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Módosító iavaslat

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a tervező- és
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
módosításáról szóló T/2758 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat S. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

555 . §

Az Mkt. 11 . §-ának (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és
a következő 1)-m) pontokkal egészül ki :

[(2) Az országos kamarák a mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének
biztosítása és szakmai színvonalának emelése érdekében az alábbi közfeladatokat látják el .]

„b) a területi kamarák adatszolgáltatása alapján, országos összesítésben vezetik a
tervezői és a szakértői névjegyzéket, valamint a külön jogszabályban meghatározott
névjegyzéket és biztosítják annak kívülálló harmadik személyek részére történő átadását és
nyilvánosságát,"

„l) ellátja a jogosultsági vizsgával, valamint a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos,
külön jogszabály szerinti feladatokat,

m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal ."



A módosító javaslat azt a célt szolgálja, hogy egyértelmű legyen az országos kamarának a

kamarai törvényben is rögzített szerepe . A Magyar Mérnöki Kamara nagy erőfeszítéseket tett

annak érdekében, hogy a területi kamarák közös felületen állíthassák elő névjegyzékeiket, s

hogy intemetes névjegyzékük állandóan naprakész legyen .

Az országos kamaránál megjelenő egységes névjegyzék segítségével biztosítható, hogy a

regisztrált személyek valamennyi jogosultsága azonos helyen és azonos módon kerül

nyilvánosságra. Amennyiben egy-egy rész jogosultsági területről valamely előírás alapján,

külön névjegyzéket kíván valaki létrehozni, egy helyről kaphatja meg az egységes adatbázist .

(Ilyen előírása van ma pl . a GKM-nek, mely minden negyedévben megjelenteti közlönyében a

gépjárművek átalakításának tervezésére jogosult szakértők névsorát .)

Ezzel a módszerrel egyébként a reklám céljaira történő illegális adatgyűjtés lehetősége is

korlátozható .

Budapest, 2007 . május 08 .

Horváth Csaba
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