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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . (1) bekezdése alapján „az atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségrő l, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997.évi CLIX. törvény módosításáról”
szóló T/3288. számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . A törvényjavaslat 17. §-a az alábbiak szerint módosul :

„17. § (1) Az Atv. a következő új alcímmel egészül ki, egyidejűleg a 19/A. helyébe a
következő rendelkezés lép :

„Az atomenergia alkalmazása körében eljáró [önálló] független műszaki szakértő

19/A. (1) Atomenergia alkalmazása körében független műszaki szakértő i tevékenységet az

végezhet, aki e tevékenység végzésére a tervez ő- és szakértő mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a továbbiakban :
kamara) által kiadott engedéllyel rendelkezik . Ha jogszabály atomenergia alkalmazás a
körében szakkérdésben szakértő igénybevételét írja elő, vagy az ilyen szakértő
igénybevételéhez külön jogkövetkezményt állapít meg, szakért őként kizárólag az a személ y
vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a
szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki a kamara által kiadott engedéllyel rendelkezik .

(2) Szakértőként kizárólag független és pártatlan személy járhat el, akit a követelményekne k
való megfelelésről szóló döntés, a vélemény és a megállapítás közlésekor annak tartalmáho z
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személyes érdek nem fűz, kizárólag szakmai szempontjai vezetik, és munkájáért járó díj a

szakvéleménye tartalmától nem fiigg.
(3) Az energiapolitikáért felel ős miniszter az általa kiadott rendeletben határozza meg, hogya

szakértői tevékenységgel kapcsolatos mely eljárásokért és milyen összeg ű igazgatási

szolgáltatási díjat kell fizetni .

(2) Az Atv. a 19/A. §-t követően a következő 19/B-19/[C]D. §-sal egészül ki :

19/B. § (1) Szakértő i tevékenység folytatását a kamara annak engedélyezi, aki

a) büntetlen előéletű, nem áll az atomenergia alkalmazási körébe tartozó szakértői

tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, é s
b) rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározot t

szakmai képesítéssel, szakmai gyakorlattal, és megfelel az ott meghatározott egyéb

feltételeknek .
(2) Az engedély iránti kérelem tartalmazza a kérelmez ő természetes személyazonosító adatait ,
állampolgárságát, értesítési címét, szakirányú végzettségét, 	 a szakmai gyakorlat leírását és

idejét, [és] valamint a kérelmezett szakértői szakterület[et, illetve részszakterületet]
megnevezését .
(3) A Magyar Mérnöki [k]Kamara (a továbbiakban : MMK) az engedéllyel rendelkező
személyekről nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének é s

folytatásának általános szabályairól szóló 2009 . évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban :
Szolgtv .) meghatározott adatokon túl – tartalmazza
gj a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy] természetes személyazonosító
adatait, állampolgárságát, értesítési címét ,
121 a szakértő szakirányú végzettségét, 	 az ezt igazoló oklevél (oklevelek) számát, keltét ésa

kiállító intézmény megjelölését ,
c) a szakmai gyakorlat rövid leírását, idejét ,
d)[és] szakértői szakterületét, [illetve részszakterületét ]
e) a szakértő i tevékenységet engedélyező határozat számát, kiállításának napját ,
f) az adatváltozások bejelentésének idejét,
g) a szakértői tevékenységtől való eltiltás tényét, annak okát, id őtartamát, az alapjául szolgáló
határozat jogerőre emelkedésének napját,
h) a szakértő i tevékenység szünetelésének tényét, kezdő napját és időtartamát ,

i) a nyilvántartási számot .
(4) A nyilvántartás adatai közül a Szolgtv .-ben meghatározott adatokon túl nyilvános a
szakértő szakmai gyakorlatának rövid leírása és ideje, a szakterület, a szakért ő engedélye

kiállításának napja a szakértő i tevékenységtő l való eltiltás ténye, az alapjául szolgáló
határozat jogerőre emelkedésének napja, a szakértő i tevékenység szünetelésének ténye, kezdő
napja, időtartama, valamint a nyilvántartási szám.A Szolgtv. 30. § (2) bekezdésében nem
szabályozott adatok vonatkozásában a nyilvántartásból kizárólag a szakért ő i tevékenység
végzésére való jogosultság igazolására szolgáltatható adat .
([4]5) A szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a
kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen el őéletű, és nem áll a szakértői
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
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fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a kamara részére — annak a z

atomenergia alkalmazási körébe tartozó szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján — továbbítsa .

([5]6) A kamara a szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt hatósági ellenőrzés

keretében ellenőrzi azt is, hogy a szakértő továbbra is megfelel-e az (1) bekezdés a) pontban

foglalt követelményeknek . A hatósági ellenőrzés céljából a kamara adatot igényelhet a

bűnügyi nyilvántartási rendszerb ő l . Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a z

atomenergia alkalmazási körébe tartozó szakért ő büntetlen előéletű-e, valamint, hogy az

atomenergia alkalmazási körébe tartozó szakértői tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e .
([6]7)A kamara a ([4]5) és ([5]6) bekezdés alapján megismert személyes adatoka t

a) a szakértő i tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig ,
b) a szakértő nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a

nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig

kezeli .
(8) A kamara a szakértő i tevékenység gyakorlásárával kapcsolatos határozata meghozataláva l

egyidejűleg továbbítja a nyilvántartásba vételhez szükséges valamennyi adatot a MM K
számára, aki haladéktalanul gondoskodik a szakértő adatainak nyilvántartásba vételéről .

19/C. § (1) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK)a

szakértő i tevékenység gyakorlására jogosító engedélyezési eljárásban közreműködő elsőfokú

minősítő bizottságot hoz létre. A minősítő bizottság feladata annak megállapítása, hogya

kérelmező szakmai gyakorlata megfelel ő-e a szakértői tevékenység folytatásához .

(2) A minősítő bizottság tagjait az atomenergia-felügyeleti szerv főigazgatója és az MMK
főtitkára közösen jelöli ki . A minősítő bizottságnak legalább öt, de legfeljebb tizenegy,
páratlanszáma van, megbízatásuk négy évre szól . A tagok maguk közül elnököt
választanak.
(3) Az egyes engedélyezési eljárásokban a minősítő bizottság elnöke által kijelölt három tag
jár el. Az eljáró bizottság a kérelmező által benyújtott, szakmai gyakorlatát igazol ó

dokumentumok (különösen a referenciák és a szakmai önéletrajz) alapján dönt .

(4) A szakértői tevékenység gyakorlására jogosító engedély a kérelemben megjelöl t
szakterületek közül csak azokra adható ki, amelyekre nézve a bizottság megállapította a
szakmai gyakorlat megfelel őségét . Ha a bizottság egyik megjelölt szakterületre vonatkozóan

sem találja alkalmasnak a kérelmező szakmai gyakorlatát, a kérelmet el kell utasítani .
5 A kamara a hozzá beérkezett kérelmet valamint annak a szakmai akorlattal ka • csolato s

iratait haladéktalanul továbbítja a BPMK min ősítő bizottságának elnökéhez. A minősítő
bizottság eljárása az ügyintézési határidőbe beleszámít.
(6) Amennyiben a kamara az engedély iránti kérelmet részben vagy egészben a min ősítő
bizottság állásfoglalása miatt utasította el, a másodfokú eljárásban a MMK által m űködtetett ,
másodfokú min ősítő bizottság jár el . A másodfokú minősítő bizottság feladatára és tagjaira az
elsőfokú minősítő bizottsága feladatára és tagjaira vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

azzal, hogy ugyanazon személy egy időben nem lehet mindkét bizottságban tag .
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(7) Ha a szakért ő új szakterületet kíván tevékenységi körei közé felvenni, erre az

engedélyezés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az eljárás tárgya kizárólag az ú l

szakterület engedélyezése, a szakértő arra való alkalmassága lehet .

19/D.	 (1) Az atomenergia alkalmazása körében külföldi szakértő szakértő i tevékenységet

akkor végezhet, ha az atomenergia-felügyeleti szerv szakértői minőségét az adott

szakkérdésben előzetesen eseti jelleggel elismeri .
(2) Az atomenergia alkalmazása körében külföldi szakértő szakértői minőségének

elismeréséről folyó eljárásban a kérelmező igazolja, hogy mely ország milyen szekértői

névjegyzékébe, milyen szakterületen és szakképesítés alapján lett szakértőként bejegyezve.
Az atomenergia-felügyeleti szerv a kérelmező által igazolt adatok, valamint az atomenergia
alkalmazása körében szakértői tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok megfelel ő
alkalmazásával dönt .
(3) E § alkalmazása szempontjából külföldi az a személy, aki nem EGT-állam állampolgára .'

2. A törvényjavaslat 27 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) Az Atv. 67. §-a a következő p)-s) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza .)

„p) a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyagok országhatáron át történő szállításának

engedélyezését és az engedélyezéshez való hozzájárulást ;
q) a nukleáris védettséggel összefüggésben a fenyegetettséggel kapcsolatos naprakés z

elemzéseket elvégző és a tervezési alapfenyegetettséget meghatározó testület kijelölését ,

tevékenységét, szervezetét és működését ;
r) az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelmi rendszerrel kapcsolatos
követelményeket és a vonatkozó hatósági rendszert és eljárásokat ;
s) az atomenergia alkalmazása körében eljáró [önálló] független műszaki szakértői
tevékenység folytatásának szabályait, végzésének feltételeit, a	 rájuk	 vonatkozó
összeférhetetlenségi szabályokat, a szakértői szakterületeket [és részszakterületeket], az e
tevékenységre jogosító engedély kiadásának rendjét, [a szakértők nyilvántartásának
személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére
vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint külföldi szakért ő szakértő i minősége
eseti hatósági elismerésének szabályait, továbbá] a tevékenységre jogosító engedély iránti
kérelmezési eljárásban részt vevő minősítő bizottságok tagjaira és összeférhetetlenségér e
vonatkozó feltételeket, a szakvélemény tartalmi elemeit és elkészítésére irányadó szabályokat ,
a szakértő i tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban el ő írt kötelezettségek b e
nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,	 valamint a külföldi szakértőre

vonatkozó, az EGT-állam állampolgár szakértő itő l eltérő szabályait .'

3 . A törvényjavaslat 28 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„28 . §
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Az Atv . 68. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Felhatalmazást kap az atomenergia-felügyeleti szerv felügyeletét ellátó miniszter, hogy
rendeletben szabályozza
a) a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének – nemzetközi szerződésekben
rögzített előírásokkal összhangban lévő – szabályait az egészségügyért, a rendészetért, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felel ős miniszterrel egyetértésben ;
b) a radioaktív anyagok nyilvántartása és ellenőrzése, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatá s
szabályait az egészségügyért, a rendészetért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálato k
irányításáért felelős miniszterrel egyetértésben ;
c) a radioaktív anyagok csomagolása engedélyezésének és ellen őrzésének szabályait a
közlekedésért felel ős miniszterrel egyetértésben ;
d) a nukleáris és más radioaktív anyagok nyilvántartásával összefüggő igazgatási
szolgáltatások igénybevételéért, továbbá az atomenergia-felügyeleti szerv hatóság i
tevékenységéért, ezen belül a nukleáris biztonsági hatósági tevékenységért fizetendő díjakat
az adópolitikáért felel ős miniszterrel egyetértésben ;
e) az atomenergia-felügyeleti szerv hatósági tevékenységéhez igénybe vett intézetek ,
intézmények részére a szolgáltatásért járó díj fizetésének feltételeit;
fi a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működésének szabályait és eljárásrendjét a

katasztrófák elleni védekezésért, az energiapolitikáért, a környezetvédelemért, az
egészségügyért, a rendészetért, az államháztartásért, valamint az állami vagyon felügyeletéért
felelős miniszterrel egyetértésben
g) az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértő i tevékenységgel
kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos szabályokat, a z
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben .'

Indokolá s

A módosító javaslat az atomenergia alkalmazási körében eljáró független műszaki szakértőre
vonatkozó szabályokat korrigálja, illetve egészíti ki .

1 . A módosító javaslat legfőbb eleme a minősítő bizottságokkal kapcsolatos szabályok az

Atv.-be illesztése . Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő
tevékenységéhez a megfelelő szakmai gyakorlat megléte elengedhetetlen. A szakértői
tevékenység olyan összetett és speciális, hogy az annak alapjául szolgáló szakmai gyakorla t
pontos, részletes, mindent átfogó meghatározása nem lehetséges . Ebből következően a
szakmai gyakorlat megfelelőségét egy külön erre a célra létrehozott, olyan szakemberekből
álló bizottság állapítaná meg, akik alkalmasak annak megítélésére, hogy a kérelmez ő által
igazolt szakmai gyakorlat a szakért ő i tevékenység ellátására képessé teszi-e a kérelmezőt (a
bizottsági tagokkal kapcsolatos feltételeket kormányrendelet tartalmazza majd) .

5



Ennek alapján a területi kamara a hozzá beérkezett kérelmeket, és a szakmai gyakorla t

igazolása, leírása érdekében csatolt dokumentumokat haladéktalanul továbbítja az els őfokú

minősítő bizottságot működtető Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) részére ,

ahol a háromtagú eljáró bizottság kialakítja állásfoglalását a szakmai gyakorlat megfelel ősége

tárgyában. A minősítő bizottság tehát a szakértői tevékenység feltételei közül a szakmai
gyakorlatot vizsgálja, állásfoglalása ebben a kérdésben köti a kamarát mint eljáró hatóságot .
A Magyar Mérnöki Kamara által működtetet másodfokú minősítő bizottság eljárására csak

abban az esetben kerül sor, ha az alapeljárásban hozott határozat a szakmai gyakorlat nem-

megfelelőségét állapítja meg, és a kérelmez ő emiatt (vagy emiatt is) fellebbez .

A javaslat a fentiek alapján kiegészíti a szakért ő i tevékenység folytatásának feltételeit a

szakmai gyakorlattal, a kérelemben ennek megfelelően az arra vonatkozó adatokat is meg kel l

adni . A kérelemben az állampolgárságot azért kell megjelölni, mert a kamarának erre az

adatra szüksége van ahhoz, hogy a bűnügyi nyilvántartást vezető szervtől adatokat kérjen .

Tekintettel a szakért ő i tevékenység különleges jellegére, nyilvántartásuk adatait fontos lenne a

Ket.-ben és a Szolgtv .-ben szereplő adatokhoz képest kiegészíteni, továbbá a megbízók

érdekeit szem el őtt tartva, szükséges nyilvánossá tenni a szakért ő szakmai gyakorlatára,
képesítésére vagy éppen a tevékenységtől eltiltására vonatkozó adatokat is .

A javaslat 1 . pontja továbbá terminológiai pontosítást is tartalmaz, az „önálló” helyett a

„független” jelző t alkalmazná a szakértőre, amely pontosabban kifejezi a szabályozás egyik fő
célját . A módosítás kiveszi a részszakterületekre vonatkozó utalásokat, miután az érintet t
hatóságok véleménye alapján elég szakterületi szinten szabályozni a gyakorolhat ó
tevékenységeket

2. Az érintett hatóságokkal történő folyamatos egyeztetés alapján, a szakértőkre vonatkozó

szabályok fenti módosításával párhuzamosan szükség van a végrehajtási rendelet kiadására

vonatkozó felhatalmazás kiegészítésére és javítására is . Rendeletben kerül sor a minősítő
bizottságok tagjaira, összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok, a szakvélemény tartalm i

elemeivel és elkészítésével kapcsolatos rendelkezések meghatározására .

3. A szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes eljárásokat indokolt igazgatási szolgáltatás i

díj fizetéséhez kötni, ennek érdekében – az illetékekr ől szóló 1990. évi CXIII . törvény 67 . §

(2) bekezdés b) pontja értelmében – szükséges a feladatkörrel rendelkez ő minisztert a

díjrendelet kiadására felhatalmazni .

Budapest, 2011 . június 8 .

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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