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1. A szabályzat célja, törvényességi alapja 

1.1 A Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Küldöttgyűlése az építésüggyel kapcsolatos 
egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó kamarai továbbképzési rendszer 
részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
végrehajtásával kapcsolatos, az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében, a 
tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 
törvény 11. §-ának (2) bekezdésének k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a MÉK 
illetékességébe tartozó, jogszabály által előírt kamarai szakmai továbbképzés lebonyolításának 
részletes szabályait – tematikája, rendszere, metódusa, értékelése - jelen szabályzatban 
állapítja meg. 

 
1.2 A Rendelet a kamarai kötelező továbbképzést részletesen szabályozza. 

2. A szabályzat alkalmazási köre 

A MÉK és a területi építész kamarák (továbbiakban: TÉK), valamint a TÉK titkárai, és a kamara 
szakmagyakorlói továbbképzéssel kapcsolatos ügyben e szabályzat rendelkezései szerint járnak 
el, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. 

3. Fogalom meghatározások 

3.1 Jelen szabályzat értelmezésében: 

Szakértői Testület: 

A Rendelet előírása szerint a MÉK által működtetett Továbbképzési Szakértői Testület 
(továbbiakban: Szakértői Testület). 

Szakértői testület döntése: 

A szakértői testület által a továbbképzési rendszert és a továbbképzést érintő meghozott 
olyan döntés és általános érvényű döntés, melyeket jogszabály nem szabályoz. Ilyenek 
különösen: továbbképzések értékelése; szakmai díjak továbbképzési pontértékei; 
továbbképzési pályázatkiírásban foglalt feltételek; önbevallással kapcsolatos teendők; 
továbbképzési dokumentum minták. 

Önbevallás: 

A szakmagyakorló nyilatkozata a továbbképzésként figyelembe vehető szakmai 
tevékenységéről, ill. önképzéséről. 

Önképzés: 

A kamarai szakmagyakorló - nem szervezett keretek között történő - egyéni tematika 
alapján és egyéni időbeosztással történő szakismeretek megszerzése. 

Egyéni kérelem: 

A szakmagyakorló kérelme önképzésének, egyéni továbbképzési teljesítményének 
pontérték megállapításra. Az egyéni kérelem tartalma: kérelem-adatlap, és a szükséges 
mellékletek az adott képzés értékeléséhez (képzés szervezője, helye, tematikája, szakmai 
előadások címe, témája, időtartama, előadók megnevezése; szakmai tanulmányút 
összefoglalója, rövid beszámoló, szakmai cikk másolata, nagyobb terjedelmű szakmai 
kiadvány kivonata vagy könyv tartalomjegyzéke, internetes hivatkozása - „linkje” stb.)1 

 
1 Megállapította a MÉK 2020.09.11-i Küldöttgyűlése 
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Szakmai témakörök: 

Szakmai továbbképzésnél a MÉK Továbbképzési Szakértői Testület döntése alapján 
figyelembe vehető, oktatható témakörök. 

Szakmai továbbképzés: 

Kamarai szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkező természetes személy 
szakmagyakorlási tevékenysége folytatásához szükséges szakmai és jogszabályi 
ismeretanyag naprakészen tartására és bővítésére szolgáló, a Rendelet hatálya alá tartozó 
folyamatos kamarai és önképzés. 

Továbbképzési dokumentum: 

A továbbképzés teljesítését igazoló dokumentum, mely lehet hivatalos okiratmásolat, okirat 
másolata, vagy kamarai hitelesített okiratmásolat, vagy a továbbképző által kiállított 
igazolás, vagy a szakmagyakorló önbevallása. 

Továbbképzés értéke: 

A Szakértői Testület által megállapított továbbképzési pont értéke. 

Szakmai továbbképzési időszak: 

Azonos és egyidejű a Rendelet szerinti kötelező továbbképzés időszakával. 

4. A szakmai továbbképzés típusa és formája 

A szakmai továbbképzés az adott szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó építészeti- 
műszaki fejlődés és a szakmai ismeretanyag bővítését szolgálja, amelynek formája lehet 
különösen, de nem kizárólagosan: 
- szakirányú, a szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó, posztgraduális képzés; 

- szakmai tanfolyamon, előadáson, konferencián való részvétel hallgatóként vagy előadóként; 

- szakmai kiállításon való részvétel szakmai szervezőként, vagy részvétel saját szellemi 

alkotással, vagy annak bemutatásával; szakmai kiállítás megnyitó előadáson való részvétel, 

- az adott szakterületen végzett tudományos vagy szakirodalmi tevékenység; 

- az adott szakterületen végzett oktatói vagy konzulensi tevékenység, 

- szakmai publikációs tevékenység, 

- diplomaterv, vagy szakdolgozat szakmai opponencia elkészítése (írásos formában) 

- szakmai díj, szakmai tudományos cím, fokozat elnyerése; 

- terv- és ötletpályázaton való eredményes részvétel (helyezés, megvétel, különdíj); 

- tervtanács által elfogadott, vagy elfogadásra javasolt terv készítése;  

- az állami főépítész által elfogadásra javasolt legalább településrészre kiterjedő 

településrendezési eszközök készítése; 

- szakmai tanulmányúton való részvétel, illetve a szakmai tartalmának összeállítása; 

- bemutatással egybekötött épületlátogatások (tervezői-, építtetői-, projektmenedzseri-, 

kivitelezői-, üzemeltetői ill. építészettörténeti bemutatás) 

- műhelybeszélgetéseken való részvétel, 

- továbbképzési rendezvény, kiállítás, kiadvány szakmai programjának összeállítása 

- a szakértői testület által meghatározott, jóváhagyott szakirodalom alapján történő önképzés,  

- szakmát érintő jogszabályalkotásban, ill. jogszabály véleményezésben való közreműködés  
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5. A továbbképzési kötelezettség 

5.1 Szakmai továbbképzés: 
 

a) A Rendeletben kötelezetteknek továbbképzési időszakonként 20 továbbképzési pontot 
kell megszerezni, az (5.5) pont figyelembevételével.2  Ez a továbbképzési időszak során – 
illetve a tervezési jogosultság meghosszabbításáig - bármikor teljesíthető. 3 

 

b) Töredék idő esetén, az időarányos pontérték számításkor a tervezési jogosultság 
meghosszabbításának időpontjáig minden befejezett naptári év után négy pontot, és 
minden megkezdett negyedév után egy pontot kell teljesíteni a továbbképzésben. Ez az 
adott időszak alatt bármikor teljesíthető. 4 

 

c) Megszerzett szakmai továbbképzési pont a megszerzés dátumától számított 5 évig 
vehető figyelembe. 

 

d) A szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő elteltét követően 
a szüneteltetett szakmagyakorlási tevékenység abban az esetben folytatható, amennyiben 
a névjegyzéki bejegyzés szüneteltetésének megszüntetését kérő személy a szakmai 
továbbképzési kötelezettségének teljesítését igazolja. 

 

5.2 Szakmai továbbképzési pontok megszerezhetők: 
 

a) szervezett továbbképzésen való részvétellel, 
 

b) önképzés keretében teljesített továbbképzéssel, 
 

c) a szakértői testület általános döntései alapján a titkárok által regisztrálandó 
továbbképzéssel. (ld. a Szakmai továbbképzési szabályzat Függelékében) 

 

5.3 A szakmagyakorló az általa teljesített továbbképzési dokumentumokat az őt nyilvántartó területi 
kamara titkárához nyújtja be az adott szakmagyakorlási jogosultságának érvényben 
tartásához. A továbbképzési dokumentumok papír alapon, illetve elektronikus formában is 
benyújthatóak. 

 

5.4 A kamara szakmagyakorlói személyükben végzik a továbbképzést, nem jogosultságonként. 
Egy adott továbbképzés teljesítését (érvényes pontjait) a szakmagyakorló több 
jogosultságának érvényben tartásához is be kell számítani. 

 

5.5 Annak, akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben 
és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését 
kell igazolnia, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes. 5 

6. A továbbképzés szervezése 

6.1 A továbbképzés szervezője a Rendelet felhatalmazása szerint a Magyar Építész Kamara, 
amely továbbképzéssel kapcsolatos feladatait illetékességi körében az alábbi szervei útján látja 
el: 
- a MÉK Továbbképzési Szakértői Testülete 
 

- a névjegyzéket vezető területi kamara titkára 
 

6.2 A továbbképzéseket a MÉK önállóan szervezi és koordinálja a Továbbképzési Szakértői 
Testülete útján. A szakmai továbbképzési rendszer működtetésében és a továbbképzések 
lebonyolításában a Szakértői Testület igénybe veszi a: 

 
a) A MÉK tagozatai 

 
2 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése 
3 Módosította a MÉK Elnökségének 29/2020. (05.27.) sz. határozata 
4 Módosította a MÉK Elnökségének 29/2020. (05.27.) sz. határozata 
5 Módosította a MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlése 
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- Területi Építész Kamarák, és helyi csoportok 
- az építész kamarák által alapított szervezetek, 
- kamarai tagok és nyilvántartott szakmagyakorlók 
közreműködését. 

 

b) külső szervezők továbbképzési pályázat vagy szakértői testületi felkérés formájában 
történő közreműködését. 

 

6.3 Továbbképzések szervezésére a szakértői testület továbbképzési pályázatot ír ki 
továbbképzést szervezők részre, éves tematika alapján, vagy egyes egyedileg meghatározott 
témakörökben. Az éves tematikát a Továbbképzési Szakértői Testület a MÉK honlapján 
közzéteszi. 

 

6.4 A továbbképzési pályázatok elbírálása díjköteles. Az igazolások adminisztrációjával 
kapcsolatos tevékenységért és költségekért adminisztrációs díj kérhető. A díjak mértékét, 
illetve mentességeket a MÉK Elnöksége határozza meg. 

7. A szakmai továbbképzés értékelése 

7.1 Egyes önképzési teljesítmények és szakmai díjak, elismerések pontértékeit a jelen szabályzat 
Függeléke (továbbiakban: Függelék) tartalmazza. 6 

 
7.2 A Függelékben megállapított önképzéssel teljesített pontértékeket a szakértői testületnek külön 

elbírálni már nem szükséges. A területi tikár a szakmagyakorló által benyújtott továbbképzési 
dokumentumok alapján a Függelékben megadott továbbképzési pontértékeket elfogadja, és 
jóváírja. Külön igazolás kiállítása a szakértői testület részéről nem szükséges. Elbírálási 
törzsszámként a Függelékben megadott döntés száma alkalmazandó. 

 
7.3 A szakmagyakorló vagy a területi kamara titkára a szakmagyakorló egyéni kérelmét és 

továbbképzési dokumentumait a szakértői testülethez benyújthatja elbírálásra. A Szakértői 
testület szükséges esetben a szakmagyakorlótól hiánypótlásként a dokumentumok 
kiegészítését kérheti. 

 
7.4 Jelen Szabályzatban és Függelékében nem meghatározott továbbképzési pontértékeket 

értékelésre egyéni kérelem formájában a szakértői testülethez kell benyújtani. A szakértői 
testület a továbbképzési pontérték tekintetében egyéni, illetve általános érvényű döntést 
hozhat. 

7.5 Egy továbbképzési eseményt egy alkalommal lehet figyelembe venni. 

7.6 7 

8. A MÉK Továbbképzési Szakértői Testület jogállása, feladata 

8.1 A Továbbképzési Szakértői Testület a MÉK kinevezett testülete, amelyet a kamara Elnöksége 
a Rendeletben előírtak alapján hoz létre. 

 

8.2 A Továbbképzési Szakértői Testület elnöke és tagjai a testület munkájában aktívan részt 
vesznek. Megbízatásuk megszűnésére – a miniszter által delegált tag kivételével - a MÉK 
Alapszabályban a kinevezett testületek tagjaira előírt szabályok értelemszerűen irányadók. 

 

8.3 A szakértői testület munkájába az adott szakmai területre szakértőt vonhat be. 
 

 

 
6 Módosította a MÉK Elnökségének 29/2020. (05.27.) sz. határozata 
7 Törölte a 2015.01.30-i MÉK küldöttgyűlés 
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8.4 A szakértői testület ellátja a Rendelet és a jelen szabályzat által hatáskörébe utalt 
továbbképzési feladatokat az alábbiak szerint: 

 

a) koordinálja a továbbképzési rendszer működését, javaslatot tesz a tananyagok 
kidolgozására, az óraszámra, és az oktatói névjegyzékre, 

 

b) évente meghatározza a szakmai továbbképzés és a szakmai tanfolyamok témakörét, 
követelményét, 

 

c) jóváhagyja és értékeli az a)-b) pontok szerinti, a továbbképzést szervezők által 
előkészített továbbképzések programját és hozzárendeli a továbbképzési pontértéket, 

 

d) meghatározza a szakmagyakorlók által előterjesztett egyéni szakmai továbbképzési 
kérelmek továbbképzési pontértékét, 

 

e) a MÉK a honlapján vezeti a továbbképzések nyilvántartását. 
 

8.5 A Rendelet szerint a Szakértői Testület működésének ügyrendjét saját hatáskörében készíti és 
fogadja el. 

9. A továbbképzés nyilvántartása, a területi kamara titkára 

9.1 A névjegyzéket vezető területi kamara titkára a névjegyzéki bejegyzés érvényben tartása 
során, a továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása során ellenőrzi a 
szakmagyakorló által igazolt továbbképzés jelen Szabályzatban előírt mértékű teljesítését. 

 

9.2 A területi kamara titkára 
 

a) Nyilvántartja és figyelembe veszi a szakmai továbbképzési témákban a tanfolyam, 
vagy más képzési forma szervezője által kiállított és részére megküldött igazolásban 
megállapított tényt, ill. pontértéket. 

 

b) Kérelemre jóváírja a szakmagyakorlónak az általa előterjesztett, a jelen szabályzat 
Függelékének megfelelően a szakmai témakörök továbbképzési pontértékét 

 

9.3 A szakmagyakorló önképzési teljesítésének elismerésére a Továbbképzési Szakértői 
Testülethez egyéni kérelmet nyújthat be. Ezt az egyéni kérelem adatlapon a szükséges 
mellékletekkel együtt kell a szakértői testülethez eljuttatni, papír, vagy elektronikus formában 

 

9.4 Egyéni kérelem esetén – amennyiben az adott továbbképzés, tanfolyam, szakmai díj stb. a 
Függelékben nem szerepel – a szakértői testület titkára a szakmagyakorló által kitöltött 
továbbképzési kérelem-adatlapot és mellékleteit a pontérték megállapítása céljából a 
Továbbképzési Szakértői Testülethez előterjeszti. 

 

9.5 A Továbbképzési Szakértői Testület jelen szabályzat ajánlása alapján dönt a szakmagyakorló 
által előterjesztett szakmai továbbképzés pontértékének meghatározásáról vagy 
elfogadásáról. 
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10. Átmeneti rendelkezések 

10.1 A 2014. január 1-jét megelőzően a 103/2006. Korm. Rendelet által előírt szabadon választható 
továbbképzés keretében a szakmagyakorló által megszerzett továbbképzési pontok a szakmai 
továbbképzés keretében jóváírandók 1:1 arányban. 

 

10.2 Átmeneti rendelkezés a 2017-es évre 
A 266/2013 Kr. IX. fejezet által szakmai továbbképzésre 2017. januárjától kötelezett 
szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – 
számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 év folyamán jár le, el kell 
tekinteni a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától.  A 2018 jan. 1-tól lejáró 
jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára 
vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, 
tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával 
(eltelt negyedévenként 1 pont számítandó).  

(ld a 3/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi állásfoglalásban) 
 

10.3. 8 Átmeneti rendelkezés a 2020-es évre 
A 266/2013 Korm.rend. IX. fejezet 34.§ előírása szerint szakmai továbbképzésre 2020. 
január 1-től újonnan kötelezett energetikai tanúsítók - amennyiben 5 éves továbbképzési 
periódusuk 2020 folyamán jár le – a területi kamarák titkárai eltekintenek a szakmai 
továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 

Azonban 2021 január 1. napja után lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak 
szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan 
kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni. Tehát 2020-ra vonatkozóan is 4 
továbbképzési pontot, 2021. január 1-től kezdve pedig - a „negyedéves szabály” 
alkalmazásával – eltelt negyedévenként 1 továbbképzési pont számítandó a szakmai 
továbbképzés teljesítéséhez. 

 

11. Felhatalmazások és kötelezettségek 

11.1 Felhatalmazást kap a Magyar Építész Kamara Elnöksége, hogy önállóan, illetve a 
Továbbképzési Szakértői Testület javaslata alapján e szabályzatban nem rendezett 
kérdésekben szakmai állásfoglalást, általános érvényű döntést adjon ki. 

 
11.2 Felhatalmazást kap a Magyar Építész Kamara Továbbképzési Szakértői Testülete, hogy a 

szakmai továbbképzés éves témaköröket, a témakörökben figyelembe vehető egyes 
továbbképzési formákat, a továbbképzések, önképzések és szakmai díjak részletes 
pontértékeit általános érvényű testületi döntésként a Függelékben közzé tegye, és azt 
rendszeresen aktualizálja. 

 
11.3 Felhatalmazást kapnak a területi építész kamarák titkárai, hogy a szakmagyakorló 

önbevallásában szereplő, a Függelékben megadott továbbképzési teljesítéseket és 
pontértékeket a szakmagyakorlónak jóváírja. 

 
11.4 A továbbképzések országos elektronikus on-line nyilvántartási és pályázati rendszerét - a MÉK 

Országos online Továbbképzési Információs Rendszert (MÉK-OTIR) – a MÉK az internetes 
honlapján működteti. 
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11.5 A jóváhagyott továbbképzések nyilvántartását a MÉK-OTIR rendszerben folyamatosan frissítve 
kell közzétenni. 

 
11.6 Szakmagyakorló által szakmai továbbképzésről, illetve önképzésről a Továbbképzési 

Szakértői Testületnek egyéni kérelem keretében benyújtott beszámoló a MÉK honlapján 
közzé tehető, amennyiben: 
- a beszámoló készítője ehhez hozzájárul, 
- a Továbbképzési Szakértői Testület a beszámolót erre alkalmasnak találja.9 

 
 

12. Záró rendelkezések 

12.1 Jelen szabályzatot a Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlése 2014. március 28-i ülésén 
fogadta el és 2014. április 19. napján lép hatályba. Jelen szabályzat módosításait a MÉK 
2015. január 30-i Küldöttgyűlése fogadta el, a módosított rendelkezések 2015. február 6.-án 
lépnek hatályba. 

 
12.2 A Függeléket a Magyar Építész Kamara honlapján kell közzétenni, folyamatosan 

aktualizálva. 
 
12.3 Jelen szabályzat módosítását a Magyar Építész Kamara Elnöksége 2020. május 27-i ülésén 

fogadta el. A módosított szabályzat 2020. június 1. napján lép hatályba. Jelen szabályzat 
módosításáról a Magyar Építész Kamara Elnöksége a 102/2020.(V.10.) Korm. rendelet alapján 
29/2020. (05.27.) számú határozatában döntött. A veszélyhelyzet visszavonását követően a 
módosítások küldöttgyűlési jóváhagyásra is előterjesztésre kerülnek.  

 
12.4  Jelen szabályzat módosításait a MÉK 2020.09.11-i Küldöttgyűlése fogadta el, a módosított 

szabályzat 2020. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

dr. Hajnóczi Péter s.k. 

elnök 
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