
 

 

 

Tájékoztató a kamarai továbbképzési rendszerről 

2014. január 1-től, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépésével az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek folytatásához előírt továbbképzési 
kötelezettségek megváltoztak.  

Az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az 
építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő 
módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet kihirdetését követően 2017. 
január 1-től a felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök továbbképzési 
kötelezettségeivel kapcsolatos változások léptek életbe. 

A szakmagyakorlók számára előírt továbbképzések teljesítésére - a korábbi szabályozáshoz 
hasonlóan - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 5 éves továbbképzési időszakot határoz 
meg.  

A TOVÁBBKÉPZÉS TÍPUSAI: 

1. Kötelező jogi továbbképzés 

A kötelező jogi továbbképzést minden szakmagyakorlónak teljesítenie kell az 5 éves 
továbbképzési időszak során, egy alkalommal. 

2016-ban átalakult a kötelező jogi továbbképzés rendszere is: 

A kötelező jogi továbbképzéseket 2014-től az országos kamara szervezi, az erre a célra 
létrehozott Mérnöki Kamarai Tudásközponton keresztül. Annak érdekében, hogy a képzés 
minél könnyebben teljesíthető legyen, a Magyar Mérnöki Kamara a kötelező jogi 
továbbképzés tananyagát távoktatásos formába dolgozta át. A távoktatást a 
szakmagyakorlók interneten keresztül szinte bárhonnan és bármely napszakban, akár 
otthonról, akár a munkahelyről teljesíthetik. 

• Az online keretrendszerben 18 kurzus található, amelyből a résztvevők saját maguk 
állíthatják össze azt a kurzuslistát, amelyet teljesíteni szeretnének. A kiválasztásos 
módszer célja, hogy a szakmagyakorlók azokat a kurzusokat végezhessék el, amikről 
valóban úgy gondolják, hogy hasznos tudást nyújthatnak számukra, így egységesen 
mindenkinek 6 db kurzust kell teljesítenie. 

• A továbbképzési kötelezettsége akkor válik teljesítetté, amikor a szakmagyakorló 
mind a 6 kurzusnak az összes előírt leckéjét elvégezte.  

2. Szakmai továbbképzés 

A korábbi ún. "szabadon választható" (kreditpontos) képzéseket 2014-től a szakmai 
továbbképzés váltotta fel. A rendelet - szakítva a megelőző jogszabályok részletes 
előírásaival - a szakmai továbbképzés tematikájának, rendszerének, metódusának, 
értékelésének kidolgozását az országos kamarák hatáskörébe utalja.  
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A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jogszabályi felhatalmazás alapján 2014. 
március 28-i ülésén elfogadta a kamara Továbbképzési Szabályzatát, amely a szakmai 
képzésekre vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. 

A szakmai továbbképzéssel kapcsolatos legfontosabb változások: 

1. A korábbi szabályozással ellentétben a szakmai képzések teljesítése nem mindenki számára 
kötelező. 

2. A szakmai továbbképzéseket főszabály szerint a területi mérnöki kamarák szervezik. Ennek 
megfelelően a "külső" szervezők programjainak, konferenciáinak, képzéseinek - a korábbi 
gyakorlat szerinti - akkreditációja megszűnt.  

3. Fontos változás, hogy a szakmai továbbképzést a szakmagyakorló évente egy alkalommal, 
a jogosultsági szakterületéhez vagy résszakterületéhez kapcsolódó szakmai 
továbbképzésen való részvétellel teljesíti.  

4. Amennyiben a szakmagyakorló több szakterületen is rendelkezik jogosultsággal, úgy a 
szakmai továbbképzést minden szakterületre teljesíteni kell. Az ugyanazon szakterületen 
meglévő több jogosultság (pl. tervezői, szakértői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri) 
esetén az adott szakterületi képzésen csak egyszer kell részt venni. 

Összegezve a továbbképzési kötelezettségeket, ill. kötelezettek körét: 

A fentieknek megfelelően a továbbképzési kötelezettségek az egyes jogosultság típusok, 
illetve szakterületek alapján az alábbiak szerint alakulnak: 

• A kötelező jogi képzés teljesítése minden szakmagyakorló számára kötelező. (öt 
év alatt egy alkalommal) 

• A szakmai képzés teljesítése minden szakterületen kötelező a kamarai tagsághoz 
kötött jogosultsággal rendelkezők (tervezők és szakértők), valamint a kamarai 
tagsághoz nem kötött jogosultság esetén - az energetikai tanúsító kivételével -, minden 
szakmagyakorló (felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök) számára. (évente egy 
alkalommal) 

Fontos megjegyezni, hogy jelen szabályozás csak a mérnöki kamara névjegyzékében szereplő 
és a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szakmagyakorlókra 
vonatkoztatható. Az építész kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlási jogosultsággal 
rendelkezők, valamint az egyéb jogszabályi rendelkezés szerint névjegyzékbe vett 
szakmagyakorlók számára a továbbképzési rendszer másképp alakulhat. 

A továbbképzéssel kapcsolatos további információk, A Továbbképzési Szabályzat és a 
névjegyzék megtalálható a www.mmk.hu, illetve a www.szszbmmk.hu honlapon. 

Nyíregyháza, 2017. január 10. 
 
Törökné Melis Ágnes 
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