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Keresés a kamarai névjegyzékben



A keresés eredménye



Nyilvános névjegyzéki adatok



Jogosultságokra vonatkozó jogszabályok



1. § (1) E rendelet hatálya a környezethasználattal, a környezetre gyakorolt hatások 
vizsgálatával és a vízi létesítményekkel kapcsolatos környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az igazságügyi szakértőkről szóló törvény 
szerinti igazságügyi szakértői tevékenységre.

2. § (1) Szakértői tevékenységet az folytathat, aki megfelel az e rendeletben, valamint 
a vízgazdálkodásról szóló törvényben vagy a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvényben és - az 1. § (3) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában 
megjelölt szakterületek tekintetében - a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról szóló törvényben meghatározott feltételeknek

.



4. § (1) A szakértő csak olyan, az 1. számú mellékletben meghatározott 
szakértői szakterületen, illetve részterületen végezhet tevékenységet, 
amelyre engedéllyel rendelkezik.

(6) A szakértői véleményen fel kell tüntetni a szakértői vizsgálatot végző 
szakértő nevét, a szakértői engedélyének számát és a szakértői szakterület 
megnevezését.



1. számú melléklet a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelethez
Szakértői szakterületek és részterületeik

• 1. Környezetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZKV):
• 1.1. hulladékgazdálkodás
• 1.2. levegőtisztaság-védelem
• 1.3. víz- és földtani közeg védelem
• 1.4. zaj- és rezgésvédelem
• 2. Természetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZTV):
• 2.1. élővilágvédelem
• 2.2. földtani természeti értékek és barlangok védelme
• 3. Vízgazdálkodási szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZVV):
• 3.1. hidrológiai, vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodási rendszerek
• 3.2. ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú csatornázás
• 3.3. víztisztítás
• 3.4. szennyvíztisztítás
• 3.5. árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, 

öntözés
• 3.6. vízépítési nagyműtárgyak
• 3.7. hidraulikai
• 3.8. vízgépészet
• 3.9. vízfeltárás, kútfúrás, vízföldtani, vízbázis-védelem
• 3.10. vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás
• 4. Tájvédelem szakterület (betűjele: SZTjV)



Jogosultságok kezelése, eljáró hatóság

297/2009. (XII. 21.) Korm. Rend. 1. sz. melléklete szerint:

1.  Környezetvédelmi szakértői,     3. Vízgazd. Szakértői   :    Megyei Kamara

2.  Természetvédelmi,  4. Tájvédelmi szakértői  :   Természetvédelemért felelős        
miniszter



Jogosultsági 
Határozat minta



Jogosultsági kérelmek elbírálása a 
környezetvédelmi szakértők esetében

• A TMMK 2016. október 18-án megalakult Környezetvédelmi szakcsoportjának
elnöksége látja el a szakértői testületi feladatokat:

szakmagyakorlás jogosultságának vizsgálata, oklevél egyenértékűségét megállapító
feldatok ellátása.

• A TMMK 31 fős Környezetvédelmi szakcsoportjából 11 fő alapító tag vett részt:

- elnök: Baloghné Gaál Zsófia (Levegő; Zaj)

- elnökség: Kisvárdainé Fábián Erika (Hulladék, Levegő, Víz)

- Manga László (PA Zrt, labor vezető)

- Tóth Vilmos  (Hulladék, Levegő, Víz, Zaj)

- Szente Zoltán (Hulladék, Levegő, Víz, Zaj)





A továbbképzésekről

Mivel a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet sem közvetlenül, sem utaló
rendelkezéssel nem rendelkezik a környezetvédelmi szakértői
jogosultságokhoz kapcsolódó kötelező továbbképzésekről, ezért a rendelet
értelmében a jogosultság határozatlan ideig szól.

• Szakmai továbbképzés kötelező jelleggel nincs

• Jogi továbbképzés nem szükséges

• A jogosultság érvényessége: 

2014 óta határozatlan idejű



Köszönöm megtisztelő

figyelmüket!


