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HATAROZAT
A 244/2006.(XII.05.) Korm.rendelet alapjan, a Vas Megyei Mernoki Kamara a miiszaki ellenori
szakmagyakorlasi jogosultsaga - tovabbkepzes teljesiteset kovetoen - hatalyban tartasa iranti
kerelmere az alabbi hatarozatot hozta:
KALOVITS FERENC
magasepitesi iizemmernok
akinek
kamarai regisztracios szama: 18-10154
szuletesi helye: Szombathely, ideje: 1960.jan.6., anyjaneve: Tischler Rozalia,
lakcime: 9700 Szombathely, Almos vezer u.14.,
oklevelenek kiallitqja: pecsi Pollack Mihaly Miiszaki Foiskola Magasepitesi szak,
szama: 25/1981., kelte: 1981.jiil.8.,
OKJ 71580101 azonosito szamii epitesi miiszaki ellenori bizonyitvanyanak kiallitqja: Pecsi
Tudomanyegyetem Pollack Mihaly Muszaki Kara mellett miikodo vizsgabizottsag, torzslap szama:
M/383/2001., kelte: 2001.nov.8.
kerelmere
ENGEDELYEZI,
hogy a 244/2006.(XII.05.) Korm.rendelet felhatalmazasa es elofrasainak megfeleloen a kovetkezoen
jelzett tevekenysegi korben:
ME-M-I.-MMK-18-10154
MUSZAKI ELLENORI szakteriileten vegezzen szakmagyakorlast, az alabbi tevekenysegi korben:
melyepites es melyepitesi miitargyak
Az engedely ervenyes visszavonasig, amennyiben engedelye a Magyar Mernoki Kamara altal vezetett
- az adott idoszakra hatalyos - orszagos Nevjegyzekben szerepel.
Otevenkent, a kOlon jogszabalyban meghatarozott tovabbkepzesi feltetelek teljesiteset igazolni kell.
Tajekoztatom, hogy a hatarnapig to'rteno teljesit^s igazolasanak elmulasztasa - a 244/2006.(XII.05.)
Korm.rend.8.§.(l) bek. alapjan - a muszaki ellenori, valamint felelos miiszaki vezetoi nevjegyz^kbol
valo torlest vonja maga utan. Az igazolasok teljes korii benyujtasa eseten a tovabbkepzesi idoszak ujra
kezdodik.
A tovabbkepzes teljesitesenek igazolasa a kerelmezo feladata.
A tovabbkepzesi idoszak 2009. junius 17. napjaval indul.
A hatarozat a kerelemnek teljes egeszeben helyt adott, igy ellen^rdekii fel hianyaban a Ket. 72.§.(4)
bekezdese alapjan jogeros.

-2Indoklas
Kalovits Ferenc - a torvenyes hataridon belul - kerelmet nyujtott be a Felelos muszaki vezetok es
Muszaki ellenorok Orszagos Nevjegyzekeben nyilvantartott muszaki ellenori jogosultsaganak
hatalyban tartasara.
Kerelmezo csatolta az E/3 82/2001. torzslap szamu, OKJ 71580101 azonosito szamu Epitesi Muszaki
Ellenor I. (E) Epiilet megnevezesii szakkepesitest igazolo bizonyitvanyat.
A benyujtott iratok attekintese utan megallapithato, hogy kerelmezo a 103/2006./IV.28./
Korm.rendelet alapjan eloirt kotelezo tovabbkepzest teljeskoriien, a szabadon valasztottat
idoaranyosan teljesitette.
A hatarozat az epitesi muszaki ellenori, valamint a felelos muszaki vezetoi szakmagyakorlasi
jogosultsag reszletes szabalyairol szolo 244/2006./XII.05./ Kormany rendeleten /tovabbiakban: R./
alapul. A R. 2.§-ban foglalt felhatalmazas alapjan - amennyiben engedelyes a 103/2006./IV.28./
l.§.3.pontjaban eloirtakat a rendelkezo reszben megadott hataridore nem teljesiti - a teruleti kamara a
R.7.§.(2) d) pontja es a 8.§.(1) bek.alapjan jar el, figyelemmel a kozigazgatasi hatosagi eljaras es
szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004.evi CXL.torvenyre.
Szombathely, 2009. junius 17.
:ay Marietta
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titkar

Felhivom figyelmet, hogy
a n6vjegyz6ki bejegyz^s - a rendelkezd reszben megadott tovabbk6pz6si hatarid6 lejarta elStt benyujtott
igazolasokkal - 8t €\re jogfolytonos,
amennyiben tovabbk6pz6s6nek igazolasat nem csatolja, ugy az automatikusan, ktllOn 6rtesit6s n^lkQl megszfinik.
Uj n6vjegy6ki bejegyz^s kizar61ag uj eljaras kerete'ben - a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en - adhat6 ki,
a 244/2006.(XII.05.) Kormany rendelet /tovdbbiakban: R./ 10.§. (l)-(5)bek. alapjan a teruleti kamara torli a
n6vjegyz6kb61 azt a szem61yt, (1) a) aki a tOrl£st maga k^rte, b) aki elhalalozott, c) aki a ktilOn jogszabaly szerinti
tovabbke"pz6si k6telezetts6g6t nem igazolta, d) akivel kapcsolatban a n6vjegyz6ki bejegyze'st k5vet6en merillt fel
olyan te"ny vagy adat, amely a szakmagyakorlasi teve'kenyse'g enged61yez6s6t nem tette volna Iehet6v6, e) akit az
epfte"sfelUgyeleti hat6sdg ea) az e'pite'sfelUgyeleti bfrsagr61 sz616 238/2005.(X.25.) Korm.rendelet (a tovabbiakban:
Epfelbir.) 1 .mell.I.rtsz 16.pontban meghatarozott jogs^rtS cselekm^ny miatt 3 6ven belUl k^t alkalommal
jogerdsen 6pit6sfeltlgyeleti birsaggal sujtott, eb) az Epfelbir. l.mell. I.r6sz 16.pontban meghatarozott jogs6rt6
cselekm^ny kiv6te!6vel 3 e"ven bellll 6t alkalommal jogerSsen 6plt6sfelUgyeleti birsaggal sujtott, f) akit egy e~ven
belUl harom alkalommal - a teve"kenys6gre vonatkoz6 jogszabalyok, szakmai szabalyok megs^rt^se miatt figyelmeztetSsben rdszesitett. (2) Ha a ne"vjegyze~kb61 va!6 tOrl^sre az (1) bek.ea),eb),f) pontja alapjan kerillt sor, a
szakmagyakorlasi tev6kenyse~get v6gz6 szeme'ry a hatarozat jogerore emelked6s6t61 szamitott 3 6ven belUl a
ne"vjegyze"kbe nem vehet6 fel. (3) Az eseti engede~llyel rendelkezd szakmagyakorlasi tev£kenyse"get folytat6
szem61yt61 az enged^lyt vissza kell vonni, ha az e'pite'sfelUgyeleti hat6sag az Etv.46.§-anak (6) bek-ben foglaltakat
megallapltja. (4) A ne"vjegyz6kb61 va!6 tOr!6st kOvetQen az e jogszabalyban meghatarozott adatokat a teruleti
kamara 10 6vig orzi meg. (5) A terUleti kamara felfUggeszti annak a szem61ynek a szakmagyakorlasi
jogosultsagat, a) legfeljebb tel e"v id6tartamra, akit egy 6ven belUl ke"t alkalommal figyelmeztet6sben rdszesltett, b)
legfeljebb egy 6v idStartamra, akit az e"pfte"sfelUgyeleti hat6sag az Epfelbir. l.mell. I.re^sz 16.pontban
meghatarozott jogse"rt6 cselekm6ny miatt jogerSsen 6plt6sfelUgyeleti birsaggal sujtott e"s a jogs6rt6s sulyos testi
sdrt^st, eg6szs6gkarosodast vagy halalt okozott, c) legfeljebb egy e"v idStartamra, akit az 6plt6sfelUgyeleti hat6sdg
az Epfelbfr. l.mell. I.r^sz 16.pontban meghatarozott jogs6rt6 cselekm^ny kiv6tel6vel egy e"ven belUl harom
alkalommal jogerdsen e"plte"sfelUgyeleti bfrsaggal sujtott.
szem^lyi adatainak, valamint cime"nek valtozasat 8 napon belUl koteles a N^vjegyz^k vezet6j6n61 Irasban
bejelenteni,
koteles jelen hatarozatot meg6rizni 6s az illet^kes hat6sag ke"re"se"re bemutatni

