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Preambulum 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyű lése - a kor követelményeinek megfelelően - abból a 
feli smerésbő l kiindulva, hogy 

a kompetenciájába tartozó kérdésekben állásfog lalás kiadására a Magyar Mérnöki 
Kamara a legmagasabb illetékes fórum ; 

- biztosítsa a természetes, az épí tett és a müvi környezet összhangját a mérnöki 
munkában, 

- e l ősegítse a mérnöki tevékenységekkel összefüggő feladatoknak a mérnök civil 
társadalom - önigazgatással rendelkező - szervezetei hez telepítését, 

- keretet biztosítson helyi és szakmai társadalmi önszerveződéseknek, 
- megismertesse és eli smertesse a társadalommal a mérnöki tevékenységet, 

az alábbi a lapszabályt fogadta el: 

l. Általános rendelkezések 

1.1. A köztestület neve 

1.1.1. A köztestület neve: 

1.1.2. A köztestület rövidített neve: 

1.1.3. A köztestü let neve angolul : 
A köztestület neve németül: 
A köztestület neve rranciául : 

1.2. A köztestület székhelye 

11 17 Budapest, Szerém i út 4. 

1.3. A köztestület létrejötte és jogállása 

Magyar Mérnöki Kama/'a 

MMK 

I-1ungarian Cham ber of Engi neers 
Ungarische Ingenieurkammer 
Chambre I-1ongroise des Ingénieurs 

1.3.1. A Magyar Mérnöki Kamarát (a továbbiakban: Kamara) a tervező- és szakértő 

mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LV III. törvény (a 
továbbiakban: Kamtv.) rendelkezéseinek megfelelően a területi mérnöki kamarák (a 
továbbiakban: területi kamarák) hozták létre. 

1.3.2. A Ka/TIara országos feladat- és hatáskörrel rendelkező köztesW let. A Kamara az 
államháztartásról szóló 1992 . évi XXXV III. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. §-a szerint jogi személy, amely 
önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezik. 

1.3.3. A Kamarát a Fővárosi Bíróság 15. sorszám és II.Pk.60.142/1997. sz. lajstrom szám alatt 
nyilvántartásba vette . A Kamara a bírósági nyi lvántartásba vétellel jött létre, az Alapszabály 
elfogadásának 1997. január II -i napjára visszaható hatállyal. 
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1.3.4. A Kamarát a Főváros i Bíróság 11.Pk.60.14211997/13 . sz. végzésével, 1998. január 1. 
napjától a közhasznú szervezetekrő l szóló 1997. évi CL VI. törvény (a továbbiakban: K-sztv.) 
szerinti közhasznú szervezetté minősítette. 

1.3.5. A Kamara közvetlen politikai tevékenységet nem fo lytat, szel"Vezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük anyagi támogatást nem fogad el. 

1.3.6. A Kamara jogosult Magyarország címerének használatára. 

2. A kamarai tagság 

2.1. A Kamara tagjai 

2.1.1. A Kamara tagjai 

A Kamara tagjai a területi kamarák, ak ik a Kamara létrejöttével annak tagjaivá váltak. 

2.1.2. A természetes személy tagsági jogviszonya 

A természetes személyek tagsági jogviszonya a területi kamaráná l történő tagfelvétellel 
keletkezik. Az így létrejött tagsági jogviszony egységes, amely magában fog lalja az országos 
kamarában, va lamint a Kamara szakmai tagozatában, illetve tagozataiban való tagságot is. A 
kamarai tag országos kamarai, szakmai tagozati tagsága nem jelent öná lló tagsági jogviszony t. 

A természetes személyek tagsági viszonyának fajtá i: 

a) Jogosultsággal rendelkező tag az, aki jogszabályban meghatározott, kötelező kamarai 
tagsághoz kötött mérnöki tevékenységet fo lytathat. Ez a tag a tagfeIvétellel 
egyidejű leg automatikusan tagja lesz annak a szakmai tagozatnak, illetve 
tagozatoknak, amelyeket a kéreimében megjelölt. 

b) Jogosultsággal rendelkező tag az is, aki kötelező kamarai tagsághoz nem kötött, de 
jogszabály által a kamarához rendelt jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenységet 
folytat és a kamarai tagságot önként válla lj a. 

c) Jogosultsággal nem rendelkező tag, aki: 
a területi kamarába történő tagfelvétel ét kamarai tagsághoz kötött 
szakmagyakorlási jogosultság megállapítását mellőzve kéri , vagy 
kamarai tagságának fenntartása mellett a kamarai tagsághoz kötött 
szakmagyakorlás i tevékenységet nem folytat. 

A b) és c) pontok hatálya alá taJlozó tagok vá lasztásuk szerint tagjai lehetnek a 
tevékenységük, illetve szakképesítésük szerinti egy vagy több szakmai tagozatnak, ha a 
tagozati ügyrend ben foglalt feltételeknek megfelelnek. 

A Kamara a szabályzatában foglaltak szerint a tag kére lmére tanúsíthat ja az a), b) és c) pontok 
hatá lya alá tartozó tagok szakmai kompetenciáját, illetve kiemeIt gyakorlottságát. 
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2.1.3. A Kamara tiszteletbeli tagjai 

a) A Kamara "Tiszteletbeli Tag" címet adományozhat magyar és kiilfóldi 
állampolgároknak a mérnöki tevékenység elismertségének érdekében kifejtett 
tevékenységükért. 

b) A ti szteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 

c) A "Tiszteletbeli Tag" cím mérnöki tevékenység végzésére nem jogosít. 

2.1.4. A Kamara támogató tagjai 

a) A Kamara támogató (párto ló) tagja lehet - kérelmére - az a természetes vagy jogi sze
mély, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ak i a Kamara, illetve 
annak valamely szakmai tagozata célj aival egyetért, azt anyagilag támogatn i kívánja 
és támogatási szándéka nem ütközik etikai szabályokba. 

b) A támogatás elfogadásáról a Kamara Elnöksége, illetve a támogatni kívánt szakmai 
tagozat elnöksége dönt. 

c) A támogató jogosult a "Magyar Mérnöki Kamara Támogatója", illetve a "Magyar 
Mérnöki Kamara ... Tagozatának Támogatója" címet viseln i. 

2.2. A kamarai tagfelvétel 

2.2.1. Magyar állampolgárok, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek tagfelvétele 

A területi kamara a kamarai tagot a területi kamarai tagfelvételével egyidejű leg felveszi abba 
a szakmai tagozatba, illetve tagozatokba, amelyeket a kéreimében megjelölt. 

A területi kamara a kamarai tagfelvéte l től számított 15 napon belül értesíti az újonnan fe lvett 
kamarai tagot a tagságának elfogadásáról, szakmai tagozat i taggá vá lásáról , valamint értesíti 
az érintett szakmai tagozatokat a tagfe l véte lrő l és az új tag jogosultságairól. 

2.2.2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó személy felvételénél követendő eljárás 

Az e pont alá tartozó személyek tagfelvételére a 2.2. 1. pont szabályait kell alkalmazni azzal, 
hogyatagfelvételi kérelmet ahhoz a területi kamarához kell benyújtani , amelynek területén a 
kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye található. 

2.3. A kamarai tag jogai és kötelességei 

2.3.1. A kamarai tag jogai 

A kamarai tag joga a Kamtv.-ben megfogalmazottakon túlmenően, hogy 
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a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen az MMK és a területi kamara 
tevékenységében, és ott választójogát gyakorolhassa, 

b) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a szakmai tagozatok, szakosztá lyok, 
illetve szakcsoportok tevékenységében, és ott választójogát gyakorolhassa, 

c) ti sztséget viseljen a területi és az országos kamarában, illetve annak szakmai 
tagozatában, 

d) küldöttnek megválasszák az országos kamara küldöttgyűlésébe , 

e) igénybe vegye a területi és az országos kamara által nyújtott szolgá ltatásokat, 

f) hivatalos irataiban a tagságának tényét feltüntesse, 

g) tanácskozási joggal részt vegyen a szakmai kollégiumok tevékenységében. 

2.3.2. A kamarai tag kötelezettségei 

A kamarai tag kötelezettségeit a Kamtv. határozza meg. 

2.4. A kamarai tagság megszűnése 

A kamarai tagság a Kamtv.-ben meghatározott okokból szűnik meg. 

3. A Kamara feladata és tevékenysége 

3.1. A Kamara közfeladatai 

A Kamara köz feladatait a Kamtv. rögzíti . 

3.2. A Kamara érdekképviseleti feladatai 

A kamara célja és feladata a mérnökök szakmai érdekképviselete, érdekérvényesítése és 
érdekvédelme, a társadalom számára pedig a jó minőségü mérnöki szolgáltatások biztos ítása . 
Ennek megvalósítása céljából a Kamara tagjai számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

a) ügyel an'a, hogy a mérnöki munkában érvényesüljenek a szakmai, etikai, gazdasági, 
környezetvédelmi és kulturáli s követelmények, 

b) a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében őrködik a szakmaiság érvényesülésén, 

c) állást foglal az Országgyűlés vagy a Kormány kérésére, illetve saját tagja inak és 
szervezeteinek javaslatára a kompetenciájába tartozó közérdekű kérdésekben, 
kinyilvánítja szakmai véleményét, 

5 



d) figyelemmel kíséri a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcs i eli smerését és 
javaslatokat dolgoz ki a tagok társadalmi helyzetének javítására, 

e) erősíti a magyar mérnökök versenyképességét, 

f) támogatja a szerzői jogok védelmét, 

g) támogatja a műszaki tudományos, kutatási és fejlesztési tevékenységet, 

h) tudományos programokat és konferenciákat szervez. 

3.3. A Kamara önigazgatási feladatai 

A Kamara önigazgatási feladatkörében a Kamtv.-ben meghatározottak végrehajtása céljából 
az alábbi fe ladatokat látja el: 

a) szabályzatokat, illetve ügyrendet dolgoz ki minden olyan ügyre, illetve elj át·ás ra, 
amelynek lefolytatásátjogszabály nem szabályozza, 

b) országosan egységese n nyilvántart ja a területi kamarák és szakmai tagozatok 
tagjainak, va lam int a szakmai kollégiumok adatait, azok közül az Kamtv.-ben 
meghatározott adatokat a Kamara honlapján hozzáférh etővé teszi, és biztosítja elUlek a 
nyilvántartásnak a kőzhitelességét , 

c) a kamarai tagság és a társadalom tájékoztatása cé ljából gondoskodik a Kamara 
lapjának, a Mérnök Újságnak a kiadásáról, és működteti a Kamara honlapját, 
gondoskodik ezek fej l esztésérő l , 

d) felügye li és e ll enőrzi az országos kamarai szel"Vek szabályzata inak és határozatainak 
megfele l ő alkalmazását és végrehajtását, 

e) nonprofit gazdasági társaságot létesíthet, illetve működtethet, 

f) feladatai ell átásának segítésére állandó, i dőszakos és ad hoc tanácsadó, döntés
e lőkészítő testületeket, munkacsoportokat hozhat létre, 

g) a nyilvántartott vá llalkozásokat minősítheti , a szakmai minősítés részletes szabályait 
külön szabályzatban áll apítja meg. 

3.4. A Kamara közhasznú tevékenységei 

a) Természetvédelem és környezetvédelem 
A természet- és környezetvédelmet szolgá lj ák az épí tett környezet alakításához és 
védelméhez kapcsolódó tervező és szakértő mérnöki tevékenység végzéséhez 
szükséges szakmagyakorlási jogosultságokkal összefüggő , a Kamtv. I I . § (2) 
bekezdés a) és b) pontjában fog lalt feladatok. 

b) Oktatás 
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ba) A felsőfokú szakmai oktatás színvonalának emelését szolgálj ák a Kamtv . 11 _ § (2) 
bekezdés d) és h) pontja szerinti fe ladatok. 

bb) A kamarai tagok továbbképzésének szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 
feladatok . 

e) Euroatlanti integráció e lősegí tése 

Az euroatlanti integráció e l ősegítését szo lgálj ák a Kamtv. l l. § (2) bekezdés c) 
pontjában fog la lt fe ladatok, il yen kü lönösen más országok mérnöki kamaráival való 
együttműködés , va lamint a nemzetközi mérnökszervezetekben való érdekképviselet 
érvényesítése. 

d) Tudományos tevékenység, kutatás 
A tudományos tevékenységet szo lgá lj a a Kamtv. II. § (3) bekezdés f) pontjában 
szerep lő feladatok , il yen különösen a mérnöki innováció támogatása. 

e) Fogyasztóvédelem 
A fogyasztóvédelmel szolgálj a a Kamtv. II . § (2) bekezdés c) és f) pontjában szerep lő 

fe ladatok, ilyen különösen a mérnöki szolgáltatások tartalmi követelményeinek 
meghatározása és a hozzá rendelhető mérnök i díj ak érvényesíthetőségének e l ősegítése. 

f) A Kamara közhasznú szolgá ltatásai bó l tagjain kívül más is részesülhet. 

3.5. A Kamara megerősített együttműködése szakmai szervezetekkel 

A Kamara a szakmai illetékességébe tartozó kérdésekben az érintett szakterületet képviselő 
egyéb szakmai és tudományos szervezetekkel, egyesületekkel, illetve azok szövetségeivel 
több témakört átfogó, hosszú távú megerősített együttműködést folytat , melynek keretében az 
együttműködő fe lek megállapodnak az együttműködés szabályaiban. A megerösítet1 
együttműködés keretében a Kamara képviseletére a jelen Alapszabályban fog lalt képv iseleti 
szabályok az irányadók. 

4. A Kamara szervezete 

4.1. A Kamara szervezetére vonatkozó általános szabályok 

4.1.1. A Kamara szervei és egyéb testületei 

A Kamara szervei: 

a) a Küldöttgyűlés , 

b) az országos ügyintéző és e llenőrző szervek: 
ba) az Országos Elnökség, 
bb) az Országos Felügye l ő Bizottság, 
be) az Országos Etika i-Fegyelmi Bizottság, 
bd) az Országos Választási J e l ö lőb i zottság 
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be) az országos alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok 

c) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok, 

d) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai kollégiumok, 

e) az Országos Titkárság. 

A Kamara egyéb tanácsadó, döntés-e lőkészítő testü lete i: 

a) a Választmány, 

b) az országos alapszabály szerint létrehozott időszakos testü letek. 

4.1.2. A Kama ra tisztségviselői 

A Kamara t i sztségv i se lő i : 

a) az elnök, 
b) az alelnökök, 
c) az elnökség tagjai, 
d) a Fő t i tkár, 

e) az Országos Felügye lő Bizottság elnöke, valamint 
f) az Országos Etikai -fegyelmi Bizottság elnöke. 

A Kamara ti sztségv i se l őj e, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet el őzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetné I is betölt. 

4.1.3. A tisztségviselők összeférhetetlensége 

A ti sztségv i se lők összeférhetetlenségére a Kamtv. és az egyesülés i jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérő l és támogatásáról szóló 20 I I. évi 
CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni . 

4.1.4. A Küldöttgyűlés , az országos ügyintéző és cllenől'ző szervek, a szakmai tagozatok 
elnöksége, a Választmány és a szakmai kollégiumok ülései összehívásának általános 
szabályai 

a) A testületi üléseket - ha a jelen alapszabály vagy más szabályzat másként nem 
rendelkezik - a kamarai szerv elnöke (vezetőj e) hí vja össze írásbeli meghívóval. 

b) A meghí vó postai vagy elektronikus levélben is megkü ldhető a küldöttek, a tagok, 
ille tve a további meghívottak részére. 

c) A meghívóban rögzíteni ke ll a kamarai szerv ülésének helyét, i dőpontj át és 
napirendj ét. A meghívóhoz mellékelni kell - ha szükséges - az egyes napirendi 
pontokhoz kapcsolódó írásos e l ő te lj esztéseket, beszámolókat, továbbá - l ehetőség 

szerint - az egyes nap irend i pontokra vonatkozó határozati javaslatokat. A meghívó 
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mellékietei - fuggetlenül a meghívó megküldésének formájától - elektro nikus 
formában is megküldhetők. 

4.1.5. A dokumentálásra és határozathozataira vonatkozó általános szabályok 

a) A Küldőttgyű lés ül ésérő l jegyzőkönyvet kell vezetni , amelyet a Kamara elnöke, i lletve 
a l evezető elnök, a j egyzőkönyvvezető és a két hitelesítő ír alá. A hite l esítő kizáró lag 
küldött lehet. 

b) Az országos ügyintéző szervek ül éseirő l , a szakmai tagozatok taggyű l ésérő l , illetve 
küldöttgyü lésérő l , a szakmai tagozatok elnökségi ül ései rő l és a Választmány ül ésérő l 

emlékeztetőt kell vezetni, amelyet a testü let elnöke, illetve a l evezető elnök ír alá. 

c) A b) pontban említett kamarai szervek ü l éseirő l készült em lékeztető tartalmazza a 
szerv döntéseinek időpontját , tartaimát és hatályát, továbbá a döntést támogatók és 
ellenzők számát, név szerinti szavazás esetén a döntést támogatók és ellenzők nevét. A 
jegyzőkönyv ezen túlmenően tartalmazza a hozzászólók személyét és a hozzászó lások 
tartaimát. 

d) Az a) és b) pontban említett kamarai szervek határozatait fo lyó sorszámmal ke ll e llátni 
és azokat évente külön-külön , a meghozatal évével, hónapjával és napj ával törve, a 
kamarai szerv megnevezését feltüntetve [pl. 1/2010. (l. 10.) kü ldöttgyü lés i határozat] 
ke ll nyilvántartani. 

e) A kamarai szervek határozatairól nyi lvántartást kell vezetn i, oly módon, hogy a 
szervek üléseinek a határozatokat is tartalmazó j egyzőkönyveinek , illetve 
emlékeztető inek egy eredeti példányát nyilvántartásszerüen kezeive a Kamara 
irattárában kel l elhelyezni. A nyi lvántartásba vételről a szerv elnöke és a főtitkár 

gondoskodik. 

f) A kamarai szervek és a kamarai testületek döntéseiket a 4. I .5. - 4. I .6. pontokban 
foglaltak figye lembe vételével teljes ülésen vagy ülés tartása nélkü l hozzák. 

4.1.6. Határozathozatal ülés tartása nélkül 

a) Amennyiben jogszabály vagy a jelen alapszabály másként nem rendelkezik, az 
országos Küldöttgyű lés , az országos Elnökség, a Választmány, a szakmai tagozatok 
taggyű lése, illetve küldöttgyű lése, továbbá a szakmai tagozat elnöksége és a szakmai 
ko llégium ügyvivő testülete ül és tartása nélkül is hozhat határozatot, va lamint dönthet 
a kamarai szerv hatáskörébe tartozó ügyekben, kivéve az olyan ügyeket, amelyekben a 
Kamtv. vagy jelen Alapszabály az ülés tartását kötelezővé teszi. 

b) A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban, a 
döntésre legalább három napot biztosítva kell a kamarai szerv tagjaival közölni , akik 
szavazatukat írásban adj ák le. A határozatok szavazásra bocsátása és a határozat ra 
vonatkozó szavazatok leadása történhet elektronikus úton, e-maii útj án is abban az 
esetben, ha a kamarai szerv részére a tagok e l őzetesen rendelkezésre bocsátották 
elektronikus e l érhetőségük adatait (e-maii cím). A határozathozatal során a küldöttek 
személyazonosságát az igénybe vett elektronikus úton megfel e lően igazolnj és 
dokumentálni kell. 
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c) A testületi ülés tartása nélkül döntésre bocsátott összetettebb kérdés esetéb en a 
tervezethez legalább három napos határidővel módosító indítványok beküldésér e kell 
lehetőséget adni, majd ezt követően újabb legkevesebb három napos határidőve l kü lön 
kell szavazni a módosító indítványokról és az e lőte lj esztésrő l. 

d) A tagok az ülés tartása nélküli határozathozatal során " igen", "nem", "tartózko dom" 
vagy "testületi ülés tartását kérem" szavazatot adhatnak le. Amennyiben a tagok 
legalább 15 %-a testületi ülés tartását kéri , a testületi ülés összehívása kötelező . 

e) A testületi ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak az adott kamarai 
szerv ülésének határozatképesség megállapítására és a határozattervezet el fogadásához 
megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései. 

f) A testületi ülés tartása nélküli határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon 
kell meghozottnak tekinteni . Amennyiben nem érkezik vissza minden szavazat, a 
határozatot a határozattervezet eldöntésére a tagok részére a b), illetve c) pontban 
biztosított határidő elteltét követő második munkanapon ke ll meghozottnak tekinteni . 
A szavazás eredményérő l a kamarai szerv elnöke a tagokat a határozat meghozatalát 
követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja. 

4.1.7. A Kamara működésének nyilvánossága 

a) Az országos Kü ldöttgyülés és az Országos Elnökség müködésével, döntéseivel és 
döntései végrehajtásával , va lamint a Kamara müködésével, szolgá ltatásai 
igénybevételével kapcsolatos iratokba - a személyiségi jogok és az adatvédelmi 
előírások figyelembevételével - bárk i betekinthet, azokról saját költségén másolatot 
készíttethet. 

b) A Kamara főtitkára - a személyiségi jogok és az adatvédelmi e lő írások 

figye lembevételével - gondoskodik a Küldöttgyülés határozatainak a Kamara 
honlapján történő közzététe lérő l. 

c) A Kamara tevékenysége és azon be lül gazdálkodása is nyilvános. Az Országos 
Elnökség évente a Kanl31'a közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról beszámolót 
(közhasznúsági jelentés) készít. 

d) A Kamara tevékenységérő l a nyilvánosságot is tájékoztatja oly módon, hogy az éves 
beszámolót és a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, l egkésőbb június 
30-áig, továbbá a Kamara által nyújtott szolgáltatások igénybevételének módjára 
vonatkozó szabályokat a Kamara honlapján közzéteszi. 

4.2. A Küldöttgyűlés 

4.2.1. A Kamara legfőbb szerve 

A Kamara l eg főbb szerve az országos Küldöttgyűl és. 
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4.2.2. A küldöttek 

a) A Küldöttgyűlést a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati j oggal 
rendelkező küldöttei alkotj ák. 

b) A küldöttek létszáma legfelj ebb 300 fő, ame l ybő l legfelj ebb 200 fő t a te rületi 
kamarák, legfeljebb 100 főt a szakmai tagozatok delegálnak azzal , hogy az egyes 
területi kamarákat és az egyes szakmai tagozatokat megillető küldöttlétszá010t a 
választás i év kezdő időpont ja szerinti taglétszám alapj án - a ciklus közbeni taglét szám 
változásától függetlenül a választás i ciklusra érvényesen - jelen Alapszabály, az a lábbi 
képletek alapján állapítja meg. 

Területi kamarai küldöttlétszám meghatározása: 
küldöttIétszám = 200 X (területi kamarai aktív tagok összlétszáma/aktív k3Jnarai 
tagok országos összlétszáma) 

Szakmai tagozat i küldöttlétszám meghatározása: 
küldöttIétszám = 100 X (az adott szakmai tagozat i tagok összlétszáma/összes szakmai 
tagozatok összlétszáma) 

A küldöttlétszám megállapítása során az eredmény egész számai vehetők fi gyelembe. 

c) A küldötteket és a pótküldötteket a területi kamarák, illetve a szakmai tagozatok 
taggyülésein, illetve küldöttgyülésein a jelen és saját alapszabályuk , illetve ügyrendjük 
rendelkezései szerint választják meg. A pótküldöttek számát a területi kamara 
alapszabálya, illetve a szakmai tagozat ügyrendje határozza meg. 

d) Az a szakmai tagozati tag, aki egyidejűleg több tagozat tagja, valamennyi tagozatnak a 
taggyülésén, illetve küldöttgyülésén telj es jogúan élhet választójogával, amelyben tag. 
Tisztséget vagy küldötti feladatot ki zárólag egy tagozatnál vállalhat. 

e) A küldött egyidejűleg nem lehet a területi kamara és a szakmai tagozat képv i se lőj e is. 

f) A küldöttek megbízatásának időtartamát az őket delegáló szerv határozza meg azzal, 
hogy a négy éve t nem haladhat ja meg. A küldöttek újraválaszthatóak. 

g) A küldött fe le l ős a Küldöttgyülésen való részvételéért és az őt megválasztó tagság 
érdekeinek képviseletéért. 

h) A küldött jogait csak személyesen gyakorolhatj a. A küldöttet akadályozatása esetén a 
pótküldött nem helyettesítheti. A küldötti megbízatás megszűnése esetén a 
megüresedett küldötti helyet a területi kamara alapszabályában vagy a szakmai tagozat 
ügyrendjében meghatározott sorrend szerinti pótküldött tölti be. 

i) A területi kamarák és a szakmai tagozatok a megválasztott küldöttek és pótküldöttek 
névsorát és elérhetőségét a választást követő nyolc napon belül írásban közlik a 
Kamarával. 
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j) Az Országos Titkárság vezeti a küldöttek névjegyzékét - e-maii címükkel együtt - és 
azt folyamatosan hatályosítva - kizáró lag a Kamara tagsága számára elérhetóen -
közzéteszi a Kamara honlapján. 

k) A küldöttek a Küldöttgyű lésen az őket delegáló szervezet költségén vesznek részt. 

I) A küldöttekre vonatkozó, a jelen Alapszabályban nem szabályozott rendelkezéseket a 
területi kamara alapszabálya, illetve a szaklnai tagozatok ügyrendje határozza meg. 

4.2.3. A Küldöttgyűlés összehívása 

a) A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Küldöttgyűl ést akkor is 
össze kell hívni , ha ezt 
aa) a küldöttek 15 %-a, vagy 
ab) legalább 3 területi kamara, illetve szaklnai tagozat elnöksége, vagy 
ac) jogszabályban erre feljogosított vagy kötelezett személy vagy testület 
írásban kéri. 

b) A Küldöttgyű lést az Országos Elnökség hívja össze meghívó kiküldésével. 
c) A meghívó elküldése és a Küldöttgyű lés napja között legalább 15 napnak kell le nnie. 

A meghívó postai vagy elektronikus levé lben is megküldhető . 

d) A meghívóban rögzíteni kell a Küldöttgyülés helyét, időpontj át és napirendj ét. A 
meghívóhoz mellékelni kell az egyes napirendi pontokhoz kapcso lódó írásos 
e lőterj esztéseket, beszámolókat, az egyes napirend i pontokra vonatkozó határozati 
javaslatot, továbbá tisztségviselők választása esetén a jelöltek li stáját és a jelö ltek 
bemutatását. A meghívó mellékietei elektronikus formában is megküldhetők . 

e) Legalább 30 küldött együttesen jogosult írásban a napirendhez, továbbá legalább 15 
küldött együttesen jogosult írásban a megküldött határozati javaslatokhoz és az 
országos szabályzatok e l őtelj esztései hez módosító indítványokat, indokolással ellátva 
benyújtani , ha javas latát a Küldöttgyűlés e lőtt legalább 7 nappal megküldi a Kamara 
elnöksége részére. 

f) Helyszínen sem új napirendi pont, sem új módosító indítvány nem nyújtható be, a 
jelöltek li stája a helyszínen újabb névvel nem egészíthető ki . Ez alól kivételt képeznek 
azok a módosító indítványok, amelyek egy már benyújtott módosító indítványhoz 
kapcsolódnak (kapcsolódó módosító indítvány). 

g) A főtitkár a beérkezett módosító indítványokat megvizsgálja abból a szempontból, 
hogy összeegyeztethető ek-e a jogszabályokka l és a Kamara szabályzataiva l. A főtitkár 
által jogi szempontból megfe le lőnek minősített módosító javas latokat - szükség esetén 
összevonva - legkésőbb a Küldöttgyülés napját három nappal megelőzően az 
Országos Elnökség megküldi a küldöttek és a meghívottak részére a meghívó 
megküldésére vonatkozó szabályok szerint. A küldöttgyülésen a módosító 
indítványokról és az e lőterj esztésrő l külön kell szavazni. A jogi szempontok miatt el 
nem fogadott javas latokat is ismertetni kell a Küldöttgyű lésen . 

h) A Küldöttgyűlés helyét, időpontját és napirendjét, továbbá a napirend módosítására 
vonatkozó indítványokat a Kamara honlapján - a meghívó, illetve a g) pont szerinti 
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táj ékoztató ki küldésével egyidej üleg - ki záró lag a tagok számára e lé rhetően 

közzéteszi. 

4.2.4. A Küldöttgyűlés hatásköre 

A Kamtv. -ben meghatározottakon tú l a Küldöttgyű lés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
közhasznúsági jelentés elfogadása. 

4.2.5. A Küldöttgyűlés lebonyolítása és határozatképessége 

a) A Kü ldöttgyű l és l evezető elnöke a Kamara mindenkori elnöke vagy az általa fe lkért 
személy. 

b) A l evezető elnök a Kü l döttgyű lés megnyitása után megállapítja a Küldöttgyű lés 

határozatképességét. 

c) A kü ldöttek a Kamara kü ldött-névjegyzéke alapján e l őkészített jelenléti ívének 
személyes aláírásával igazolják jelenlétüket. 

d) A megismételt Kü ldöttgyű lés az eredeti kü l döttgyű lés i meghívóban is összehívható. 

e) Ha a Kü ldöttgyű l és határozatképes, a l evezető elnök javas latára megválasztj a a 
jegyzőkönyvvezetőt, a j egyzőkönyv két hite l e sí tőj ét , va lamint a Szavazatszámláló 
Bizottság vezetőj ét és négy tagját. A j egyzőkönyv hjte lesítő i és a szavazatszám lálók 
ki zárólag küldöttek lehetnek. T isztújító Kü l döttgyű lés esetén szavazatszámlájónak 
ki zárólag olyan kü ldött választható meg, ak i nem jelölt. 

f) A l evezető elnök ismerteti a meghívóban megküldött napirendet és a napirendi pontok 
kiegészítésére benyújtott javaslatokat. A Küldöttgyűl és a meghívóban megjelölt 
napirendi pontok és a 4.2.3. e) pont szerint szabályosan benyúj to t1 napirendi javaslatok 
alapján megállapítja a napirendet. A jelen Alapszabály rendelkezéseinek nem 
megfe l e lően indítványozott napirendi pontot a Küldöttgyülés nem tűzhet i napirendre. 

g) Szavazati jogosultság nélkü l vehetnek részt a Küldöttgyülés munkájában az elnö kség 
tagjai, az állandó bizottságok és a szakmai tagozatok elnökei, ha nem kü ldöttek. A 
Kü ldöttgyű l ésen tanácskozás i joggal részt vehet továbbá a Kamara főt i tkára . 

4.2.6. A Küldöttgyűlés határozatainak meghozatala 

a) A kü ldöttgyű l ésen minden j e l enl évő küldött egy szavazattaj rendelkezik. 

b) A Kü l döt1gyű lés a határozatait nyílt szavazással hozza meg, azonban az elnöknek, az 
Elnökség tagjainak, a Fel ügyelő Bizot1ság tagjainak és az Etika i-fegyelmi Bizottság 
tagjainak megválasztása kérdésében a szavazás titkos. 

c) A Küldöttgyűlésen a szavazás történhet szavazólapok felmutatásával - titkos szavazás 
esetén leadásával - és azok összeszámlálásával, illetve szavazógéppel. 
ca) SzavazóJappal tö,ténő nyíl t szavazás esetén a szavazatszámlálók feladata: 

a felm utatott szavazó lapok összeszámlálása, 
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a szavazatok összesítése, amely alapján a levezető elnök kih irdeti a 
szavazás eredményét. 

cb) Szavazólap leadásával történő titkos szavazás esetén a szavazatszám lálók 
feladata : 

a szavazólapok összegyűjtése, 
a szavazatok érvényességének megá llapítása, 
az érvényes és érvénytelen szavazatok megszám lálása, 
a szavazatok összesítése, amely alapján a l evezető elnök kih irdeti a 
szavazás eredményét. 

cc) Szavazatszám láló géppel történő szavazás esetén a szavazatszám lálók feladata: 
a szavazóprogram ellenőrzése, 

az egyes szavazások után a szavazás eredményének kinyomtatása, 
a szavazatok összesítése, amely alapján a l evezető elnök ki hirdeti a 
szavazás eredményét. 

cd) A szavazás eredménye alapján a határozati javaslat elfogadásának vagy 
elutasításának tényét a levezető elnök állapítja meg. 

d) A következő kérdésekben ülés tartása nélklili határozathozata ira nincs l ehetőség: 

da) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
db) a - főt itkárt ide nem értve - ti sztségv i selők és az Országos Felügyelőbizottság, 
valamint az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása, 
dc) az éves kö ltségvetési terv - ennek részeként az éves tagdíj rendszerének és 
összegének megállapítása és ebbő l a Kamara részesedési arányának elfogadása - és az 
éves költségvetési beszámoló elfogadása, 
dd) az országos ügyintéző szelvek beszámolóinak elfogadása, 
de) a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

4.3. A választás szabályai 

4.3.1. A választhatóság feltételei 

A Kamara tisztségviselőjének bármely területi kamara tagja megválasztható, ak i az adott 
tisztségre történő megválasztását e lőzetesen írásban elfogadta és az összeférhetetl enségre 
vonatkozó nyilatkozatát megtette. 

4.3.2. A megbizatás időtartama 

a) Az elnök, az Országos Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai és az Etikai
fegyelmi Bízottság tagjai megbízatásának időtartama legfelj ebb négy év, de a 
megbízatás legalább a következő tisztújító Küldöttgyűlés napjáig szól. A tisztújító 
Küldöttgyűlés a ti sz tségv i se l ők megválasztása e l őtt határozatban állapítja meg, hogy 
az adott ti sztségv i se lőt milyen időtartalnra választja meg. 

b) Legkésőbb a t i sztségv i se lők megbízatásának lejártának hónapjában tisztújító 
Küldöttgyű lést kell tartani. 

c) Ha az elnök megbízatása a megbízatás i dőtartama lejártán kívül eső okból szűnik meg, 
haladéktalanul tisztújító Küldöttgyű lést kell tartani. 
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4.3.3. Az Országos Választási JelölőbizoUság létrehozása, feladata és működése 

a) A Küldöttgyű lés a ti sztújító küldöttgyülést követő évben Választási Je l ö lőb i zottságot 

hoz létre. A Választási Jelölőbizottság állandó bizottság, megbízatásának időtartama 

megegyezik a tisztújítás során megválasztott tisztségv i se lők mandátumának hosszával. 

b) A Választási Jelölőbizottság 7 tagból áll. A Választási Jelölőbizottság tagjaira az 
MMK Elnökség tesz javaslatot azzal, hogy a jelöltek li stáját az országos küldöttek a 
Választási Jelölőbizottság tagjait megválasztó Küldöttgyű l és ülésén kiegészíthetik. A 
jelölteknek a jelölést írásban el kell rogadniuk. A választás során a 7 legtöbb 
szavazatott kapot1 tagjelöltet kell megválasztot1nak tekinteni. 

c) A Választási Jelölőbizottság tagjai nem lehetnek tisztségviselők és t i sztségvjse lő

jelöltek. Amennyiben a Választás i Jelölőbizottság tagja ti sztségviselő-jelöltséget 

elfogad , Választási Je lö l őbi zottság i tagsága a jelöltség elfogadásával egyidejű l eg 

automatikusan megszünik. Amennyiben a Választási Jelölőbizottság tagjainak száma 
4-re csökken, a soron következő Küldöttgyülésen gondoskodni kell a hiányzó tagok 
megválasztásáról. 

d) A Választási Jelölőbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze azzal, hogy a 
meghívó elküldése és az ülés napja között legalább három napnak kell lennie. 

e) A Választási Jelölőbi zottság feladata: 

ea) a jelöltállítás megszervezése, 
eb) a bizottsághoz a 4.3.4. pont szerint beérkezett jelölések összesítése, 
ee) a jelöltlista összeá ll ítása és közzététe le, valamint 
ed) a vá lasztás e lőkészí tése. 

t) A Választási Jelölőbizottság elnökét a bizottság első ülésén a tagok maguk közü l 
választják meg, egyebek ben ügyrendjét maga állapítja meg és fogadja el. 

g) A Választási Jelölőbizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a Küldöttgyű lésnek 

tartoznak felelősséggel , és fe ladataik ellátása körében részükre csak a Kü ldöttgyülés 
adhat utasítást. 

h) A Választási Jelölőbizottság elnöke a Kü ldöttgyű l ésen tanácskozás i joggal részt vehet. 

4.3.4. A jelölés 

a) A jelölésre a Kanlara természetes személy tagjai jogosultak, ak ik ezt a jogukat, a 
Kamtv. határozathozata ira vonatkozó szabályai szerint, atmak a területi kamarának, 
továbbá szakmai tagozatnak a saját választás i szabályai keretében gyakoro lják , 
anle lynek tagjai. 

b) A Választási Jelölőbizottság írásban, legalább két hónapos határidő IÜzése mellett 
jelöltállításra hívja fel a területi kamarákat és a szakmai tagozatokat a tisztújító 
küldöttgyű l és e l őtt legalább öt hónappal. Amennyiben a tisz tségv i se lő , bizottság tagja 
megbízatása nem a megbízatás időtartatnának lejárta következtében szűnt meg, a 
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Választási Jelölöbizottság írásban, 30 napos határídö tűzése mellett jelöltállításra hívja 
fel a terül eti kamarákat és a szakmai tagozatokat a küldöttgyűlés e lő lt legalább 60 
nappal. A jelöltállításí felhíváshoz csatolni kell a je lölteknek a jelölés tárgyát képező -
több ti sztségre történő jelölés esetén minden egyes tisztségre vonatkozó - az 
összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatának mintaszövegét (a 
továbbiakban: nyilatkozatminta). A jelöltá ll ítási felhívást és a nyilatkozatmi lltát a 
választási bizottság a Kamara honlapján is közzéteszi. 

c) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kivéte léve l minden területi kamara és 
minden szakmai tagozat 
ca) az elnöki ti sztségre I jelöltet, 
cb) az alelnöki tisztségre I jelöltet, 
cc) az e lnökségi tagnak 3 jelöltet, 
cd) fe lügye lő bizottsági tagnak 2 jelöltet, 
ce) etikai-fegyelmi bizottsági tagnak 2 je löltet 
ajánlhat. 

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
a) az elnöki ti sztségre 2 jelöltet, 
b) az alelnöki tisztségre 2 jelöltet, 
c) az e lnökségi tagnak 6 jelöltet, 
d) felügye lő bizottsági tagnak 4 jelöltet, 
e) etikai -fegyelmi bizottsági tagnak 4 je lö ltet 
ajánlhat. 

d) A jelö ltáll ítás részletes szabályait a területi kamarák alapszabálya, illetve a szakmai 
tagozatok ügyrendje á ll apítja meg. 

e) A területi kamarák és a szakmai tagozatok a Választás i J e l ö l őbizottság b) pont szerinti 
jelö ltáll ítási felhívásában rögzített határidőn belül nyújthat j ák be a Választási 
Je lölőbizottság részére a jelölésre vonatkozó területi kamara i, illetve szakmai tagozat i 
határozatot, valamint az e l fogadó nyilatkozatokat. 
ea) A j e l ö l ő határozatot határidőben benyújtottnak kell tekinteni , ha a határozat és 

az f) pont szerinti mellék ietei hiánytalanul a jelöltállítás i felhívásban megje lölt 
határidő uto lsó napjáig aj ánlott postai küldeményként feladásra kerü ltek és 
ezzel egyidej üleg ezen ok iratok elektronikus formában a jelö ltállítási 
felhívásban megjelö lt e-maii címre megküldésre kerültek. 

eb) A jelöltá llítás i fe lhívásban megjelölt határidőt követően jelöltállításra - a h) 
pont szerinti pótjelölés kivételével - nincs l ehetőség . 

f) A Választás i .lelöl őbi zoltság a beérkezett j e l ö l ő határozatokat megvizsgá lja és 
megá ll apítja azo k érvényességét. 
fa) A jelölés kizáró lag akkor érvényes, ha a je lö lő határozattal egyidejüleg a 

jelöltek - nyilatkozatmintának megfelelő - elfogadó nyilatkozata és rövid 
bemutatkozása is benyújtásra kerül a Vá lasztás i Jelö l őbizottság részére. 

fu) Ha a Választási Je l ö l őb izottság a jelölés érvénytelenségét azért á ll apítja meg, 
mert a j e l ö l ő határozathoz nem csatol ták az fa) pont szerinti mellékleteket vagy 
azok egyíkét, a j e lö l ő területi kamarát vagy szakmai tagozatot - legfe lj ebb 
nyo lc napos határidő tűzéséve l - hiánypótlásra szó lítja fel. 
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A hiánypótlás határidőben történő te lj esítése esetén a jelölést úgy kell tekinteni, 
mintha azt eredetil eg is hiánytalanu l nyújtották vo lna be. 
A hiánypótlás i határidő eredményte len eltelte, vagy a hiánypótlási fel hívás 
hiányos teljesítése esetén a jelölést érvénytelennek kell tekinteni és a jelöltli sta 
összeállítása során ezen jelölés nem vehető figyelembe. 

g) A Választási Jelöl őbi zottság a határidőben beérkezett, érvényes jelöléseket összesíti és 
megállapítja az egyes tisztségekre jelöltek li stáj át az alábbiak szerint: 
ga) Elnökjelöltnek az tek in thető, akit összesen legalább 3 területi kamara és 

legalább 3 szakmai tagozat jelölt. 
gb) Alelnökjelöltnek az tek inthető, ak it legalább 2 területi kamara és legalább 2 

szakmai tagozat jelölt. A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara esetében 
az egyik alelnökjelöltnek az tekinthető, aki a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke és akit egyúttal a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamara az országos kamara alelnökének jelölt. 

gc) Elnökségi tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 terü leti kamara és legalább 
I szakmai tagozat jelölt. 

gd) Felügye lő bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, akit legalább 2 területi kamara 
és legalább I szakmai tagozat jelölt. 

ge) Etikai-fegyelmi bizottsági tagjelöltnek az tekinthető, ak it legalább I területi 
kamara és legalább I szakmai tagozat jelölt. 

gt) Az elnökjelölt egyidejüleg alelnökjelöltnek és elnökségi tagjelöltnek, az 
alelnökjelölt egyidej üleg elnökségi tagjelöltnek is jelölhető, feltéve , ha a 
szükséges jelölést mindegyik jelölés vonatkozásában megkapta és a jelölt 
elfogadó nyilatkozata elUlek elfogadását tartalmazza. 

h) Ha a g) pont szerinti jelöltlista alapj án a jelöltek száma nem éri el legalább az adott 
testületnek a jelen alapszabályban meghatározott taglétszámát, a Választás i 
Jelö l őb izottság a jelöltek közül a jelöltlistára a g) pontban meghatározottnál kevesebb 
jelölést kapott jelö ltek közü l is fe lvesz további jelölteket add ig, ameddig a jelöltek 
száma az adott testü let tagjainak számát legaláb b egy fővel meg nem haladja. J-la a 
jelöltek száma így sem éri el az adott kamarai szelv nek a jelen alapszabályban 
meghatározott taglétszámát, a Választási J e l ö l őb i zottság pótjelölésre hivja fel a területi 
kamarákat és a szakmai tagozatokat. A pótjelölés határideje a fe lhívás e l küldésétő l 

számított 30 nap. Amennyiben a ti sz tségv i se l ő , bizottság tagja megbízatása nem a 
megbízatás időtartamának lejárta következtében szünt meg, a pótjelölés határideje 7 
nap. A pótjelölésre egyebekben a jelölés általános szabályait kell alkalmazni. 

i) A Választási Je lö l őb izottság a tisztúj ító kü ldöttgyülés e lőtt legalább 30 nappal 
megá llapítja a jelöltek li stáját és azt a küldötteknek történő megküldés, valam int a 
Kamara honlapján történő közzététel végett átadja az elnökség és a főtitkár részére. 
Amennyiben a ti sz tségv i se lő , bizottság tagja megbízatása nem a megbízatás 
időtartamának lejárta következtében szűnt meg, a Választási Jelö l őb i zottság a 
küldöttgyű l és előtt legalább 15 nappal megá llapí tj a a jelöltek li stáját és azt a 
küldötteknek történő megküldés, valamint a Kamara honlapján történő közzététel 
végett átadja az elnökség és a főti tkár részére. 
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4.3.5. A választás menete 

a) A tisztségvise lö-választást - a Választási Jelölöbizottság által a 4.3 .4. pont szerint 
összeállítottjelöltlista alapján - a következö sorrend szeri nt kelllebonyolítani : 
aa) elnökválasztás, 
ab) az alelnökök megválasztása, 
ac) az elnökségi tagok megválasztása, 
ad) a felügyel ö bizottsági tagok megválasztása, majd 
ae) az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása. 

b) Az elnök akkor tekinthetö megválasztottnak, ha a jelenlévö küldöttek szavazatai nak 
több mint felét megszerezte. Mindaddig, amíg egyetlen elnökjelölt nem szerzi m eg a 
szavazatok többségét, a szavazást meg kell ismételni oly módon, hogya következö 
szavazási fordulóban az elözö szavazási fordulóban legkevesebb szavazatot kapo tt két 
jelöltet a jelöltségtöl visszalépettnek kell tekinteni és a következö fordulóban öket a 
jelöltek közül mellözni kell. Ha az eredménytelen szavazási fo rdulóban három 
elnökjelölt vett részt, a legkevesebb szavazatot kapott jelöltet kel l visszalépe ttnek 
tekinteni . 

c) ca) Az alelnökválasztás elött az alelnökjelöltek eredeti li stáját ki kell egészíteni azon 
meg nem választott elnökjelöltekkel, akik az alelnök i jelölést is vállal ták és az ale lnöki 
jelöléshez szükséges jelölést önállóan is megszerezték. A szavazás során a jelöltek 
közül azon négy jelöltet kell megválasztottnak tekinteni , akik a legtöbb szavazatot 
szerezték meg. Egyenlö számú " igen" szavazat esetén a szavazást közöttük meg kell 
ismételni és a legtöbb " igen" szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni . 

cb) Ha a 4.3 .4 gb) alpont második mondata szeritlti jelölt nem szerzi meg legalább a 
negyedik legtöbb szavazatot, de megszerzi a megválasztott összes küldött több mint 
l/3-ának szavazatát, akkor öt ezzel a szavazással a Küldöttgyűlés ötödik alelnök nek 
vá lasztj a meg. 

d) Az elnökség i tagok megválasztása elött az elnökségi tagra jelöltek eredeti li stáj át ki 
kell egészíteni azon meg nem választott alelnökjelöltekkel, akik az elnökségi tagságra 
jelölést is vállalták és az elnökségi jelöléshez szükséges jelölést önállóan is 
megszerezték. A szavazás során azon jelölteket kell megválasztottnak tekinteni , akik a 
legtöbb szavazatot szerezték meg. Egyenlö számú " igen" szavazat esetén a szavazást 
közöttük meg kell ismételni és a legtöbb " igen" szavazatot kapott jelöltet kell 
megválasztottnak tekinteni . 

e) A felügyelö bizottsági és az etikai- fegyelmi bizottsági tagok vá lasztása során azokat a 
jelölteket kell megválasztottnak tekinteni , akik a legtöbb szavazatot szerezték meg. 

f) A megválasztott alelnök, elnökségi és bizottsági tag, amennyiben a megbízássa l járó 
feladatait nem tudj a kellöképpen ellátni - azaz egy év idötartam alatt az elnökségi, 
illetve bizottsági ülések több mint felén nem tudott megjelenni - , akkor a következö 
Küldöttgyűlésen kezdeményezni kell avisszahívását. 
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4.4. Az Országos Elnökség 

4.4. J. Az Országos Elnökség tagjai 

Az Országos Elnökség 
a) az elnökből , 

b) a négyalelnökbő l és 
c) a 12 elnökségi tagból 

á ll , ak iket a Kü ldöttgyű lés választ meg. 
Az Országos Elnökség öt alelnökkel rendelkezik, amelmyiben az alelnökválasztásra a 4.3.5 . 
cb) pont szerint kerü l sor. 

4.4.2. Az Országos Elnökség feladat- és hatásköre 

Az Országos Elnökség feladata - a küldöttgyű lések közötti időszakban - a Küldöttgyű lés 

határozatainak megfe l elően a Kamara működésének irány ítása és fe ladatainak végrehajtása. 
Ennek érdekében: 

a) elkészíti és a Küldöttgyű lés elé terjeszti jóváhagyásra az Alapszabály, továbbá az 
országos szabályzatok tervezetét, illetve azok módosítás i javaslatát, 

b) elkészíti és - a Választmánnyal történt véleményeztetés után - határozatával 
jóváhagyja be l ső szabályzatait, valamint az Országos Szervezeti és Működési 

Szabályzato t (OSZMSZ) 

c) másodfokon határoz a tagsági viszonyról, 

d) dönt nonprofit gazdasági társaság alapításáró l, vagy abban részesedés megszerzéséről , 

módosításáról, illetve nonprofit gazdasági társaság vagy az abban fen nálló részesedés 
megszüntetésérő l , 

e) gyakoro lja a nonpro fit gazdasági társaság tu lajdonosi hatáskörébe tartozó jogokat, 

f) feladata i ellátásának segítésére á ll andó, időszakos, illetve ad hoc tanácsadó, 
döntése l ő készítő testü leteket és munkacsoportokat hoz létre, 

g) összehívja a Küldöttgyülést, 

h) e l őkészíti a Küldöttgyűlés napirendjén szerepl ő ügyeket, 

i) e lkészíti és a Küldöttgyü lés elé teljeszti a Kamara éves költségvetési tervét, 

j) elkészíti és a Kü l döttgyű l és elé terjeszti a Kamara e lőző éves költségvetési 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését, 

k) a Kü ldöttgyű l és, az elnökségi és választmányi ülések j egyzőkönyvét, illetve 
emlékeztetőj ét 15 napon belül megküldi a Választmány tagjainak, valamint a 
Felügyel ő Bizottságnak, 

l) megállapítja - az éves költségvetésben meghatározott keret felosztásával - az 
elnökség, a bizottságok, testületek és munkacsoportok tagjainak tiszteletdíj át, 
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m) szabályzatban meghatározza a Kamara szolgá ltatásaiértj áró díjakat, 

n) jóváhagyja a szakmai tagozatok és a szakmai kollégiumok ügyrendjeit, 

o) megállapítja és elfogadja saj át éves munkatervét, 

p) jóváhagyj a a 
beszámolójukat, 
Bizottságot, 

testületek éves mllnkatervét, illetve programját, elfogadja 
ide nem értve a Felügyelő Bizottságot és az Etikai-Fegyelmi 

q) dönt a támogató tag által a Kamara részére felajánlott támogatás elfogadásáró l, 
r) dönt időszaki lap alapításáról, módosításáról, illetve megszüntetésérő l , 

s) gyakorolja a főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével 
kapcsolatos jogokat, 

t) évente beszámol a Küldöttgyülésnek, 

u) dönt szakmai segédletek, módszertani útmutatók, irányelvek kidolgozásáról. 

Az Elnökség feladatait a kamarai szervek nek a feladatok teljesítésébe történő bevonásával, 
illetve más kamarai szerveknek a feladatok te lj esítésére történő kij e l ő l éséve l telj es íti , azonban 
a b)-k), p)-lI) pontokban meghatározott feladatainak telj esítését más szerv ki záró lagos 
hatáskörébe nem utalhat ja. 

4.4.3. Az Országos Elnökség működése 

a) Az elnökségi ül ést az elnök írásbeli meghívóva l hívja össze azzal, hogy a meghívó 
elküldése és az ülés napja között legalább öt napnak kell lennie. 

b) Az elnökségi ülés határozatképességéhez a tagok többségénekjelenléle szükséges. 

c) Az elnökség döntéseit egyszerü szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülés tartása né lküli 
határozathozatalára a 4.1.6. pont rendelkezései az irányadók azzal , hogy a döntésre a 
tagoknak legalább három napot ke ll biztosítani . 

d) Az elnökségi ülést az elnök vezeti . Az elnökségi ülés rő l készült emlékezte tő re, 

valamint az elnökségi halározatokra a 4.1.5. pont rendelkezései az irányadók. 

e) Az Országos Elnökség egyes - az egész kamarát érintő és lényeges - kérdést vagy 
javaslatot vé leményezésre a Választmány elé terj eszthet. 

4.5. Az elnök 

4.5.1. Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) képviseli az országos kamarát, 
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b) gyakorolja a főti tkár feletti munkáltatói jogokat a munkaviszony létesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatos jogok ki vételével, 

c) irányítja és szervezi a Kamara tevékenységét, a területi kamarákkal és a szakmai 
tagozatokkal való együttműködést, a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és az 
OSZMSZ keretei között, 

d) koord inálja a kapcsolattartást az áll ami , ill etve közigazgatás i szervekkel, más 
hatóságokkal, kamarákkal, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, 

e) a Kamara képviseletében a Kamara kompetenciájába tartozó közérdekű kérdésekben 
nyilatkozatot ad ki , nyilatkozatai ról tájékoztatj a az Elnökséget és az illetékes szakmai 
tagozatokat, 

f) felel a költségvetés keretei közötti j ogszerű gazdálkodásért. 

4.5.2. Az elnök helyettesítése 

a) Az elnök a megválasztott elnökségi tagok közül felkérhet egy vagy több személyt az 
elnök rendszeres és/vagy tartós helyettes ítésére, ill etve a Kamara képvise letére, az 
elnök által meghatározott feladatokban. 

b) Az elnököt váratlan akadályoztatása esetén minden más fe ladatban a legtöbb 
szavazatott kapott alelnök helyettes íti . 

4.6. A Választmány 

4.6.1. A Választmány tagjai 

A Választmány tagjai: 
a) a Kamara elnöke, 
b) a négy alelnök, 
c) az Országos Elnökség tagjai , 
d) a területi kamarák elnökei, 
e) a szakmai tagozatok elnökei, 
f) a szakmai kollégiumok elnökei. 

4.6.2. A Választmány feladat- és hatásköre 

A Választmány az Elnökség tanácsadó, j avas l attevő és véleményezö testü lete, amely 
ajánlásokat fogalmaz meg a Kü ldöttgyűlés és az Elnökség részére kü lönösen az alábbi 
kérdésekben: 
a) szakmai tagozatok és szakmai ko llégiumok létrehozása, 
b) az Alapszabály módosítása, 
c) az éves kö ltségvetés és az éves tagdíj , 
d) az ajánlott Mérnök i Díj szabás . 
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4.6.3. A Választmány működése 

a) A Választmány szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente kétszer ülésezik. A 
vá lasztmány t legalább 10 választmányi tag kérésére is össze kell hívni , a kérésnek az 
elnökhöz történt beérkezésétő l számított 30 napon belüli í dőpontra . 

b) Az ülést az elnök hívja össze azzal, hogya meghívó elküldése és az ülés napja k özött 
legalább nyolc napnak kell lennie. A Választmány ülésére - tanácskozási joggal - a 
Fe lügye l ő Bizottság és az Eti kai-Fegyelmi Bizottság elnökét, valamint a főtitkárt is 
meg kell hívni. 

c) A Választmány ülésének l evezető elnöke a Kamara elnöke. A választmány i ülésrő l 

készült emlékezte tőre, valamint a választmányi döntésekre a 4. 1.5 . pont rendelkezései 
az irányadók. 

d) A Választmány döntésképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

e) A Választmány ülésén a területi kamara elnöke, valamint a szakmai tagozat elnöke, és 
a szakmaí ko llégium elnöke megbízottja útján is képviseltethet i magát. 

f) A Választmány döntése it egyszerű szótöbbséggel hozza. A Választmány ülés ta rtása 
nélküli döntéshozatalára a 4. 1.6. pont rendelkezései az irányadók. 

4.7. Az Országos Felügyelő Bizottság 

4.7.1. A Felügyelő Bizottság tagja i 

a) A Felügye lő Bizottság öt tagból áll. 

b) A Felügye lő Bizottság elnökét a bizottság e l ső ülésén a tagok maguk közül választják 
meg. 

c) A Felügye l ő Bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a Küldötlgyűl ésnek tartoznak 
fe le l ősségge l , és feladataik ellátása körében részükre csak a Küldöttgyűlés adhat 
utas ítást. 

d) A Felügye l ő Bizottság tagja a Küldöttgy ülésen tanácskozási joggal részt vehet. 

4.7.2. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre 

A Felügye lő Bizottság 

a) a Kamara éves kö ltségvetéséröl és az éves költségvetés i beszámolóról véleményt 
nyilvánít a Küldöttgyűlés részére, 

b) ell enőrz i a Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendjére vo
natkozó jogszabályok, a jelen alapszabály, illetve a szakmai szabályzatok érvé
nyes ülését, 
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c) a Kamara elnökének javas latára határoz az Országos Etikai-Fegyelmi bizottság e lnöke 
ellen beje lentett kizárási ok kérdésében, 

d) a Kamara ügyintéző és ügyviteli szerveitől , azok ti sztségvi se lő itő l , valamint szakmai 
tagozata i tó I és a területi kamaráktól minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, 
illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ell átásához szükséges. Az 
érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk; 

e) a Kamara könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 

f) elnöke, illetve elnökhelyettese útján évente beszámol a Küldöttgyűlésnek . 

4.7.3. A Felügyelő Bizottság működése 

a) A Felügye lő Bizot1ság ülését az elnök hívja össze azzal, hogy a meghívó elküldése és 
az ülés napja között legalább nyolc napnak kell lennie. A ti sztújítást követö e l ső 

felügyelő bizottsági ül ést a főtitkár hívja össze a tisztújítástól számított nyolc napon 
belüli időpontra . 

b) A felügye l ő bizottsági ülés határozatképességéhez a tagok többségének jele nléte 
szükséges. 

c) A Felügye lő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyel ő Bizottság 
határozatot ülés tartása nélkül nem hozhat. 

d) A Felügyel ő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szet"Vet tájékoztatni és 
armak összehívását kezdeményezni , ha anól szerez tudomást, hogy 
da) a kamara müködése során olyan jogszabálysértés vagy a kamara érdekeit 

egyébként súl yosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

db) a vezető ti sztségv i selők felelősségre vonását megalapozó tény merült fel. 

e) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügye l ő Bizottság indítványára - annak 
megté te l étő l számított harminc napon belül - össze kell hívni . E határidő 

eredményte len eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Fe lügye l ő Bizottság is 
jogosult. 

f) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem tesz i meg, a Felügye l ő Bizottság köteles haladéktalanul értes íteni 
a töl"Vényességi felügyeletet ellátó szervet. 

4.8. Az Országos Etikai-Fegyelmi Bizottság 

4.8.1. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság tagjai 

a) Az Etikai·Fegyelmi Bizottság kil enc tagból áll. 
b) Az Etikai-Fegyelmi Bizottság e l ső ülésén tagjai közül e lnököt választ. 
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4.8.2. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság feladat- és hatásköre 

Az Etikai-Fegyelmi Bizottság 

a) a Küldöttgyűl és elé teljeszti az etikai-Fegyelmi szabályzatot, illetve annak módosítását, 

b) fegyelmi tanácsa lefol y tat ja a másodfokú fegyelmi eljárást, 

c) elnöke, illetve elnökhelyettese útján évente beszámol a Küldöttgyülésnek, 

d) felügyeli a területi kamarák etikai-fegyelmi bizottságainak egységes müködését, de 
azok határozatainak fe lülbirálatára nem jogosult. 

4.8.3. Az Etikai-Fegyelmi Bizottság működése 

a) A bizottság ülését az elnök hívja össze azzal, hogy a meghívó elküldése és az ülés 
napj a között legalább nyo lc napnak kell lennie. A tisztújítást követö e lső e tikai
Fegyelmi bizottsági ülést a főtitkár hívja össze a ti sztújítást követő nyolc napon be lül. 

b) Az etikai-fegyelmi bi zottsági ülés határozatképességéhez a tagok többségének 
jelenléte szükséges. 

c) Az Etikai-Fegyelmi Bizottság döntéseit egyszer ü szótöbbséggel hozza. Az Etikai
Fegyelmi Bizottság határozatot ül és tartása nélkül nem hozhat. 

d) Az Etikai-Fegyelmi Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. 

4.9. A Kamara tanácsadó, döntéselőkészítő testületei 

4.9.1. A testületek létrehozására vonatkozó általá nos szabályok 

a) A Kamara - a vonatkozó jogszabályi el ő írásoknak megfe l e l ően - létrehozza és 
müködteti ajogszabályokban részére e lőírt szakmai , illetve szakértő i testületeket. 

b) Az Elnökség határozatával a feladatai ell átását e l ősegítő testületeket alapíthat. 

c) A testület alapítását e lrende lő határozatban meg kell határozni : 
ca) a testület vezetőj ét, 

cb) a testület tagjai kinevezésének vagy megválasztásának módját, 
cc) azt, hogy a testület alapítása mely jogszabályi rendelkezés alapján történik, 

amennyiben ez a körülmény Fennáll , 
cd) határozott időre létrehozott testüle! esetében a határidő ! , 

ce) határozatlan időre létrehozott állandó testület esetében a testületi tagok 
kinevezésének időtaltamát, 

cf) a testület feladatkörét, 
cg) az alapító szervnek történő beszámolás határidejét, 
ch) a testület költségvetését. 
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d) A testületek munkájukba - az Elnök e lőzetes hozzájárulását követően - kü l ső 

szakértőt is bevonhatnak. A szakértő kö ltségeit a Kamara viseli . 
e) Az áll andó testületeket az alapító szerv határozatával lehet megszüntetni. 

4.9.2. A testületek hatásköre 

a) A jogszabály által létrehozni és működtetni rendelt testü letek hatásköré]'e és 
működésére az azt l étesítő jogszabály rendelkezése i az irányadók. 

b) A 4.9. 1. b) pont szerint i testü letek kizárólag feladatuk e llátása körében hozhatnak 
határozatot. 

c) A 4.9.1. b) pont szerinti testületek kidolgozott javas lataik, határozat-, á llásfog l alás-, 
vagy irányelv tervezeteik e lfogadására javaslatot tesznek az Elnökségnek. 

d) A testület elnöke csak külön meghatalmazás alapján, meghatározott ügyekben 
képviselheti a Kamarát. A meghatalmazás ki adására az Elnök jogosult. 

4.9.3. A testületek működése 

a) A testület megállapítj a és az Elnökség fe lé j óváhagyásra beteijeszti éves munkatervét, 
illetve a határozott i dőre létrehozott testületek esetén a fe ladatának te lj esítésére 
vonatkozó programját. A testületet a lapító határozatban meghatározott feladatok 
te ljesítésért a testület e lnöke fe lel. 

b) A testü let a tevékenységérő l állandó testület esetén legalább évente, időszakos vagy ad 
hoc testü let esetén legalább háromhavonta beszámol az Elnökségnek. 

c) A testületek munkájukat végezhetik ülések megtartásával , vagy ülések megtartása 
nélkül elektronikus leve lezés útj án is. A testü letek munkáját az Országos Titkárság 
segíti. 

d) Az áll andó testületek ügyrendjüket - a jogszabályok és a jelen alapszabály keretein 
belül - maguk á llap ítj ák meg. 

4.10. Az Országos Titkárság 

Az Országos Titkárság, mint a Krunara ügyviteli szerve ell átj a a jogszabályban, az 
Alapszabá lyban, az országos szabályzatokban, az OSZMSZ-ben, illetve az Elnökség 
határozataiban számára meghatározott feladatokat. 

4.11. A főtitkár 

A főtitkár 

a) elj ár a Kamara hatáskörébe utalt közigazgatás i ügyekben, amelynek keretében, mint a 
hatáskör gyakorlója : 
aa) másodfokon dönt a kamara hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, 
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ab) a területi kamarák adatszolgáltatása alapján gondoskod ik a kamarai hatáskörbe 
tartozó névjegyzékek országos összesítésben történő vezetésérő l , 

ac) koordinálja a területi kamarák közigazgatási hatósági feladatai ellátásának 
egységes ügyvitelét (ennek érdekében szükség szerint, de legalább 
negyedévente a területi kamarák titkárainak részvételével titkári értekezletet 
tart), 

b) vezeti az országos kamarai tagnyilvántartást, beleértve a szakmai tagozatok 
tagnyilvántartását és a vállalkozások nyilvántartását, valam int a szakmai kollégiumok 
nyilvántartását, annak rendszerét kialakít ja, aktualizá lj a, 

c) közreműködi k a Kamara fe ladatainak ellátásához szükséges hatékony központi 
egységes informatikai rendszer ki alak ításában és müködtetésében, a terü let i titkárok 
javaslatait figye lembe véve gondoskodik a lényeges elemekre kite rjedő informatikai 
fej lesztési terv kidolgozásáról, 

d) e lőkész í t i a Kamara bel ső szabályzatait, azok módosításait, továbbá kezeli és 
nyilvántart ja azokat, 

e) tanácskozás i joggal részt vesz az Elnökség, a Választmány és a Küldöttgyű lés ülésein, 

f) munkájáról igény szerinti gyakori sággal, de legalább félévente beszámo l az 
Elnökségnek, 

g) gyakoro lja a Kamara munkavá llalói felett a munkáltatói jogokat. 

4.12. A Kamara képviselete 

a) A Kamarát az elnök, illetve akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy képvise li . 

b) A Kamara képviseletében aláírásra az elnök, továbbá azok az elnökségi tagok 
jogosultak, akiket az Elnökség aláirás i joggal ruházott fel. 

s. A szakmai tagozatok 

5.1. A Kamara szakmai tagozatai 

A szakmai tagozatok az országos Kamara közös szakterületi érdekeltségbe tartozó 
mérnököket magába foglaló országos szervezeti egységei, amelyek legalább a Kamtv. által 
meghatározott szakterü leteken működnek . A szakmai tagozatok nyilvántartott tagsággal, 
önkormányzatta l, fe ladat- és hatáskörrel rende lkező szervezetek. 

5.2. A szakmai tagozatok tagjai 

a) Minden kamarai tag jogosult a szakmai tagozati , szakosztályi, illetve szakcsoporti 
tagságra és ott választójogának gyakorl ására. 
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b) A tagozat tagjai jogosultak hivatalos irataikban tagságuk tényét feltüntetni. 

c) A kamarai tag egyidejű leg több szakmai tagozatnak is tagja lehet. 

5.3. A szakmai tagozatok feladatai 

5.3.1. A szakmai tagozatok közreműködése a Kamara közfeladataink ellátásában 

A Kamara szakmai tagozata i a mérnöki tevékenység j ogszerűségének biztosítása és szakmai 
színvonalának emelése érdekében az alább i közérdekű feladatokat látják el: 

a) szakértő testületei vagy szakértő i útján javaslatot tesznek a főtitkár részére a Kamara 
be lső szabályzatai alapján a tagozat szakmai illetékességébe utalt szakmagyakorlási 
jogosultsági kérelmek másod fokú elbí rálására, 

b) akkreditálj ák a területi kamaráknál működő szakcsoportok szakértő testületeit vagy 
szakértőit, jóváhagy ják azok ügyrendjét, szabályzatokat do lgoznak ki az országosan 
egységes müködési elvek és gyakorlat érvényesülésére. Ell enőrzik a szaJ<tnai 
követelmények érvényes ülését, 

c) állást Foglalnak a szakmai tagozat szakmai illetékességi körébe utalt szakmagyakorlási 
jogosultságok elbírálása és a névjegyzékbe vételéhez szükséges szakmai 
követelmények megá llapítása tárgyában, 

d) áll ást Foglalnak a szakmagyakorlási jogosultságok megadásához szükséges kreditekre 
lebontott képesítési követelmények megállapítása tárgyában, 

e) véleményezik a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatás i képzés i, illetve 
továbbképzési célokat, azok tartalm át, és a képesítési követelményeket, 

f) képviselik szakterületüket a Magyar Szabványügyi Testület Műszaki Bizottságaiban, 

g) amennyiben a Kamarát arra Felkéri k, képviselhetik a Kamarát a szakterületük 
különböző kormányzati , társadalmi , szakmai - területi és országos - testületeiben, 

h) közremüködnek a mérnöki tevékenység minőségbiztosítási rendszerének 
kialakításában, 

i) közremüködnek a szakterületet érintő mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának 
kialakításában és javaslatot tesznek a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi 
követelményeire, 

j) együttműködhetnek a felsőfokú oktatási intézményekkel a fiatal mérnökök szakmai 
gyakorlati képzésének szervezésében, elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai 
jogosultság megszerzésére való felkészülésüket, 

k) közreműködhetnek a végzős MSc, illetve BSc hallgatók részére diplomadíjak 
kitűzésében , odaítélésében, 
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I) mesteri skolákat szervezhetnek, 

m) közreműködnek a szakterületükbe tartozó j ogosultsági és beszámoló vizsgaanyagok 
elkészítésében és a vizsgáztatásban, 

n) javaslatot tesznek a továbbképzések tematikájára és szakmai irányultságára, 
közremüködnek a kötelező és szakmai továbbképzések tananyagának kido lgozás ában, 
a követe lmények meghatározásában. 

5.3.2. A szakmai tagozatok érdekképviseleti fchldatai 

A szakmai tagozatok tagjaiknak érdekképviselete, érdekérvényes ítése és érdekvéde lme, 
valamint a mérnöki tevékenység gyakorl ásához szükséges szo lgáltatások biztosítása 
érdekében az alábbi feladatokat látj ák el : 

a) szakmai kérdésekben együltműködnek a Magyar Tudományos Akadémia tudomá nyos 
szervezeteivel és a kapcso lódó tudományos egyesületekkel, 

b) éves fel adattervükben javaslatot tehetnek az Elnökségnek módszertani útmlltatóknak , 
szakmai segédleteknek, irányelveknek, szabványoknak a kidolgozására, 

c) fo lyamatosan elemzik a szakterületüket érintő jogszabályokat és eljárásrendeket, 
j avas latokat do lgoznak ki azok korszerüsítésére, ésszerűsítésére , 

d) közreműködnek a tagozat szakterületei t érintő - jogszabály alkotására, program 
elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - e l ő te lj esztések esetében a 
kamara véleményének kialakításában, különösen a szakmagyakorlási jogosllltságokkal 
kapcsolatos jogszabályok esetében, 

e) a Kamara megbízása alapj án közreműködnek közbeszerzési eljárások kiírásában, 
e lbírá lásában, ellenőrzésében , 

t) a Kamara megbízása alapján közreműködnek tervpályázatok kiírásában, 
tervpályázatokhoz bíráló bizottsági tagot delegálnak. 

5.3.3. A szakmai tagozatok ön igazgatási feladatai 

A szakmai tagozatok önigazgatási feladatkörben: 

a) jogszabályok és a jelen alapszabály keretei közölt megalkotj ák saját tagozat i 
ügyrendjüket, 

b) évente beszámolnak az MMK Küldöttgyűlésének , 

c) rész-szakterületre, vagy foglalkozás i ágazatra szakosztá lyokat alakithatnak, 

d) feladataik e ll átásának segítésére az é rintett terül eti kamarával közösen a területi 
kamarák illetékességi területén müködő terü leti szakcsoportokat szervezhetnek, 
amelyek megszervezésével országos le fedettség biztosítására törekszenek, 
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e) jóváhagy ják a területi szakcsoportok, illetve a szakosztályok ügyrendjeit, 

t) figye lemmel kísérik a tagozat szakterliletén a mérnöki etika érvényesü lését és a 
szakterület, illetve tagság erkölcsi, anyagi el i smertségét; szükség esetén észrevételt, 
illetve ajánlásokat tesznek a Kamara etikai-fegyelm i bizottsága, illetve elnöksége fe lé, 

g) táj ékoztatják tagjaikat a Kamara időszak i lapján, a Kamara honlapján illetve a tagozat 
elektronikus új ságján vagy honlapj án keresztü l. 

5.3.4. A szakmai tagozat képviseleti joga 

A szakmai tagozat fe ladatai ell átása körében az Országos Elnökséggel egyeztetve képviselheti 
a Kamarát. 

5.3.5. Kamarai Szakmai Díj alapítása 

A szakmai tagozat a saját szakterületén k iemelkedő munkát végző mérnökök mutlkájának 
e lismerésére kamarai díjat alapíthat, amennyiben annak alapító okiratát az Országos Elnö kség 
jóváhagyja. 

5.4. A szakmai tagozatok létesítése és működése 

5.4. I. A szakmai tagozatok létesítése 

a) A szakmai tagozatok létesítésére, összevonására vagy megszüntetésére az Elnökség jo
gOSltlt. 

b) Új szakmai tagozat alapítását legalább 50 kamarai tag kezdeményezheti az 
EI nökségnél. 

c) A szakmai tagozat e l ső taggyű lésén egyszerű többséggel hozott határozatban kell 
megállapítani a tagozat szakterületét, elfogadni a tagozat ügyrendjét, titkos szavazással 
megvá lasztani az ügyrend szerinti ti sztségv i selőket . 

d) A tagozatok - fe ladatait és szakterületét is tartalmazó - ügyrendj ét az Elnökség hagyja 
jóvá. A tagozat az ügyrendj e elfogadását követően kezdheti meg szakmai 
tevéken ységét. 

5.4.2. A szakmai tagozatok szervei 

A szakmai tagozatok szervei: 
a) Tagozati Taggyű l és, vagy az azt teljes jogúan helyettes ítő Tagozati Kü l döttgyűlés, 

illetve Tagozati Résztaggyű lés (a továbbiakban Tagozati Taggyű l és) 

b) tagozati Elnökség, 
c) a kibővített Elnökség, 
d) a szakmai gyakorlatot vizsgáló szakértő testü let, 
e) szakosztá ly(ok), 
t) területi szakcsopot1(ok). 
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A szakmai tagozat tisztségv i se l ői : 

a) a tagozati Elnőkség tagja i, 
b) a szakmai gyakorlatot vizsgáló szakértő testület elnöke. 

5.4.3. A Tagozati Taggyű lés 

a) A Tagozati Taggyűlés hatáskörébe tartozik: 
aa) az elnök, az elnökhelyettesek és az Elnökség tagjainak, 
ab) a szakmai gyakorl atot vizsgáló szakértő testület tagjainak, 
ac) az országos Küldöttgyülésbe a tagozat i küldöttek és pótküldöttek megválasztása, 

valamint az országos tisztségv i se lők jelölése, 

ad) mindazon döntés, amelyet a tagozati ügyrend a Tagozat i Taggyű l és hatáskörébe 
utal. 

Az aa) - ac) pontban megje lölt személyek megbízatásának időtartamát és az 
újraválaszthatóság szabályait az ügyrend határozza meg. A megbízatás időtartama 

legfelj ebb négy év lehet. 

b) A szakmai tagozat igény szerint, de legalább négyévente egyszer Tagozati Taggyűlést 
tart. A Taggyű lést a tagozat ügyrendjében meghatározott módon Küldöttgyülés, illetve 
Résztaggyűlés hel yettesí theti. 

c) A Tagozati Taggyű lést, Kü ldöttgyülést vagy Résztaggyűlést a napirendet tartalmazó 
meghívóval kell összehívni azza l, hogya meghívó megküldése és a gyű l és napja 
között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. Az összehívásra egyebek ben a 4. 1.4. pont 
szabályai az irányadók. 

d) A Tagozati Taggyű l és , Küldöttgyülés vagy Résztaggyűlés a megjelentek létszámától 
függetlenül határozatképes a meghívóban megjelölt napirendi pontokban. 

5.4.4. A szakmai tagozat Elnöksége 

a) A tagozati Elnökség tagjai: 
aa) a tagozati elnök, 
ab) a tagozat i Ügyrendben meghatározott számú elnökhelyettes, 
ac) a tagozati Ügyrendben meghatározott számú elnökségi tag. 

b) A kibővített Elnökség tagjai: 
A kibővített elnökség tagjai az e lőző a) pontban meghatározottakon túlmenően a 
szakosztályok és szakcsoportok vezetői , valam int a szakmai gyakorlatot vizsgáló 
szakértő i testület elnöke. A kibővített Elnökséget legalább évente kétszer össze kell 
hívni. A kibővített Elnökség hatáskörébe tartozik minden, a szakmai tagozat egészét 
érintő, kötelezettségvállalást j e lentő döntés meghozatala. 

c) A Kamarán belül a tagozat i elnök képviseli a szakmai tagozat véleményét, 
állásfoglalását és felel a tagozat működéséért, fe ladatainak végrehajtásáért. Az elnököt 
feladatainak végrehajtásában a Tagozati Elnökség, illetve a Kibővített Elnökség segíti. 

d) A szakmai tagozat elnökségének határozatait a Kamara honlapján, illetve a Mérnök 
Új ságon keresztül nyilvánosságra kell hozni . 

30 



5.4.5. A szakmai tagozat szakmai gyakorlatot vizsgáló szakértő testülete 

A szakmai gyakorlatot vizsgáló szakértő testület feladatát és működését az MMK 
Alapszabályban rögzített elvekkel összhangban az országos kamara szabályzata és a tagozat i 
ügyrend határozza meg. 

5.4.6. A szakmai tagozat szakosztálya 

a) A szakmai tagozat az ügyrendjében egyes rész-szakterületekre vagy fogla lkozási 
ágazatra országos illetékességü szakosztály(oka)t hozhat létre azok szervezetének és 
müködésének meghatározásával. 

b) A szakosztályok a tagozathoz tartozó szakterületek meghatározott részének tagozat i 
ügyeit látják el. 

c) A szakosztály megszüntetését a tagság, vagy a szakmai tagozat elnöksége 
kezdeményezheti , és a tagozati ügyrend módosításával válik hatályossá. 

5.4.7. A szakmai tagozat területi szakcsoportja 

a) A szakmai tagozat az ügyrendjében meghatározott fe ladatai ellátásának segí tésére az 
adott területi kamarával közösen a területi kamarák illetékességi területén működő 
területi szakcsoportokat hozhat létre. 

b) A területi szakcsoport feladatait és müködését a területi kamara egyetértésével a 
tagozati elnökség által jóváhagyott szakcsoporti ügyrend tartalmazza. 

c) Több tagozat területi szakcsoportj a összevontan is létrehozható. 

d) Területi szakcsoport regionáli san is létrehozható. 

5.5. A tagozatok megerősített együttmüködése 

Több tagozatot érintő szakmai kérdésben vagy kérdésekben a tagozatok megerősített 

együttműködést Folytathatnak egymással. A megerősített együttműködést bármely tagozat 
elnöksége kezdeményezheti az Országos Elnökségnél. A kezdeményezésben meg kell jelölni 
az együttmüködés tárgyául szolgáló szakmai kérdést vagy kérdéseket, továbbá azon tagozatot 
vagy tagozatokat, anlelyekkel a kezdeményező megerősített együttműködést kíván folytatni. 
Az Országos Elnökség határozatával elrendeli a megerősített együttműködés fo lytatását vagy 
elutasítja a kezdeményezést. A megerős ített együttműködés intézményesítése érdekében 
szakterületi kollégium is alakítható. 

5.6. Szakmai kollégiumok 

A szakmai kollégiumok saj át önkormányzattal , tagsággal, feladat- és hatáskörrel rendelkező 
szervek. A szervezetük és a müködésük részletes szabályai t jogszabályok és a jelen 
alapszabály keretei között megalkotott ügyrendjük tartalmazza. 
A szakmai kollégium típusa szerint lehet: 
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a) szakterületi kollégium 
b) Mérnök Vállalkozói Kollégium 

5.6.1 Szakterületi kollégium 

A szakmai tagozatok közötti közös, illetve átfedö szakterületeken kötött megerős ített 

együttmüködés keretében szakterlil eti kollégium hozható létre. 

a) A szakterületi kollégium tagjai 

A szakterlileti kollégium tagjai az abban részt vevő szakmai tagozatok, amelyet a tagozatok 
elnökségei képviselnek. A szakterlileti ko llégium az abban részt vevő szakmai tagozatok 
elnökségi tagjainak együttes testülete, amely évente legalább egyszer ülésezik. 

b) A szakterületi kollégium feladatai 

A szakterületi kollégium feladata az Ügyv ivő testület tagjainak megválasztása. 
A szakterületi ko llégium további fe ladatait jelen Alapszabály 5.3. 1-5.3.3. pontok alapján 
Ügyrendjében részletesen határozza meg. 

c) A szakterületi kollégium létes ítése és működése 

A szakterlil eti kollégium létesítésére, összevonására, megszüntetésére az Elnökség jogosul t. 
Új szakterületi kollégium alapítását legalább két szakmai tagozat kezdeményezhe ti az 
Elnökségnél. 
A szakterlileti ko llégium e lső lil ésén elfogadj a Ügyrendjét és titkos szavazással megválasztj a 
Ügyvivő testületét. 
A szakterületi kollégium Ügyrendjét az Elnökség hagyj a j óvá. A szakterületi ko llégium az 
Ügyrendje elfogadását követően kezdheti meg tevékenységét. 
A szakterületi kollégium működésének részletes szabályait az Ügyrend határozza meg. 

d) A szakterületi kollégium szerve 

Ügyvivő testület 

Az ügyv i vő testület hatáskörébe tartozik mindazon döntés, amelyet az Ügyrendj ében 
meghatároz. 
Az Ügyvivő testületi tag megbízatásának idő tartamát és az újraváJaszthatóság szabályait az 
Ügyrend határozza meg. A megbízatás idő tartama legfelj ebb négy év lehet. Az Ügyvivő 
testület tevékenységében a szakmai tagozatok képv i selő i egyenrangú félként vesznek részt. 

5.6.2. Mérnök Vállalkozói Kollégium 

A Kamara a mérnöki vállalkozások érdeke inek képviselete célj ából figye lemmel kí séri, 
értékeli , segíti a különböző mérnöki vállalkozási és szervezeti formák müködését. Ennek 
keretében Mérnök Vállalkozói Kollégium működik . 

a) A Mérnök Vállalkozói Kollégium tagjai 
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A nyil vántartásba vett vállalkozást kérelemre a válla lkozói kollégium ba fel kell vell!ll i. A 
Mérnök Válla lkozói Kollégium munkáj ában a vállalkozás mérnök kamarai tagsággal 
rende l kező tagja, munkavá llalója vagy megbízottja vesz részt. 

b) A Mérnök Vállalkozói Kollégium feladata i 

A Mérnök Vállalkozói Kollégium a feladatait Ügyrendjében részletesen határozza meg. 

c) A Mérnök Vállalkozói Kollégiumok létesítése és működése 

A Mérnök Válla lkozói Kollégium létes ítésére, összevonására, megszüntetésére az Elnö kség 
jogosult. 
A Mérnök Vállalkozói Kollégium e l ső ülésén elfogadja Ügyrendjét és titkos szavazással 
megválasztja Ügyvivő testületét. 
A Mérnök Vállalkozói Kollégium Ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá. A Mé rnök 
Vállalkozói Kollégium az Ügyrendje elfogadását követően kezdheti meg tevékenységét. 
A Mérnök Vállalkozói Kollégium működésének részletes szabályait az Ügyrend határozza 
meg. 

d) A Mérnök Vállalkozói kollégium szervei 

a) TaggyCliés 
b) Ügyvivő testü let 

A Taggyű lés hatáskörébe tartozik az Ügyv i vő testület tagjainak megválasztása, továbbá 
mindazon döntés, amelyet az Ügyrendje hatáskörébe utal. A Taggyűlés e l ső ülésén elfogadja 
Ügyrendjét, amelyet az Elnökség hagy jóvá. A Mérnök Vállalkozói Kollég ium az Ügyrendje 
elfogadását követően kezdheti meg tevékenységét. 

A Kamarán belül az Ügyvi vő testület e lnöke képviseli a Mérnök Vállalkozói Kollégium 
véleményét, állásfoglalását. 

6. Szakmai állásfoglalás és nyilatkozat 

6.1. Állásfoglalás 

a) A Kamara Elnöksége, ill etve Kül döttgyűl ése az Országgyülés vagy a Kormány 
kérésére, illetve a területi kamarák, a szakmai tagozatok és a szakmai kollégiumok 
javaslatára a kompetenciáj ába tartozó közérdekü kérdésekben véleményét áll ás foglalás 
formáj ában nyilvánítj a ki . 

b) A szakmai tagozatok és szakmai kollégiumok a saját szakmai terü letliket i ll e tő 

űgyekben véleményezés i joggal rendelkeznek, amely a kamarai á ll ásfoglalások során 
az érintett tagozattól nem vonható el, beleértve az e joguk gyakorl ása alapj án 
ki alak ított szakmai véleményt és annak köte l ező képviseletét is. 
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c) Több érintett szakmai tagozat e ltérő véleménye esetén a Kamara elnöke vagy az általa 
kijelö lt tisztségvise lők a tagozatokkal és szakmai kollégiumokkal történt egyeztetés 
alapján alakít ják ki a Kamara áll ásfogla lását. 

d) A Kamara így kialakított szakmai á ll ásfogla lásától, illetve a Kamara elnökének 
nyilatkozatától a területi kamarák, a szakmai tagozatok és a szakmai kollégiumok nem 
térhetnek el. 

6.2. Nyilatkozat 

A tagozatok szakmai vélemény-nyilvánítás i jogkörét nem csorbító kivételes esetekben a 
Kamara nevében az elnök nyilatkozatban fog la lhat á llást. A nyi latkozat sürgősségét a 
következő elnökségi ülésen indokolnia kell. 

7. A Kamara gazdálkodása és gazdasági tevékenysége 

7.1. A Kamara gazdálkodása 

a) A Kamara a Küldöttgyülés által egy naptári évre vonatkozóan e lfogadott költségvetés 
szerint gazdá lkod ik. 

b) A Kamara a gazdálkodása során e lért eredményét nem oszthatja fe l, azt a 3. pontban 
meghatározott tevékenységére fordí tja. 

c) A Kamara i dőszaki lapjának a tagok számára történő e l őfizetés i költségeit a Kamara 
viseli. 

7.2. A Kamara bevételei 

7.2.1. A kamara bevételei 

A Kamara bevéte le i származhatnak: 
a) a kamarai tagdíjakból, 
b) az igazgatási szolgáltatási díjakból , 
c) a nyi lvántartás i díjakból , 
d) a befizetett bírságokból, regisztrációs és admin isztrációs díjakból , 
e) az egyéb bevételekbő l , támogatások ból, ideértve a pá lyázati forrásokat és az 

önkéntesen felajánlott hozzájárul ásokat is, valamint 
f) az á llami költségvetés terhére a közfeladatok átvállalásának ellenértékeként történt 

ki fi zetésekbő l. 

7.2.2. A területi kamarák befizetései 

A területi kamarák a bevételeikbő l az országos kamara működéséhez való hozzájárlll ásllkat és 
az országos kamarának fi zetendő tagdíj részeseclésüket az évi Kamarai kö ltségvetésben 
meghatározott mérték szerint, minclen negyeclévet követő hónap 20. napjáig fizetik meg a 
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Karnarának. A kö ltségvetés módosítása esetén a befizetés összegét a következő negyedév ben 
korrigálni kell. 

7.2.3. A tagd íjak 

a) A kamara tagjainak éves tagdíját az éves kö ltségvetési terv keretében kell 
meghatározni . 

b) Az éves tagdíjak országosan egységes mértéküek . 
c) A 65 év feletti és a gyennekgondozási támogatásban részesülő kamarai tagokat 

kedvezményben kell részesíteni . A 70 év fe letti kamarai tagok mentesek a kamarai 
tagdíj fizetése alól azza l, hogy jogosultak önkéntesen tagdíjfizetési kötelezettséget 
vá llalni . A kamarai tagokat az életkor alapj án megillető kedvezmények tek intetében a 
tárgyév január l . napján betöltött életkor az irányadó. 
A 65 év és a 70 év feletti kamarai tagok kedvezményére, valamint tagdíjfizetési 
mentességére vonatkozó szabály nem élvényes, ha szakmagyakorl ási jogosultsághoz 
kötött mérnöki tevékenységet végeznek. 

d) A ti szteletbe li tagok és az örökös tagok mentesülnek a tagdíjfi zetés alól, kivéve, ha 
szakmagyakorlási jogosultsághoz kötött mérnöki tevékenységet végeznek. 

e) A tagdíj megfizetése egy évre egy összegben a területi kamarák részére, a tárgyév 
március 3 1. napjái g esedékes. A tagdíj részletfi zetése egyéni elbírálás alapján 
engedél yezhető. 

f) A tárgyév június 30. napját követően, de szeptember 30. napjáig belépők az éves 
tagdíj fe lét, a szeptember 30. napját követően be lépők az éves tagdíj negyedét fizetik . 

g) Kettős, mérnöki és építész kamarai tagság esetén a mérnök kamarai tag kedvezményes 
tagd íjat fi zet, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a. 

7.2.4. A nyilvántartásí díjak 

a) A névjegyzékben szerepl ő, tervező i jogosultsággal rendelk ező , de kamarai tagsággal 
nem rendelkező technikusok, valam int a kamarai tagsággal sz intén nem rendelkező, de 
a vonatkozó rendelet alapján a Kamara által nyilvántartott szakmagyakorlók éves 
nyi lvántartás i díjat fi zetnek. 

b) A nyilvántartásba vett vállalkozás éves regisztrációs díjat fizet. 

c) A nyilvántartási díj és a regisztrációs díj országosan egységes éves méltékét a 
Kü ldöttgyülés állapítja meg. 

7.2.5. Adminisztrációs díjak 

Az e l ső- és másodfokú elj áró etikai -fegyelmi tanács elj árással összefüggő müködését fedező 
kö ltségátalány összegét a Kamara éves költségvetésének részeként a Küldöttgyülés áll apítja 
meg, amelyek országosan egységes mértéküek. 
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7.2.6. A Kamara szakmai szolgáltatásaiért fizetett díjak 

A Kamara éves költségvetésének keretében a szakmai és egyéb szolgá ltatása iél1 orszá gosan 
egységes mértékű díjat állapít meg. 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Kamara lapja 

a) A Kamara i dőszaki lapja az 1996-ban alapított Mérnök Újság. A lap a Kamara, mint 
alapító tulajdona. 

b) A Kamara időszaki lapjának alapításáró l, módos ításáról, megszüntetésérő l , 

elidegenítésérő l , illetve más i dőszaki lappal t örténő egyesítésérő l az Országos 
Elnökség dönt. 

c) A Kamara időszak i lapj át a Mérnök Újság Tanácsadó Testület irányítj a. 

d) A tagdíj ellenében a tagok kézhez kapják a Mérnök Újságot. 

8.2. A Kamara honlapja 

a) A Kamara működteti a www.mmk.hu címü internetes honlapj át. 

b) A Kamara a honlapon közzéteszi a jogszabályokban, a jelen alapszabályban, illetve 
Kamara szabályzataiban meghatározott adatokat, szabályzatokat és egyéb 
dokumentumokat, névjegyzékeket, továbbá a kamarai tagok, illetve szakmagyakorl ók 
számára - különösen szakmájuk gyakorlását, a területi és országos ka mara 
tevékenységében való részvételüket e l ősegítő - tájékoztatásokat, információkat. 

c) A Kamara honlapján biztos ítj a - öná lló a l-lapol1, vagy a területi kamara, illetve 
szakmai tagozat önálló honlap címének behi vatkozásával - a területi kamarák és a 
szakmai tagozatok számára a megjelenési, közzétételi , információszolgáltatás i 
l ehetőséget. 

cl) A Kamara honlapjának müködtetésért a főtitkár fe lelős . 

9. Hatálybalépés 

A jelen Alapszabály módosítását a Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 13120 19. (V. 
17.) MM K Küldöttgyűlés i határozatával e lfogadta, amely az Alapszabály egységes 
szerkezet be foglalásával 201 9. május I 8-án hatályba lépett. c1 

, Magyar Mérnöki Kama 'a elnö ; f 
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