kapcsolatos szakterületen a
159/199'7 .(Ix.z6-) kormán)'rendelet megsziintette. íg}' az építési, a köZle-
kedési, a hírközlési, a vízügr i. a bán1ászati. az energetikai, a geotechnikai
és geodéziai szakterületen minden]rire azonos feltételek érvényesek. A
tudományos egyesÍiletek szakén.-i eneedéI1'ei, nem hatályosak, de a kvali-
fikációs eljárások során az \Í\tK. ilien e a \ÍEK szakmai tagozatok figye-
Iembe r'eszik döntésük me e h L. Z:ie ]aI !r r.

\Iűszaki Ellenórzési \ér'jegr'zék

.\ rúszaiii el]e;l.in rer ékenr séget az l58ll997.(IX.26.) kormányren-
Jelei sz;.t.:lr -'zz:.

]. -s. ' - .{z Epínete] aZ építési szerelési munka szakszeniségének
e]..:_.:z.;3ie]. j.iet.1lee helrszíni képviselete ellátásával építési míiszaki
:..::_.:: ::zial meg. iI1etölee jogszabályban meghatározott esetekben köte-
.:s:'-:.:':ízni.

, i r Az epitesi műszaki ellenór az építmény megvalósítására irányuló

=:::es: szere]ési munka teljes folyamatában e|ósegíti és ellenőrzi a
'. _ tr,]ik.]Z.i ltgszabál)ok. hatósági eIőírások, szabványok, szerződések'
'' : ]an irt az epiiesüg1 i hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező
:3i.sa's a]tal 'ió\ áhag)ott építészeti műszaki terv betartását'

(-i ) -{Z építési műszaki ellenór feladata különösen:

a) aZ építmény kitűzése helyességének, a talajmechanikai, környe-
zetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének
ellenőrzése,

b) a hatósági engedélyek, hatósági eloírások, határidok és a minő_
ségi elóírások' valamint a szerzódések megtartásának folyama-
tos ellenórzése'

c) az építési naplóbejegyzés és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegy_
zése, illetóleg észrevételezése,

d) a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési napIó_
ban való feltüntetése,
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e) a műszaki, illetve gazdasági szükségességbol indokolt tervvál-
toztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető
részére,

0 a munkák eltakarása elótt azok mennyiségi és minóségi elIen-
őrzése,

g) az átadáS-átvételi eljárásban való részvétel,

h) egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzoinek e]len-
őrzése, a technológiával összefüggó biztonsági elóírások
betartásának ellenórzése,

i) a beépített anyagok' szerkezetek és berendezések minőségtanú-

sításának ellenőrzése.

Építési műszaki tevékenységet az gyakorolhat, aki a területi Mérnoki
Kamara által Vezetett országos névjeg1'zékben szerepel' A területi
Kamaráknak a mémöki , Vagy technikusi oklevele és a gyakorlata alapján

a műszaki ellenőr az alábbi szakterületi bejegyzést kérheti:

É - magasépítési

M - mélyépítési

B _ bányászati

G - gépészeti

V - villamosságr

A területi Mérnöki Kamarák adataibóI - hasonlóan a tervezői és a
szakértői néujegyzékhez - a Magyar Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII.
tijfvéq) alapján elvégzi az orszcigos összesíÍést. A szakviuga néIkiili
Míiszaki Ellenőti NéujegyzékeÍ első ízben 1998. júIius 1-én jelentette

meg a MMK. A szakvizsgtit 1999. júIius 1-ét követően kell megszemezni.
200I. július 1.-tőI csak szakvizsgtizott míÍszaki ellenőrök vehetők név-
jegyzékbe. Az 1997. május 3l-i nyilvántartás alapján készüIt és a MMK
áInl kiadox első Hivatalos Tervezői és Szakértői Névjegtzék 1998. június
30-ig volt érvényes.
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SZABÁLyoZÁs ELVI FELÉPÍTÉ9E ].sz' mellékIet

1. Tönények

_ 1993. évi XCII' (PTK módosítása -a köztestület fogalom ''vissza'
eme|ése'')

- l996. ér'i LVIII. (mérnöki és építész)

- l997. ér'i LXXvlII. (építési)

- Szakmai törvények (pld' villamosenergia' távközlés, fogyasz-

tóvédelem. munka, stb)

2. Kormányrendeletek

- |57lI99'l .(IX.26) tervezés

- I58l1997 '(IX.26) műszaki ellenórzés

- 159l1991 '(|X.26) műszaki szakéfiés

- ]-1 l97l.(VI'8.) szakértés

3. \Iiniszteri rendeletek

Ten'ezés

- lr 1997.(X1.19.) KTM

- I 1998.(il.11.) KHVM

- 61987.(Bh.E.2) OBF

- - 1988.(1x.9.) IpM

- l: 1997.(V9.) BM

- r8 1997.(Xrr.29.) KTM

- :i i 99-.(X11.29.) KTM

- 16 199- (Xrr.29.) KTM

-:6 .991.)XII.l9.) KTM

Szakértés

- 38/1997.(XIi.18.) KTM-IKIM

- 7/1981.(xll.8.) IpM

- 21l1993.(VIII. 19.) KHVM

-61198s.(X]r.28.) OKTH

,121t996.(Xrr.4.) KTM

- 61/1994.(Xr.8.) FM

- 4/1971.(.NlrM) OBF

- 141 1972.(vII.16.) Eü'M'

- 5lI993.(XÍI.z6.) MÜM
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Ipari s 7a kértői tevé ke nys ég

2.sz.meIléklet

A 7/198.(XII.8.) IpM rendelet előírásai szerint ipari szakértői
tevékenység végzésére jogosító engedély - az építő- és élelmiszeripar
kivételével - az alábbi fejezetekben felsorolt szakterületekre adható. (A
kiadott jogosultságok egyes szeméIyek esetében - felkészültségüknek
megfelelóen _ szakterületi korlátozáSt taftalmaznak. A szakértó csak olyan
szakértói tevékenységet folytathat, amelynek megoldására szakmai
felkészültsége alapján képes' illetve jogosultságának egyéni korlátozása
megengedi,)

l. Ipari szakértők (I) (KIVONATOS)

l ' l Bányaipari szakértők (I-A) - Bányaipari tervezés és üzemeltetés
I-A- I -tol I-A-7-ig.

l.2 Energiaipari szakértők (I-B) Energiaipari tervezés, létesítés és
üzemeltetés'
I-B- 1 -NagyfeszüItségű szabadvezeték
I-B_2_NagyfeszüItségű kábelhálózat
I-B_3-Kisfeszültségű szabadvezeték
I-B-4-Kisfeszültségű kábelhálózat
I-B-5 Erőművi és alállomási villamos berendezések
I-B-6-Fogyasztói transzformátor és kapcsolóállomások villamos
berendezései
I-B_7-Nagyfeszültségű hálózatok és berendezések miiszerezése,
védeIme és automatikája
I-B_8_ Nagyfeszültségű hálózatok és berendezések rniiszerezése,
védelme és automatikája
I-B-9- Villamosenergia-rendszerek telemecIranikai berendezései
I-B- l o_Villamos biztonságtechn ika
I-B- 1 1 -Energiagazdálkodás
I-B- 12-Kazánok és enrgetikai berendezések telepítése és üzemel-
tetése
I-B- 1 3-Tüzeléstechnika
I-B- 1 4-Távhószol gáltatás
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1.3 Kohászati és öntészeti szakértók (I-C) Kohászai éS öntészeti
technoloeiaL .z*r:r:-.::<l-C-l-tol l-(-10-ig

t.4 Gépész szakértók I-D r Gépek és gépi berendezések tervezése,

91'ártása és üzen-i<i:etese SZakterület:

l-D- 1-től I-D-6:-ig IeIjed
I-D-10- Eme lr szerkezet (daru)

I-D-]]-Szál1lt.. berendezés
l-D-]6-G.iz-es gázturbina
]-D-] --GtrZe rőgép és hőszoIgáltatás
l-D-]8-Kazán és kazánberendezés
l-D-19-Szir alry*ú és kompresszor
I-D-30_Ipari és kereskedelrli hűtőberendezés
I-D_3 l -Klfu aberendezés
l-D-J 2-Atomerórn Liv i átraló darrr

I-D_33- Atomerórriűvi technológia és szállító berendezés

1.5 Közlekedési eszközök szakértői (I-E) Közlekedési eszközök
berendezések tervezése' gyártása és üzemeltetése I-E1 -tó -l-E-l 7-ig

1'6 Vil|amosipari gépek szakértői (I-F) Villamosipari gépek beren

dezések tervezése' gyánáSa és üzenreltetése szaktertilet:
l-F- l -Változó áramú forgógép
I-F-2-Egyenár'amÍr forgógép
l_F-3_Forgógépes áramátalakító, irányítástecnikai rendeltetésű
forgógép
l-F-4_Transzforrnátor
I-F-5-Kisfeszü ltségű villarnoskészii lék
I-F-6-NagyfeszüItségű vi llarloskészülék
I-F_7- Kisfeszültségíi kapcso lókészü lók és elern

I-F-8-Félvezető egyerrirányító berendezés
l-F-9-Akkunrulátor és szárezelem
l-F-1()-Villamos hegesztő berendezés
l-F- 1 l_Vil]anros Világító test

1-F- ] ]-Vjllarnos vezeték éS kábel
1-F- 1_]-HáZtaftási és ta óS fogyasztási villamosgép és késztilék
I-F- l -1-\'illarnos jelző és biztonsági bercndezós
l_F- 1 5-\ asútbiZtonsági beretrdezés
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1.7 Híradás- és vákuumtechnikai eszközök szakértői 0_G) A
híradás_ és vákuumtechnikai eszközök tervezése' gyártása és

üZemeltetése szakterület:I-G- l -től |-G-27 -ig

1.8 Műszeripari eszközök szakértői (I-H) A műszeripari eszközök
tervezése, gyrírtása és üzemeltetése szakterület: l-H-l {ől l-H-z5-ig

1.9 Fémtömegcikk szakértők (I-I) A fémtömegcikk tervezése,
gyártása és i'izemeltetése szakteriilet: I-I- 1-től I_I-19-ig

1.10 GépgyáÉás technológiai szakértők 0-K) A gépgyártrís tech-
nológiai szakteriilet I-K-1-tól I-K-27 -ig

l.1lVegyipari technológia szakértők (I-L) A vegyipari technológia
szakterület l-L- l -tól T-L- l 7-ig

l.12 Könnyűipari technológia szakértők (I-M) A könnyűipari tech-
nológia szakterület I_M_l-től I_M-l3-ig

1.13 f|tqlánm ipari szakértók (I_N) Az általános ipari szakterületi
témák:
I_\_ l41ání*en eás
I_\_]_BeruházÁ
I-\-3-Techrnlógiai szereles
I_N_+Technoló€iár amcmatiálása
I-N-5-Terkles t techmloeiai ) pognmo'á s

I-N-6-Karbmtis
I-N-7-Min@dbffi
I_N_ E{ryáni*ozazEtoóes
I-N-g-c#pet é liti klt-.;ct zej s rezgescsokkentése
I-N- l LszfÍels !ry.s#s cs 

-t-riá}isI-N-Il-Anyagmoogrir
I-N_l2_Fol;adéL cs Eri qanr
I_N_ l 3-Szrrt--les (szffi 

-rrlzlsireít
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Kivonat a Magyar Mérnöki Kamara AlapszabólyábtiI
5. a Kamaru gaztltÍlkotlása

3. sz. melléklet

. (T)3 23.s(l) A kamara működésével járó költségeket a következó

bevételekból fedezj:

a.) a tagdíjból.

b') az eljárási díjakból.

c) a kamara szolgáltatáSaiért fizetett díjakból,

d) az egyéb bevételekból.

(2) Az ( 1) bekezdés a(c) pontjaiban meghatározott díjak országosan

eg1 séees méíekűek '

l{.$(l) Az országos küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

c) az éves köItségvetési terv - ennek részeként az éves tagdíjnak a
jövedelrni viszonyok alapján sávosan törtérrő rnegállapítáSa és ebből az

. országos karnara részesedési arányának _ meghatározása, továbbá az éves

költségvetési beszámoló elfogadása.

' l9.$ Az országos alapszabályban kell meghatározni:

d) a teli-ileti kamarák által a tagdíjakból fizetendő hozzájárulás

llértékét.

5.1 Költségvetés

(A){ a) Az országos kamara a küldöttgyűlés által egy naptári évre

\onatkozóan ellogadott költségvetés szerint gazdáIkodik, mely megha_

rározza az éres kamarai tagdíj és a regisztrációs díj rendszerét' valamint

menékét. tor ábbá a ktilc'nböző díjak megosztását a területi és az országos

kanlara között'

I \.i::j.;3r Ton ent
.' :: :':.5:Ji.ji\ s:ó\egrés:e
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b) A díjakat a területi kamarához kell befizetni.

c) A gazdálkodása során elért eredmény nem oszthetó fd' az a 2'feje-
zetben felsorolt célokon kívül csak szakmai elismerésre és szociális jut
tatásokra fordítható. A kamara politikai pártokat nem támogat.

5.2 Tagdíj

(A) a) A tagdíjat a tag személyijövedelemadó bevallás szerint számí-
tott, ösSZes, összevonás alá kerüló, belftildijövedelmének aIapulvételével,
kétjövedeIemi sáv szerint, Valamint a névjegyzéki szakterüleiek számával
növekvően kell meghatározni.

- . 
b) A nyugdíjasokat' a tagjelölteket és a 70 éven felüli tagokat tagdíj

tekintetében kedvezményben kell részesíteni'

c) A tagdíjat egy évre egy összegben kell a terüIeti kamaráknak
befizetni, az adótt év március 3l-i határidővel' Egy adott év folyamán
belépők a tagdíj teljes összegét fizetik' A késedelmes tagdíj fizetés az év
közepén megjelenő, hivatalos névjegyzékből vaIó torlést vonja maga után.

d) Egy adott évben megfizetett tagdíj a következő év március 3l-is
biztosítja a tagsági jogokat'

e) A tagdíj ellenében a tagok kézhez kapják a Mérncik Újságot.

Í) Az országos kamara kezdeményezi. a kettős r'ag1, tÖbbSZöröS kama-
rai tagság eseteire a kamarák közötti kölcsonös tagdíjmérséklésre
vonatkozó egyezség megkötését, melyet az országos elnöiség ha91.1óvá'

5.3 Eljárási díj

(A) A jogszabály által jogosultsághoz kötött nrérnöki ter'ékenrsés
végzésére eIsó alkalommal jelentkező' vagy hosszabbítást kérő kamara]
tagok a néVjegyzékbevételi eljárásért a jogszabáIyokban meghatározott
eljárási díjat kell fizetniük.

5.,l Regisztrációs díj

(A) a) A kamarába újonnan belépók, a belépéskor, egyszeri alkalom_



mal aZ orsZágos küldöttgyűlés által elfogadott költségvetésben meghatáro-
zott mértékű regisztrációs díjat fiZetnek.

b) A nyugdíjasokat és a 70 éven felülieket a regisztrációs díj tekin_

tetében kedvezményben kell részesíteni.

Összefoglalva

A környezet alakítása, tejlesztése és védelme szempontjáüól az építő,
a villamos és a beruházói szakmák képviselőinek tevékenysége meghatá-
roző, így nem véletlen, hogy a privát mémökök és a tervezó cégek vezeto
rnémökei a legérintettebbek a megváltozott jogi környezetben. Az építé-
szeti hatósági engedélyezések során személyi kvalifikációkat korábban is
megkövetelték. Az )'996' évi LVI]]. törvény elfogadásával a közfeladatot
a m inisztériumoktól a hivatásrendi kamarák a jogosítványok kiadására
megkapták, de az e]lenórzések továbbra is a hatóságok feladata maradt. A
tintiek alapján célszerű valamennyi önálló mémöki tevékenységet végzó
tenezőnek. műszaki szakértőnek és műszaki ellenőrnek elvégeznie az
.in\iZsgá]atot. hogy a jelzett jogszabályok által megköVetelt' a tevékeny-
segek g1 akorlásához szükséges képesítésekkel eiőírt kvalifikációval ren-
delkeznek-e' A mémöki tevékenység szakszerű ellátásához a hatóságokon
ilr ül nla már a piac meghatározó szereplői a vevők' a megrendelók is elvár-

'':k a teljesító részéről a műszaki korrektség mellett a pénzügyi (gazdasági)
es a jogi (engedélyezési eJjárásrendi) ismereteket'

.1 ÍenÍiekbőI kitíinik és a jogszabálybtil ttdódik, hogy a minőségügyi
s:akértői jogosultstigot jelentő dokumenÍumot ezuÍán kizdrólag a
|Íérnöki Kantara adhaÍ ki (küIön eljárási rendben). khát a kordbban
kindott igazolvrittyok - az éményességi határidő lejárta utdn - csak a
|Íérni)ki Kuma-rtíndl újítható meg' Erre l tényre mindem szakértőnek
oda keII fgyelni, így a minőségügyi szakéríőknek is.

E bbőI udódóan minden szefvezet, mely szakérÍői regisztert íűrl fenn,
a: ítj törvénynek ttegfelelően feliil kell viagálnia, így péIdául a Mag1ar
|Íinó'ség Trirsasdgnak is.
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