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 Szám: 

 

       Szám: 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: 

SzVMSzK) 1135 Budapest, Szegedi út 37-39., valamint 

az Magyar Mérnöki Kamara  ( a továbbiakban: MMK) 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.. (a 

továbbiakban: Felek) között 

A Felek, egyetértve abban, hogy az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása a 

jogszabályok betartását, a vagyonvédelmi tervezői szakma tisztulási folyamatának 

felerősítését,valamint a tervező és szakértő mérnöki tevékenység szakmai, etikai 

színvonalának növelését szolgálja, az alábbi együttműködési megállapodást kötik. 

Általános rendelkezések 

1. A Felek tevékenységét és együttműködését meghatározó jogszabályok, kamarai és egyéb 

szabályozók különösen: 

 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.), 

 az SzVMt. végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet (továbbiakban: BM 

r.), 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), 

 a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, 

- a tervező – és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. 

évi LVIII. törvény, 

 

- 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott 

szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes 

szabályairól 

 

- 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki 

tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól 

 

- az építészeti- műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga 

követelményrendszeréről szóló 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM 

együttes tájékoztató, 

 

- az SzVMSzK 180/2006.(05. 16.) számú elnökségi határozattal elfogadott 

Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai és Mechanikai Vagyonvédelmi Rendszert 

Tervezői Jogosultsági Vizsgaszabályzata. 

 

2. A megállapodás célja a vagyonvédelmi tevékenység végzésével kapcsolatos tervező  

mérnökök névjegyzékének vezetésével, a jogosultsági vizsga lebonyolításával 
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kapcsolatban a Felek tevékenységének összehangolása, egymás tevékenységének 

kölcsönös segítése. 

A Felek jogai és kötelezettségei 

3. A megállapodás végrehajtásában részt vesznek: 

 az SzVMSzK országos szervezete, 

 a MMK országos szervezete 

4. Az együttműködés során a Felek között felmerülő vitás kérdésekben az együttműködésre 

kijelölt megfelelő szintű vezetők egyeztetést követően döntenek. 

5. Abban az esetben, ha az  MMK tevékenysége során etikai vétségről szerez tudomást, a 

vonatkozó jogszabályok keretein belül haladéktalanul értesíti az SzVMSzK országos 

szervezetét az etikai eljárás megindításához szükséges információk átadásával. 

6. Abban az esetben, ha az  SzVMSzK tevékenysége során etikai vétségről szerez tudomást, 

a vonatkozó jogszabályok keretein belül haladéktalanul értesíti az MMK országos 

szervezetét az etikai eljárás megindításához szükséges információk átadásával. 

7. Az SzVMSzK Vizsgaszabályzatában szabályozott Jogosultsági vizsgára történő 

jelentkezés az SzVMSzK által kidolgozott Jelentkezési Lapon történik, amelyet a saját 

internetes honlapján letölthető formában megjelenít. 

8. A Jelentkezési lapok feldolgozását, a csatolt okiratok ellenőrzését, biztonságos tárolását az 

SzVMSzK végzi. 

9. Az MMK lehetővé teszi, hogy az SzVMSzK információkat kérjen az SzVMSzK- hoz 

jelentkezők MMK tagságával, a tagsági jogviszony fennállásával kapcsolatban. 

10. A vagyonvédelemmel kapcsolatos tervezői, vezető tervezői jogosultsági vizsgákat az 

SzVMSzK országos szervezete szervezi. 

11. Az MMK az SzVMSzK jogosultsági vizsgabizottságába témakörönként egy-egy 

vizsgabizottsági tagot delegál. 

12. A vagyonvédelemmel kapcsolatos tervezői, tervezői névjegyzéket az SzVMSzK országos 

szervezete vezeti, amelyet minden év március 15- ig nyomtatott formában és az 

SzVMSzK hivatalos honlapján (www.szvmszk.hu) – az adatvédelmi szempontokra 

figyelemmel - is megjelentet.  

13. A Felek megállapodnak abban, hogy – a viszonosság elve alapján – egymás tervezői,  

tervezői jogosultsági vizsgáikat kölcsönösen elismerik. 

14. A kettős tagsággal rendelkező tagok a jogosultságuknak és a névjegyzékbe vételüknek 

megfelelő tagdíjat fizetik mindkét kamarában. 

15. A Felek az általuk kiadott sajtótermékeket – tájékoztatás céljából - kölcsönösen megküldik 

egymásnak. 

16. A Felek vállalják, hogy az egymást érintő tájékoztatókat, információkat saját honlapjaikon 

megjelenítik. 

17. A Felek az őket érintő vagy általuk kezdeményezett jogszabályokról, jogszabály-

módosításokról egymást – tájékoztatás, véleményezés céljából – kölcsönösen értesítik.  

18. Az MMK vállalja, hogy jelen Megállapodás megkötését követően nem ad ki vagyon és 

tűzvédelmi (Vt1, Vt2) tervezői, jogosultságott. Az MMK által a 104/2006 (IV. 28.) Korm. 

sz. rendelet alapján kiadott villamosmérnöki tervezői jogosultság (V-T) illetve a 

http://www.szvmszk.hu/
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korlátozott villamosmérnöki tervezői jogosultság (V-T korlátozott) a vagyonvédelmi 

tervezést nem tartalmazza. 

19. A Felek a tárgykörben szervezett szakmai rendezvényekről, továbbképzésekről, 

konferenciákról egymást tájékoztatják, képviselőiket meghívják. Az együttműködésen 

alapuló eredményeikről kölcsönösen tájékoztatják egymást, illetve a médián keresztül a 

nyilvánosságot. 

Záró és átmeneti rendelkezések  

20. Az MMK vállalja, hogy a jogosultságok átsorolásakor tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 

vagyonvédelemre, biztonságtechnikára az SzVMSzK rendelkezik hatáskörrel. 

21. A Felek a megállapodás tartalmát érintő jogszabályok változása esetén kölcsönösen 

kezdeményezik a megállapodás szükséges módosításait. 

22. A Felek bármelyike jogosult jelen megállapodást - 30 napos felmondási határidővel - 

írásban felmondani. 

23. A Felek a megállapodásban rögzítettek végrehajtásával kapcsolatos tapasztalataikat évente 

(első alkalommal 2007. szeptember 30-ig), ezt követően tárgyévet követő év február 

utolsó napjáig) értékelik és határoznak a megállapodás esetlegesen szükséges 

módosításáról. 

24. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás hatályba lépését követően az 

abban foglaltakról – különös tekintettel a Jogosultsági vizsgára történő jelentkezés 

menetéről és a kötelezően csatolandó okiratok köréről - haladéktalanul tájékoztatják 

területi (helyi) szervezeteiket. 

A Felek ezen megállapodás megkötését aláírásukkal hitelesítik. 

Budapest, 2007. május 8. 

 

a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara részéről 

a Magyar Mérnöki 

Kamara részéről 

 

Vörösmarti Mihály 

SzVMSzK elnöke  

 

Dr. Kováts Gábor 

MMK elnöke  

 

 

Készült: 2 példányban, 3 oldal terjedelemben 

Kapja: SzVMSzK  

MMK 

 


