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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a 
továbbiakban: SzVMSzK) elnöksége „A személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: SzVMt.) 33.§(1) és a 38.§(1) l. pontjára figyelemmel, az alábbi 
jogosultsági vizsgaszabályzatot alkotja. 
 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Ezen szabályzat az SzVMt. 74.§ 2. és 4. pontjaiban meghatározott 
tervezőknek az SzVMt. 74.§ 1. e), valamint 3. pontokban írt, és a 6-9. 
pontjaiban meghatározott rendszerekkel kapcsolatos tervezői 
tevékenységére terjed ki. 

 
2. Az 1. pontban körülírt tervezést csak a tervezői jogosultságot igazoló 

engedéllyel rendelkező tervező végezhet. 
 

3. Tervezői jogosultsági vizsgát az a személy tehet, aki egyidejűleg tagja a 
Magyar Mérnöki Kamarának, és az SzVMSzK-nak, valamint 

 
a) szakirányú egyetemi (MSc) végzettséggel és ezt követően szerzett 

legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy 
b) szakirányú főiskolai (BSc) végzettséggel és ezt követően szerzett 

legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
 

4. A jogosultsággal kapcsolatos rendelkezéseket az „SzVMt.”, „A tervező- 
és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról” szóló 
1996. évi LVIII. törvény valamint „Az építészeti-műszaki tervezési 
jogosultság általános szabályairól” szóló 157/1997.(IX.26.) Korm. 
rendelet, „Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes 
szabályairól” szóló 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet,  „Az építésüggyel 
kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó 
szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól” szóló 103/2006. 
(IV.28.) Korm. rendelet, továbbá „A településtervezési és az építészeti-
műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság 
szabályairól” szóló 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 
5. A tervezői engedélyt az SzVMSzK elnöke adja ki, melyről írásban 

tájékoztatja a jogosultat és a Magyar Mérnöki Kamarát (a továbbiakban: 
MMK). 
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6. Az SzVMSzK és MMK közötti munkamegosztást, tájékoztatást, a kettős 

tagsággal rendelkezők tagdíját, és az ezzel összefüggő egyéb kérdéseket 
az érintett kamarák közötti Együttműködési megállapodás tartalmazza.  

 
A JOGOSULTSÁGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

 
7. Jogosultságot az SzVMt. 74. § 2. pontjában írt „vagyonvédelmi 

biztonságtechnikai tervező”, illetőleg a 74. § 4. pontjában írt „mechanikai 
vagyonvédelmi rendszert tervező” szakterületre lehet szerezni. 

 
8. A vizsga célja, hogy a vizsgára jelentkező személy számot adjon a 

tervezői tevékenység ellátásához szükséges jogi ismeretekből és a 
szakterülethez kapcsolódó speciális szakmai anyag elméleti és gyakorlati 
alkalmazási készségéről. 

 
9. A vizsga írásbeli, és a következő két főrészből áll: 

 
1.)     Általános jogismereti vizsgakövetelmény tervezőknek  

     1. sz. melléklet 
 

2.)      Szakterülethez kapcsolódó speciális szakmai vizsgakövetelmény 
     a.) vagyonvédelmi biztonságtechnikai tervezőknek 

2. sz. melléklet 
     b.) mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezőknek 
 3. sz. melléklet 

 
10. A szakterületre vonatkozó követelményeket a biztonságtechnikai tagozat 

szakcsoportjai dolgozzák ki, és alkalmazásuk előtt véleményezésre 
megküldésre kerül a Budapesti Műszaki Főiskola és az MMK részére.  

 
 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 
 

11. Az egyes főrészekre vonatkozóan a vizsgát eredményesnek, illetve 
eredménytelennek lehet minősíteni. Eredményesnek minősül a vizsga arra 
a főrészre vonatkozóan, amelyben a vizsgázó a kérdéseket —a 
vizsgalapon feltüntetett pontszámok alapján számítva— 70%-ban 
helyesen válaszolta meg.  

 
12. Valamely szakterületen tervezői jogosultságot az a vizsgázó szerez, aki az 

általános jogismereti főrészből, és a kért jogosultság szerinti speciális 
szakmai főrészből egyaránt eredményes vizsgát tett. 
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13. Egy-egy főrész eredményes vizsgája – 5 évig - érvényesíthető a 

megismételt, illetve más szakterületre kiterjedő jogosultsági vizsgánál. 
 

14. A vizsgázó – kérésére- megtekintheti az értékelt vizsgalapját. 
 

A VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS 
 

15. A jogosultsági vizsgára az SzVMSzK által rendszeresített (a területi 
szervezetek irodáiban kérhető, illetve az SzVMSzK honlapjáról 
www.szvmszk.hu – letölthető) jelentkezési lapon kell jelentkezni. A 
jelentkezés történhet ajánlott levélben is (Budapest, XIII., Szegedi út 37-
39.), vagy a jelentkezési iratoknak a területi szervezetek irodáihoz történő 
benyújtásával, postázásával.  

 
16. A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 

 
a.) a jelentkező állampolgárságát igazoló okirat közjegyzővel 

hitelesített másolatát;  
 

b.) a jogosultságnál érvényesíteni kívánt végzettséget igazoló diploma 
(oklevél) közjegyzővel hitelesített másolatát, kivéve ha azt a 
jelentkező az SzVMSzK-nál, illetve az EGT nem magyar 
állampolgára a jogosultság ügyében eljáró magyar hatóságnál már 
benyújtotta; 

 
c.) ha a kérelmező kreditrendszerben szerezte meg az oklevelét, a 

szakirány elbírálásához a leckekönyv másolatát és az oklevél 
mellékletét; 

 
d.) a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy mely főrész(ek)ből kíván 

vizsgát tenni; 
 

e.) a jelentkező szakmai önéletrajzát; 
 

f.) nyilatkozatot arról, hogy – ha a jelentkező nem tud, vagy nem akar 
magyar nyelven vizsgázni- az Európai Unióban elismert nyelvek 
közül, mely nyelven kíván vizsgázni, és hogy fedezi a vizsgára az 
SzVMSzK részéről biztosított tolmács költségeit (ezen igényét a 
vizsga előtt legalább négy héttel kell jelezni); 

 
g.) az 52/2004. (IX.8.) BM rendeletben előírt vizsgadíj befizetését 

igazoló irat másolatát. 
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17. A kreditrendszerben szerzett oklevél esetében, valamint ha a végzettséget 

igazoló oklevélből a szakirány nem állapítható meg egyértelműen, akkor a 
szakirányról a vizsgabizottság a névjegyzékbe történő bejegyzési eljárás 
során jogosult véleményt nyilvánítani. 

 
18. Minden iratot magyar nyelven, az idegen nyelvű diplomát hiteles magyar 

fordításával együtt kell benyújtani. 
 

 
A VIZSGA ALÓLI FELMENTÉS 

 
19. A jogosultsági vizsgától az SzVMSzK – a névjegyzékbe történő 

bejegyzési eljárás során- indokolt esetben az egyik, vagy mindkét főrészre 
vonatkozóan eltekinthet, ha  

 
a.) a kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának tartalma alátámasztja a 

vizsgaanyag teljes körű ismereteit, és biztonságtechnikai tervező 
esetén 1998 óta folyamatosan aktív tagja az SzVMSzK -nak; 

 
b.) a kérelmező más – bármely- szakterületen (építési műszaki ellenőri, 

közigazgatási) eredményes jogosultsági vagy szakvizsgával 
rendelkezik, és e vizsga követelményrendszere a tervező 
jogosultsági vizsga követelményrendszerével teljes körűen  
megegyezik; 

 
c.) a kérelmező betöltötte 60. életévét és a kérelmezett szakterületen 

legalább 15 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik és 
biztonságtechnikai tervező esetén 1998 óta folyamatosan aktív tagja 
az SzVMSzK-nak; 

 
d.) a kérelmező rendelkezik SzVMSzK, valamint MMK tagsággal és a 

„Vagyon- és tűzvédelmi rendszerek”; „Bányagépészet”; 
„Épületgépészet” vezető tervezői vagy tervezői (Vt-1; Vt-2; BSZG; 
G-1; G-2) jogosultsággal; 

 
e.) a kérelmező rendelkezik SzVMSzK, valamint MMK tagsággal és a 

„Vagyonvédelmi mechanikai és elektronikus eszközei (zár, lakat)”;  
a „Biztonsági és üzemi televíziós, rádiós berendezések”; „Digitális 
képfeldolgozó berendezések”; „Épületgépészeti”; 
„Gépszerkezettan”; „Gépipari technológia”; „Forgácsoló 
szerszámgépek, forgácsoló célgépek”; „Meleg és hideg képlékeny 
alakító gépek, prések, sajtolók”; „Hegesztett gépészeti szerkezetek” 
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vezető szakértői vagy szakértői (G-D-72; G-G-13; G-G-15); É-G-
V; G-D-V3; G-K-V; G-D-6; G-D-7; G-D-53) jogosultsággal. 

 
20. A vizsga alóli felmentést (a megítélés szempontjainak, gyakorlatának 

egységesítése érdekében) a szakmai gyakorlat szempontjából a 21. pont 
figyelembe vételével kell megállapítani.  

 
21. A kérelmezőt fel kell menteni – az a. és b. pontokban szabályozott 

feltételek bármelyikének teljesülése esetén – a jogosultsági vizsga alól, 
vagy annak valamelyik fő része alól, ha 

 
a.) A kérelmező igazolt szakmai gyakorlatának tartalma alátámasztja a 

vizsgaanyag teljes körű ismereteit, ha 15 év időszakából legalább 8 
év időtartamú, folyamatos hazai tervezői tevékenységet igazol. Ez 
lehet a kérelmezettől eltérő szakterületen jogosultan vagy a 
kérelmezett szakterületen jogosult – 1998 óta folyamatosan aktív 
SzVMSzK tag -  tervezői irányításával végzett tevékenység. Ha 
ebből legalább 5 év a kérelmezett szakterületnek megfelelő 
tevékenység, a vizsga szakterületi főrésze alól is, különben csak az 
általános főrész alól menthető fel. 

b.) A jogosultsági vizsga általános főrésze alól felmenthető az, aki 
eredményes közigazgatási vizsgát, továbbá aki bármely 
szakterületen eredményes építési műszaki ellenőri vizsgát tett, vagy 
rendelkezik jogi, államigazgatási, rendőrtiszti felsőfokú végzettség 
valamelyikével. 

 
22. A felmentésről az SZVMSzK elnöke a vizsgabizottság javaslata alapján 

dönt. 
 
23. A vizsga alóli felmentést a kérelmező a „Jelentkezési lap tervezői 

engedélyre, illetve jogosultsági vizsgára” lapon kérheti. 
 

 
A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA 

 
24. Jogosultsági vizsgát általában kéthavonta – de 10 fő jelentkező megléte 

esetén ennél nagyobb gyakorisággal- kell szervezni. 
 
25. A jogosultsági vizsga szervezését az SzVMSzK országos szervezete 

végzi, amelynek során: 
 

- meghatározza a vizsga helyét és időpontját; 
- kijelöli a vizsgafelügyelőt a főtitkár vagy titkár személyében; 
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- gondoskodik a minden vizsgázónak kiosztható, főrészekre vonatkozó 
kérdéssorokat tartalmazó vizsgalapok elkészítéséről (az egyes 
vizsgakérdések pontértékét, a kiadott vizsgakérdések mellett fel kell 
tüntetni); 

- gondoskodik a vizsga felügyeletéről; 
- a vizsgalapokat összegyűjti, és értékelésre átadja a vizsgabizottságnak. 

 
26. A vizsgára a jelentkező írásbeli meghívást kap, mely tartalmazza a vizsga 

helyét és időpontját. A meghívást a vizsga előtt legalább három héttel 
ajánlott levélben postára kell adni. 

 
27. Valamennyi főrész-vizsga 2-2óra időtartamú. 

 
28. A vizsgán bármely segédlet, irodalom használható. A vizsgázó a vizsgán 

konzultációt senkivel nem folytathat. 
 

29.  Az SzVMSzK a vizsga eredményéről írásban értesíti a vizsgázót. Az 
értékelés a főrészekre külön –külön kerül közlésre.  

 
30. Az eredménytelen vizsga – 5 éven belül - bármikor megismételhető, 

azonos feltételekkel. Megismételt vizsgát tenni csak az eredménytelen 
főrész(ek)re vonatkozó anyagból kell.  

 
31. A vizsgázó személyazonosságát igazoló okmányt köteles a vizsga 

megkezdésekor bemutatni. 
 

32. A vizsgabizonyítványt az SzVMSzK elnöke és a vizsgabizottság elnöke 
írja alá. 

 
33. A vizsgafelügyelő gondoskodik az eredményesen vizsgázottak 

nyilvántartásba vételéről. 
 

A TERVEZŐI NÉVJEGYZÉK 
 

34. Az SzVMSzK évente „Tervezői névjegyzék”-et tesz közzé. 
 

35. A Tervezői névjegyzék tartalmazza az adott év március 31-én engedéllyel  
rendelkező biztonságtechnikai és mechanikai vagyonvédelmi rendszert 
tervezők nyilvános adatait (név, szakterület, SzVMSzK azonosító).  

 
36. A Tervezői névjegyzék –egy évig- a következő év április 30-ig érvényes, 

amikor is ezt a tagdíjfizetések és a jelentkezések, engedélyek alapján 
felváltja a következő évi Tervezői névjegyzék.  
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37. Az adatok megtalálhatók az SzVMSzK honlapján (www.szvmszk.hu) is. 

Az interneten közzétett adatok (elektronikus tervezői névjegyzék) a 
nyomtatott kiadvány érvényességi idején belül (vizsgához igazítottan) 
frissítésre kerülnek, valamint a tervező írásbeli beleegyezésével a 
nyilvános adatokon kívül egyéb információkkal bővítésre kerülhetnek (pl. 
lakcím, munkahely, végzettség, telefonszám, stb.). 

 
38. Valamely engedélyhez (jogosultsághoz) kötött mérnöki dokumentum 

(terv, szakvélemény, stb.) felelős aláírására az a mérnök jogosult, akinek 
erre engedélye van, továbbá a dokumentum aláírásának napján az 
SzVMSzK és az MMK tagja, valamint az ezen a napon érvényes 
valamelyik Tervezői névjegyzékben (az írottban vagy az elektronikusban) 
szerepel a jogosultsága. 

 
39. Megfelelő gyakorlat esetén vezető tervező engedély (jogosultság) 

kérhető: 
a.) szakirányú egyetemi (MSc) végzettség és legalább 6 év igazolt 

tervezési gyakorlat;  
b.) szakirányú főiskolai (BSc) végzettség és 10 év igazolt tervezési 

gyakorlat alapján. 
 

A gyakorlati időt a vizsgabizottság állapítja meg a 19-21 pontban írottak 
figyelembevételével. 

 
 

A VIZSGABIZOTTSÁG ÉS FELADATA 
 

40. A jogosultsági vizsgabizottság elnökből és 4 tagból áll (egy-egy vizsgán 
az elnöknek és minimum 2 fő tagnak jelen kell lennie). 

 
41. A jogosultsági vizsgabizottságot 12 hónap meghatározott időre – a 

biztonságtechnikai alelnök javaslatára – az SzVMSzK elnöke hozza létre. 
 

42. A vizsgabizottság elnöke, az SzVMSzK elnöke által kijelölt személy. 
 

43. A vizsgabizottság tagjai: 
 

a.) az MMK elnöke által - az SzVMSzK-tól kapott felkérés alapján - a 
szakterület szerinti MMK illetékes tagozatából kijelölt személy; 

b.) a szakterület szerinti felsőoktatási intézmény vezetője által – az 
SzVMSzK -tól kapott felkérés alapján – kijelölt személy; 
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c.) az SzVMSzK elnöke által - az SzVMSzK - tagjai közül- kijelölt 2 
fő. 

 
44. A vizsgaalkalomra - az előre összeállított zárt borítékban lévő 

kérdéssorok közül - meghatározott írásbeli vizsgakérdéseket, a 
vizsgabizottság elnöke és az általa erre felkért 2 fő bizottsági tag 
sorsolással választja ki. 

 
45. Az írásbeli vizsgát majd az értékelést a min. 3 fős bizottság bonyolítja le 

és dönt a vizsga eredményes vagy eredménytelen voltáról, melyről 
tájékoztatja az SzVMSzK elnöke által kijelölt vizsgafelügyelőt. Igény 
esetén az értékelésbe javítóbiztosok vonhatók be, de az általuk értékelt 
vizsgalapok min. 20%-át a vizsgabizottságnak felül kell vizsgálni, és ha 
szükséges, akkor a korrekciót végrehajtani. Eredményes vizsga esetén a 
vizsgafelügyelő intézkedik az SzVMSzK elnöke felé az engedély 
(jogosultság) kiadásáról. 

 
 

A JOGOSULTSÁG MEGÚJÍTÁSA 
 

46. A jogosultság és az engedély 5 évig érvényes. Ezt követően külön eljárás 
keretében megújítható. A megújítás feltétele az SzVMSzK külön 
önkormányzati szabályzatában rögzített szakmai továbbképzések 
ismeretanyagának elsajátítását igazoló eredményes beszámoló. 

 
47. A megújítási kérelemhez mellékelni kell: 

- a 46. pontban írt beszámoló eredményességének igazolását; 
- a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási 

szolgáltatási díj befizetésének igazolását; 
- mindazokat a névjegyzékbe vételhez eredetileg mellékelt 

dokumentumokat, amelyek tartalma időközben 
megváltozott vagy kibővült. 

 
 

A JOGOSULTSÁGI VIZSGÁK ANYAGI FEDEZETE 
 

48. A jogosultsági vizsga díjtételeit a 16. g) pontban írott jogszabály állapítja 
meg. A rendelet intézkedésének megfelelően a jogosultsági vizsga díjáról 
az SzVMSzK elkülönített nyilvántartást vezet. A díj kizárólag a 
vizsgaszervezés, -lebonyolítás fedezésére használható fel. 
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49. A vizsgadíjakból befolyt összegből az SzVMSzK országos elnöksége által 
meghatározott tiszteletdíjak folyósíthatók a vizsgabizottság elnökének és 
tagjainak, valamint a javító biztosoknak. 

 
JOGORVOSLAT 

 
50. A jelen szabályzatban foglaltak szerinti döntések ellen az SzVMSzK 

Alapszabályában biztosított jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe. 
 

 
 

A SZABÁLYZAT KIHIRDETÉSE 
 

51. Jelen szabályzatot az SzVMSzK magyar nyelven hirdeti ki.    
Megjelenteti az SzVMSzK és az MMK internetes honlapján 
(www.szvmszk.hu, www.mmk.hu), továbbá a vagyonvédelmi 
elektronikus és mechanikus biztonságtechnikához kapcsolódó nyomtatott 
és elektronikus sajtóban, valamint a Mérnök Újság-ban. 

 
52. A jelen szabályzatot a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara 2006. május 16. napján megtartott országos elnökségi 
ülése a 180/2006.(05.16.) számú határozatával elfogadta. 
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A szabályzat melléklete: 
 
 
1.sz. Általános jogismereti vizsgakövetelmény tervezőknek  
 
2.sz. Szakterülettől függő speciális szakmai vizsgakövetelmény vagyonvédelmi    

biztonságtechnikai tervezőknek 
 
3.sz.Szakterülettől függő speciális szakmai vizsgakövetelmény mechanikai 

vagyonvédelmi rendszert tervezőknek 
 
4.sz. Jelentkezési lap tervezői engedélyre, illetve jogosultsági vizsgára 
 
5.sz. A vizsgabizottság díjazása 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 
Az érvényben lévő magyar szabványok: 
http://www.mszt.hu/standardsearch/index_c.asp 
 
Herwerth Miklós: Behatolásjelző rendszerek tervezése 

Secutex Kft. 2001 
 
Tóth Levente: CCTV magyarul 
          BM Nyomda 2004 
 
Dr.Lukács György, Kákonyi Gyula, Devecsai János, Kerekes János, Cseh 
András, Utassy Sándor, Ecsedi Ákos, Kékesi Gábor, Hurtik Imre, Csengeri 
Péter, Kuti Mihály, Szilágyi Szilárd: Új Vagyonvédelmi nagykönyv 
 CEDIT 2000 Kft. 2002 
 
Riasztó rendszerek: oktatási segédlet a vonatkozó szabványok felhasználásával 
          Pluto Bt. – Rizikó Kft. 2003 
 
Mechanikai védelem: nyílászárók, zárak, zárszerkezetek oktatási segédlet, a 
vonatkozó szabványok felhasználásával 
 Pluto Bt. – Rizikó Kft. 2003 
 
Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlás: Betöréseslopás- és rablás biztosítás 
technikai feltételei  
 MABISZ 1997 
 
Moha Lajos-Bodlaki Ákos: Az informatikai biztonság 
 PRO-SEC Kft. 2003 
 
Csepregi Csaba: Tűzjelző rendszerek 
 Florian Press Kiadó 2001 
 
Kákonyi Gyula: Zárak, lakatok 
 Műszaki Könyvkiadó 1986 
 
Kákonyi Gyula: Lakásbetörés elleni védelem 
 Műszaki Könyvkiadó 1982 
 
1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról 
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56/1999.- (IV.2.) kormányrendelet a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy 
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a 
korlátozottan megismerhető adat védelmének eljárási szabályairól 
 
179/2003. (XI. 5.) kormányrendelet a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy 
nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített adat védelmének 
eljárási szabályairól 
 
180/2003. /XI. 5.) kormányrendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes 
feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések 
részletes szabályairól 
 
 
5.sz. melléklet 
 
A vizsgabizottság díjazása 
 

1. Tervezői jogosultsági vizsga alóli felmentési kérelmek elbírálása: 
 

− Vizsgabizottság elnöke 1.500,-Ft/kérelem 
− Vizsgabizottsági tag 1.000,-Ft/kérelem 

 
2. Vizsgáztatás javítóbiztossal: 

 
− Vizsgabizottság elnöke 2.000,-Ft/vizsgázó 
− Vizsgabizottsági tag 1.500,-Ft/vizsgázó 
− Javítóbiztos 1.000,-Ft/vizsgafőrész 

 
3. Vizsgáztatás javítóbiztos nélkül: 

 
− Vizsgabizottság elnöke 3.000,-Ft/vizsgázó 
− Vizsgabizottsági tag 2.000,-Ft/vizsgázó” 

 


