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Kamarai részvétel a szabályozás 
kialakításában, folyamatos aktualizálásában

• koncepció,

• törvény,

• végrehajtási rendeletek,

• szakmai útmutatók



Kamarai törekvések a tervezői szakma 
képviselete érdekében (I.)

1. minőség alapú kiválasztás, 

2. a tervező önálló kiválasztása, 

3. D&B az építési beruházások során,

4. referencia bővítés – műszaki egyenértékűség kérdései,

5. jóváhagyási terv, kivitelezési terv,



Kamarai törekvések a tervezői szakma 
képviselete érdekében (II.)

6. képviselet a KBT-ben (MMK-MÉK),

7. tagság képviselete szabálytalan ajánlatkérésekkel 
szemben (Előzetes Vitarendezési Kérelem)

8. egyes költségek és díjak,

9. jogosultság és tanúsítás,



A minőség alapú kiválasztás 
[Kbt. 76. § (3)]

• Kbt. és a végrehajtási szabályozás

• a kialakult gyakorlat és az útmutató szükségessége

• az útmutatóval kapcsolatban felmerült javaslatok

1.



A tervező önálló kiválasztása
[322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. §]

• a Desing & Build szerkezete

• a szabályozás (korlátozás, szerzői jogi vonatkozás és a 
tervezői felügyelet)

• a gyakorlat problémái

2.



A D&B az építési beruházások során

• a konstrukció alkalmazása az építési beruházások során,

• a gyakorlatban nem megfelelő az alkalmazása –
kivételesség esetköre

• Inkább a feltételek előkészítetlensége, tisztázatlansága 
miatt

• útmutató és a feltételek újraszabályozása

3.



A referencia bővítés – műszaki 
egyenértékűség

• a fogalom [Kbt. 3. § 30. pont]

• a referencia-bővítés oka és funkciója [Kbt. 65. § (5)]

• a szabályozás

4.



Jóváhagyási terv, kivitelezési terv

• szabályozás [322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. 
melléklete]

•MMK szabályzat 

• a kivitelezési terv tatalma

• funkció

5.



Tagság képviselete szabálytalan ajánlat-
kérésekkel szemben (Előzetes Vitarendezés)
• „Geodéziai munkák és felmérési feladatok elvégzése” tárgyú kiírásban az 

alkalmassági minimumkövetelményben elvárt képesítési előírások 
hiányosságai – MMK EVK hatására módosították a kiírást

• „Budapest XIV. kerület 29834/10 és a Budapest XIV. kerület 29834/13 helyrajzi 
számú ingatlanok közműérintettségeinek felmérése, közműtérkép készítése, a 
közműkiváltások tervezési diszpozíciója” tárgyú kiírásban 
minimumkövetelményként elvárt tervezői jogosultság hiányosságai – MMK 
EVK hatására módosították a kiírást

• „A budapesti Új Duna-híd független statikai számításainak elkészítése és 
tervellenőrzési feladatainak ellátása” tárgyú kiírásban referencia egyenértékű-
ségének hibás megítélése – MMK EVK hatására visszavonták a kiírást

7.



Egyes költségek és díjak

• alvállalkozói díjak megfizetése,

• előkészítési költségarány mértéke,

8.



Jogosultság és tanúsítás

• jogosultság tartalma, jelentősége,

• tanúsítás tartalma, jelentősége,

9.



• a törvény alkalmazása kapcsán, [322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 7. § (2), 17. § (3)]

• a legalacsonyabb ár, mint egyedüli értékelési szempont 
tilalma, [Kbt. 76. § (5)]

Továbbtervezés 322/2015. (X.30.) Kr. szabály + 
MMK-MÉK szabályzat



• Beruházási Folyamatok Rendszere (BFR)

• 2018. szeptemberében az MMK-MÉK-ÉVOSZ által 
elfogadott szakmai ajánlás

• Beruházási Ügynökség

• az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 
2018. évi XXXVIII. törvény

• az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. 
(XII.27.) Korm. rendelet

Beruházási Folyamatok Rendszere (BFR) 
ajánlásai és a Beruházási Ügynökség
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