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RENDELET
SZÁMA

CÍME

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

ÉPÍTŐIPARI SZERVEZETEKKEL, SZAKMÁKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK
SZERVEZETEK
1996. évi LVIII. törvény

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról

46/2000. (VII.21.) FVM rendelet

A mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti
szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási
díjáról
Építőipari Társaságok Egyesülésének kartell ügye

42/1991. VJ

2010. 07. 06.

2004. 09. 23.

MŰSZAKI SZAKÉRTŐ
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet

33/1999.(X.15.) KHVM rendelet
39/1999. (VII. 6.) GM rendelet

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák
gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól
Mód.: 244/2006. (XII.5.) Korm. rend. 151/2007.(VI. 6.) Korm.
Mód.: 255/2007. (X.4.) Korm.rend.
A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének
engedélyezéséről
Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes
épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői
tevékenység végzésének feltételeiről

2010. 01. 01.
2010. 01. 01.

2009. 01. 01.

MŰSZAKI ELLENŐR
158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet

32/1999. (X. 15.) KHVM rendelet

3/2002. (II.13.) GM rendelet

16/2003. (IV.18.) BM rendelet
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet

290/2007 (X. 31.) Korm. rendelet
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

2010. augusztus 16.

Az építési műszaki ellenőri tevékenységről
(Mód.:103/2006. (IV.28.) Korm.rend.
Mód.: 104/2006. (IV.28.) Korm. rend.
Mód.: 244/2006. (XII.5.) Korm.rend. 151/2007.(VI. 6.) Korm.
(Érv.: 2008. 01. 01.-ig)
Az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez
szükséges szakvizsgáról
(Mód.: 103/2006. (IV.28.) Korm.rend.
Mód.: 244/2006. (XX:5.) Korm.rend.
Az egyes sajátos műszaki építmények tekintetében
az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételhez
szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet
ellátó szervezetek ezzel kapcsolatos feladatairól
(244/2006. (XII.5.) Korm. rend.)
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek
kiadásáról
Az építés műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultságok részletes szabályairól
151/2007.(VI. 6.) Korm.,
255/2007. (X. 4.) Korm. rend.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről az építési naplóról
és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról
9/2008. (I.26.) Korm.rend.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
Az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenőrzésről
Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások

2007. 08. 14.

2007. 07. 01.
2006. 04. 01.

2010. 05. 28.

2008. 09. 01.
2010. 07 25.
2009.11.04.
2009. 11. 04.
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RENDELET
SZÁMA

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

CÍME

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

integrált intézkedések részletes szabályairól és a közreműködő
hatóságok kijelöléséről

2009. 11. 04.

A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos
építésfelügyeleti tevékenységről

2009. 11. 04.

Az építési beruházások megvalósításának elősegítése
érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

2010. 01. 01.

MŰSZAKI VEZETŐ
51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM
együttes rendelet
1/2002.(I.7.) FVM-GM-KöViM
rendelet

3/2006. (IV. 3.) TNM-GKM-KvVM

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet
290/2007. (X.31.) Korm.rendelet
191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet
291/2007. (X.31.) Korm.rendelet

Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és
az építési naplóról (244/2006. (XII.5.) Korm.rend.)
(151/2007.(VI. 6.) Korm.)
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői te
vékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és
az építési naplóról szóló 51/2000.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM
együttes rendelet módosításáról. (244/2006. (XII.5.)
(151/2007.(VI. 6.) Korm.)
Az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői
tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól
és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII.9.) FVM-GM-KöViM
együttes rendelet módosításáról
(151/2007.(VI. 6.) Korm.)
Az építés műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultságok részletes szabályairól
Az építőipari kivitelezési tevékenységről és a kivitelezési
dokumentáció tartalmáról.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről
Az építés felügyeleti tevékenységről

2007. 08.14..
Érv.: 2008.01.01.-ig
2007. 08. 14.

(Érv.: 2008.01.01.-ig)

2008. 01. 01.
2010. 05. 28.
2009. 10. 01.
2010.07.25.
2010. 05. 15.

SZAKMÁK
5/1967. (V. 23.) ÉVM rendelet
1/1976. (I. 8.) ÉVM rendelet
5/1982. (I.27.) ÉVM rendelet
6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM
együttes rendelet
18/1995. (VI.6.) IKM rendelet
157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet
3/1998. (I.12.) IKIM rendelet
26/2001. (VII.27.) OM rendelet
18/2004. (V.28.) OM rendelet
20/2004. (VII.27.) OM rendelet

2010. augusztus 16.

Az építő- és építőanyag-ipari szakmákban szerzett technikai
minimum vizsgabizonyítványok képesítő jellegéről
Az építésügyi ágazatba tartozó minőségellenőrző szervek
dolgozói képesítési feltételeinek megállapításáról
Az építésügyi ágazatba tartozó minőségellenőrző
szervek dolgozói képesítési feltételeinek megállapításáról
szóló 1/1976. (I.8.) ÉVM rendelet módosítása
Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről
és az építőgépkezelők képzéséről
Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeiről
Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző szervezetek
alkalmasságának igazolásáról
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárás
rendjéről szóló 26/2001. (VII.27.) OM rendelet módosításáról
Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére
feljogosított intézményekről
Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V.28.) OM rendelet
módosításáról

2009.01.01.
2008. 08. 31.
2003. 01. 16.
2010. 03. 05.
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SZÁMA
14/2004. (V.11.) BM rendelet

18/2001. (VI.8) OM rendelet
26/2005. (VIII.5.) TNM rendelet
24/2004. (VI.22.) FMM rendelet
8001/2005 (MK.44)
GKM-Kv-IHM-TNM egy.táj.
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet
103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
40/2009. (VIII. 31.)
KheM rendelet
15/2008. (VIII. 13.)
SZMM rendelet
104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet

343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet

CÍME
A belügyminiszter május 14-i hatállyal közzétette azon
oklevelek megnevezését, amely az Európai Tanács építészmérnöki oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló EGK irányelvének hatálya alá tartoznak.
A környezetirányítási szakértő szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményei
Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és szakmai szervezésére jogosult intézmények
jegyzékéről
Az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes
szabályairól
Az építészeti - műszaki tervezői és műszaki szakértői
jogosultsági vizsga követelményrendszeréről
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a
szakindítás eljárási rendjéről.
Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák
gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól. (246/2006. (XII.5.) Korm.rend.)
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelőés rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák
gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer
részletes szabályairól (246/2006. (XII.5.) Korm. rend.)
(255/2007. (X.4.) Korm.rend.)
Az építésügyi és az építés-felügyeleti hatóságok kijelöléséről
és működési feltételeiről

UTOLSÓ
MÓDOSÍTÁS
DÁTUMA

2005. 08. 30.
2005. 08. 30.

2005. 04. 05.
2009. 12. 12.
2009. 10. 01.
2009. 09. 08.
2010. 07. 21.

2010. 05. 28.
2010. 05. 28.

EGYÉB
8/1979. (V. 9.) ÉVM rendelet
6/1994. (VIII.31.) MüM rendelet
4/2004. (II.12.) FMM rendelet
55/1995. (X. 27.) IKM rendelet
6/1998. (III. 16.) KTM rendelet
9/1998.(IV.3.) KTM rendelet
21/1992. (XII.4.) KTM rendelet
190/2009. (IX. 15.)
10/2001 (II.9.) FVM rendelet
19/2003.(IV.9.) GKM rendelet
252/2006. (XII.7.) Korm.rendelet
8001/2005. (MK 44.)
GKM-KvVM-IHM-TNM együttes táj.
161/2008.(VI. 19.)
Korm. Rendelet

2010. augusztus 16.

Külföldi építőipari kapacitás igénybevételének engedélyezéséről
A szakmai követelmények kiadásáról
A szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII.31.)
MüM rendelet módosításáról
Külföldi építőipari kapacitás igénybevételének engedélyezéséről szóló 8/1979. (V. 9.) ÉVM rendelet módosításáról
Az építésügyi hatósági feladatokat ellátó köztisztviselők
továbbképzéséről
Az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásának részletes
szakmai szabályairól és feltételeiről
A területi főépítészekről
A főépítészi tevékenységről
A területi főépítészekről szóló 21/1992. (XII.4.) KTM rendelet
módosításáról
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági
ellenőrzés szintjéről
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
Az építészeti- műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági
vizsga követelményrendszeréről
Az építésügyi, építés-felügyeleti hatósági döntés-előkészítők,
valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai
továbbképzéséről.
2010. 01. 01.

2002. 10. 18.
2009. 10. 01.
2009. 10. 01.
2010. 08.14.
2003. 04. 15.
2007. 09. 01.
2005. 04. 05.

