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A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben szereplő egyes szakmagyakorlási jogosultságok a teljesítendő továbbképzés szerint
i
 

 

Szakmai tagozat Engedély típusa 
Engedély 

kódja 
Engedély megnevezése 

Kötelező jogi képzés 
(az ötéves továbbképzési időszak alatt 

egyszer teljesítendő) 

Szakmai képzés 
(minden évben 

egyszer teljesítendő) 
általános rész szakterületi rész 

Elektrotechnikai 

Tervezői V Építményvillamossági tervezés x   x 

Szakértői SZÉS7 Építményvillamossági szakértés x   x 

Műszaki ellenőri ME-V Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése x     

Műszaki ellenőri ME-ÉV-II. Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉV Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉV-R Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉV/C Építmények épületvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozásokkal x     

Energetikai 

Tervezői EN-HŐ Hőenergetikai építmények tervezése x x x 

Tervezői EN-ME Megújuló energia építmények tervezése x x x 

Tervezői EN-VI Villamosenergetikai építmények tervezése x x x 

Tervezői EN-A Atomenergia építmények tervezése x x x 

Tervezői TE Településtervezési energia-közmű szakterület x x x 

Szakértői SZÉM6 Energetikai építmények szakértése x x x 

Szakértői SZE Településrendezési energia-közmű szakértés x x x 

Műszaki ellenőri ME-EN Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények építésének műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-EN/II. 
Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményeinek építésének műszaki 
ellenőrzése korlátozásokkal 

x x   

Műszaki ellenőri ME-EN-TH Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-TH/II. 
Távhő termelésre és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építésének műszaki ellenőrzése 
korlátozásokkal 

x x   

Műszaki ellenőri ME-EN-VI Villamosvezetékek és berendezések műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-VI/II. 
Villamos energia termelésre, elosztásra és szállításra szolgáló sajátos műszaki építmények építése 
korlátozásokkal 

x x   

Műszaki ellenőri ME-EN-VE Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-EN-A Atomenergia építmények építésének építési műszaki ellenőrzése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-EN Energiaellátási építmények építésének felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-EN-R Energiaellátási építmények építésének felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TH Távhővezetékek és berendezések építésének felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TH-R Távhővezetékek és berendezések építésének felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VI Villamosvezetékek és berendezések építésének felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VI-R Villamosvezetékek és berendezések építésének felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Felelős műszaki vezetői MV-EN-A Atomenergia építmények építésének felelős műszaki vezetése x x   
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Szakmai tagozat Engedély típusa 
Engedély 

kódja 
Engedély megnevezése 

Kötelező jogi képzés 
(az ötéves továbbképzési időszak alatt 

egyszer teljesítendő) 

Szakmai képzés 
(minden évben 

egyszer teljesítendő) 
általános rész szakterületi rész 

Építési 

Szakértői SZB Építési beruházási szakértés x   x 

Szakértői SZÉS2 Épületszerkezeti szakértés x   x 

Szakértői SZÉS9 Építési szakipari szakértés x   x 

Szakértői SZÉS10 Építési szerelőipari szakértés x   x 

Szakértői SZÉS11 Építőanyag-ipari szakértés x   x 

Műszaki ellenőri ME-É Magasépítési szakterület x     

Műszaki ellenőri ME-É-II. Általános építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x     

Műszaki ellenőri ME-M Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése x     

Műszaki ellenőri ME-ÉM-II. Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x     

Felelős műszaki vezetői MV-É Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x     

Felelős műszaki vezetői MV-É-R Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x     

Felelős műszaki vezetői MV-M Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezetése x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉP/B Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozásokkal x 
  

Felelős műszaki vezetői MV-ÉP/C Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése korlátozásokkal x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉP/AM Műemléki védelem alatt álló építmények felelős műszaki vezetése x     

Épületgépészeti 

Tervezői G Építmények gépészeti tervezése x   x 

Tervezői G-ÉF Épületfizikai tervezés x   x 

Szakértői SZÉS3 Építmények gépészeti szakértése x   x 

Szakértői SZÉS4 Építmények épületfizikai szakértése x   x 

Szakértői SZÉS6 Épületenergetikai szakértés x   x 

Műszaki ellenőri ME-G Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése x     

Műszaki ellenőri ME-ÉG-II. Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉG Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉG-R Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x     

Felelős műszaki vezetői MV-ÉG/C 
Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése felelős műszaki vezetése 

korlátozásokkal 
x     
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Szakmai tagozat Engedély típusa 
Engedély 

kódja 
Engedély megnevezése 

Kötelező jogi képzés 

(az ötéves továbbképzési időszak alatt 
egyszer teljesítendő) 

Szakmai képzés 
(minden évben 

egyszer teljesítendő) 
általános rész szakterületi rész 

Gáz- és olajipari 

Tervezői GO Gáz- és olajipari építmények tervezése x x x 

Szakértői SZÉM5 Gáz- és olajipari építmények szakértése x x x 

Műszaki ellenőri ME-GO 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak műszaki ellenőrzése 
x x   

Műszaki ellenőri ME-GO/II. 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 

vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építésének műszaki ellenőrzése korlátozásokkal 
x x   

Felelős műszaki vezetői MV-GO 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkáinak felelős műszaki 

vezetése 

x x   

Felelős műszaki vezetői MV-GO-R 
Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék 
vezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékaik építési-szerelési munkáinak felelős műszaki 

vezetése (részszakterület) 

x x   

Geotechnikai 
Tervezői GT Geotechnikai tervezés x   x 

Szakértői SZÉS8 Geotechnikai szakértés x   x 

Hírközlési 

Tervezői HI-V Vezetékes hírközlési építmények tervezése x x x 

Tervezői HI-VN Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése x x x 

Tervezői TH Településtervezési hírközlési szakterület x x x 

Szakértői SZÉM2 Hírközlési építmények szakértése x x x 

Szakértői SZH Településrendezési hírközlési szakértés x x x 

Műszaki ellenőri ME-HI-TÉ Vezetékes hírközlési építmények műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-TÉ/II. 
Elektronikus hírközlési (infokommunikációs) építmények építésének műszaki ellenőrzése 

korlátozásokkal 
x x   

Műszaki ellenőri ME-HI-TV Vezeték nélküli hírközlési építmények műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-TV/II. Távközlési építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TE Hírközlési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TE-R Hírközlési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TV Távközlési építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-TV-R Távközlési építmények villamos-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   
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Szakmai tagozat Engedély típusa 
Engedély 

kódja 
Engedély megnevezése 

Kötelező jogi képzés 

(az ötéves továbbképzési időszak alatt 
egyszer teljesítendő) 

Szakmai képzés 
(minden évben 

egyszer teljesítendő) 
általános rész szakterületi rész 

Közlekedési 

Tervezői KÉ-HA Hajózási építmények tervezése x x x 

Tervezői KÉ-K Közúti építmények tervezése x x x 

Tervezői KÉ-L Légiközlekedési építmények tervezése x x x 

Tervezői KÉ-VA Vasúti építmények tervezése x x x 

Tervezői Tkö Településtervezési közlekedési szakterület x x x 

Szakértői SZÉM1 Közlekedési építmények szakértése x x x 

Szakértői SZKö Településrendezési közlekedési szakértés x x x 

Műszaki ellenőri ME-KÉ Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-KÉ/II. Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x x   

Műszaki ellenőri ME-KÉ-VV Vasút-villamossági építmények műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-VV/II. Vasút-villamossági műszaki ellenőri szakterület korlátozásokkal x x   

Felelős műszaki vezetői MV-KÉ Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-KÉ-R Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VV Vasútvillamossági építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VV-R Vasútvillamossági építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Szilárdásvány-bányászati 

Tervezői B Bányászati építmények tervezése x x x 

Szakértői SZÉM4 Bányászati építmények szakértése x x x 

Műszaki ellenőri ME-B Bányászati építmények építésének műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-BÁ/II. 
Szilárdásvány-bányászati, kőolaj- és földgázbányászati építmények építésének műszaki ellenőrzése 
korlátozásokkal 

x x   

Felelős műszaki vezetői MV-B Bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-B-R Bányászati építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

Tartószerkezeti 

Tervezői T Tartószerkezeti tervezés x   x 

Tervezői T-É Épületek tartószerkezeti tervezése x   x 

Szakértői SZÉS1 Tartószerkezeti szakértés x   x 

Tervezői HT Hídszerkezeti tervezés x   x 

Szakértői SZÉS12 Hídszerkezeti szakértés x   x 

Tűzvédelmi 

Tervezői TUÉ Építésügyi tűzvédelmi tervezés x   x 

Tervezői TUJ Beépített tűzjelző berendezés tervezése x   x 

Tervezői TUO Beépített tűzoltó berendezés tervezése x   x 
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Szakmai tagozat Engedély típusa 
Engedély 

kódja 
Engedély megnevezése 

Kötelező jogi képzés 

(az ötéves továbbképzési időszak alatt 
egyszer teljesítendő) 

Szakmai képzés 
(minden évben 

egyszer teljesítendő) 
általános rész szakterületi rész 

Vízgazdálkodási 

Tervezői VZ-TEL Települési víziközmű tervezése x x x 

Tervezői VZ-TER Vízgazdálkodási építmények tervezése x x x 

Tervezői VZ-VKG Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése x x x 

Szakértői SZÉM3 Vízgazdálkodási építmények szakértése x x x 

Tervezői TV Településtervezési vízközmű szakterület x x x 

Szakértői SZV Településrendezési víziközmű szakértés x x x 

Műszaki ellenőri ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése x x   

Műszaki ellenőri ME-VZ/II. Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozásokkal x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése x x   

Felelős műszaki vezetői MV-VZ-R Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése (részszakterület) x x   

 

 

                                                 
i
 Szürke háttérrel a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint már nem kiadható, de a továbbképzési kötelezettség teljesítése mellett folytatható engedélyeket jelöltük. 


