A Magyar Közlöny 2018. február 28-i számában megjelent az egyes atomenergetikai
tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet, mely
több jogszabály módosítását tartalmazza.
A Kamara által érintett szakmagyakorlók számára elsősorban az atomenergiáról szóló törvény
hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői,
műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való
alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá
a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm.
rendelet módosítása jelent prioritást.
A módosítás az értelmező rendelkezések között meghatározza a szakmagyakorló, a
szakmagyakorló cég, illetve a szakmagyakorlási tevékenység fogalmát is.
A szakmagyakorlásra alkalmasság megállapítására és a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás
szabályairól szóló fejezet új 4/A.§-a szerint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-A,
SZÉM6, ME-EN-A és MV-EN-A jelölésű szakmagyakorlási jogosultság megléte esetén
az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenység (az atomenergia alkalmazására szolgáló építménnyel
kapcsolatos építészeti-műszaki szakértői, építészeti tervezői, építészeti műszaki ellenőri és
építész felelős műszaki vezetői tevékenység) a hatósági nyilvántartásba vételt követően
folytatható. A nyilvántartásba vételi kérelemnek tartalmaznia kell az 5.§-ban meghatározott
tartalmi elemeket.
A 7/A. § rendelkezései alapján az Atv. 18/D. §-a szerinti tevékenységet csak az végezhet, aki
hatósági nyilvántartásba vett szakmagyakorló vagy szakmagyakorló cég. Tervezési
tevékenység esetén az összes szakági felelős tervezőknek vagy szakági felelős tervezőkkel
rendelkező cégnek kell a nyilvántartásban szerepelnie. A szakértői dokumentumokat csak
a Hatóság nyilvántartásában szereplő szakmagyakorlók vagy a szakmagyakorló cégek
igazolhatják az aláírásukkal. Kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetői és
műszaki ellenőri tisztségeket csak a nyilvántartásban szereplő szakmagyakorlók láthatják el.
A 11.§ szerint a -7.§ (1) bekezdésében szabályozott - továbbképzési kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges oktatás első alkalommal az egyes atomenergetikai tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 27/2018. (II. 28.) Korm. rendelet hatálybalépését
követő 6 hónappal indul.
A módosítás értelmében az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, az MV-ÉG-R, MV-ÉVR, MV-KÉ-R, MV-VV-R, MV-TV-R, MV-VZ-R, MV-VI-R szakterületen/ részszakterületen
végzett szakmai tevékenységre jogosító okirat alapján nyilvántartásba vett szakmagyakorlók
nyilvántartásba vételi ideje a 7. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 2026-ig
hosszabbítható meg.

A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.
M.Közlöny 27. szám

A Magyar Közlöny 2018. március 1-jei számában megjelent a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi II. törvény.
Az értelmező rendelkezések közé bekerült a közcélú hálózat, a villamosmű, valamint a termelői
elosztó hálózat meghatározása is.
A módosítással érintett 27/A. § szabályai szerint az elosztó a nem engedélyköteles kiserőmű
esetében a csatlakozást igénylő kérésére köteles középfeszültségű csatlakozási pontot
biztosítani az erőmű elhelyezésére szolgáló telek határán. A csatlakozási pont biztosításának
határidejét és a megvalósításának részletes szabályait a kormány rendeletben állapítja meg.
A módosítás a kihirdetését követő 15. napon, 2018. március 16-án lépett hatályba.
M.Közlöny 29. szám

A Magyar Közlöny 2018. március 5-i számában megjelent az egyes miniszteri rendeletek
vízügyi tárgyú módosításáról szóló 6/2018. (III. 5.) BM rendelet.
A módosítás érinti az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki
megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet mellékletét, melynek helyébe a
módosítás 1. melléklete lép.
Módosult továbbá a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet, melynek 4. mellékletét hatályon
kívül helyezték.
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.
29.) BM rendelet módosítása során a rendelet kimondja, hogy a módosító rendelet 1–
4. mellékleteiben foglaltakat a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben és
a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, 2018. március 20-án lépett hatályba.
M.Közlöny 31. szám

