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l.

Általános rendelkezések

A Magyar Mérnöki Kamara Országos Szervezeti és Möködési Szabályzata (további a kban:
OSZMSZ)
• a t ervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szukmai kamaráiró l szó ló 1996.
évi LV III. törvény (további akban: Kamtv.),
• a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: Kamara) 20 16. december 3-án elfogadott
Alapszabálya (továbbiakban: ASZ), valamint
• az egyeslll ési jogról, u közhasznú j ogá ll ásról, va lamint a civil szervezetek müköd ésérő l
és támogatásáró l szóló 2011, évi CLXXXl, törvény
keretei között állapítja meg a Kamara azon szervei müködésének részletes sza bá lyait,
amelyeket az MMK Alapszabálya, szabályzata, ügyrendj e nem vagy nem telj eskörüen
sza bályozza.

II.

A Knmara

működése

1. AKama rában

lIlűködő

tes tületek

működésének

I,özös szabá lyai

a) A testületi ülés összchJvásako r az ülés összehí vására jogosult személy elektronikus
formában e l ő zetesen közli az ül és helyét, időpontj á t , napirendjét és - l ehető ség szerint
- a határoza ti javaslatokat az ül ésre meghívott személyekkel.
b) AKamarában miíkőd ő testület - ha jogszabály, ASZ vagy a teslUlet ügyrendj e másként
nem rendelkezik - határozatképes, ha az ülésen a tagok több, mint fele jelen van. A
határozatmeglJozatalúhoz - ha jogszabály, ASZ vagy a testlIlet ligy rcndj e másként nem
rendelkezik - a j e lenl évő tagok több, mint fe lének támogató szavazata szükséges.
e) A testü leti iil ésen személyi kérdésekben a szavazás titkos.
d) A Kamara ASZ 4. 1, l. pontja alatt fel soro lt, országos szervezeti egységek ill ésein hozott
határozatokat évenkénti fo lyamatos számozással kell ell átni és azokról - tes tnl ete nként
külön-külön - nyilvántartást kell vezetni. Ebben Ce l kelJ tüntetni a döntés tartal mát,
id őpontját, számát, hatályát, a szava~ás módját és eredményét.

2. Az Elnökség '
a) Az Elnökség az üléseit e l őre kiadott naptári rend szerint, havo nta tartja, általában a
hónap második hetének szerdáján . Az elnök égi ülések helyszíne - e lté rő döntés
hiányában - a kamura székhelye.
b) Az elnök szükség szerint rendkívü li elnökségi ül ést is ősszehívhat.
c) Az elnökségi ülés napirendj ére fel kell venni a következő napirendi pontokat:
• az e l őző elnökségi ülés óta bekövetkezett fonto sabb események áttekintése;
• az e l őző elnökségi ülés határozatainak áttek intése.
d) Amennyiben az Elnökség tagja szó szerinti jegyző könyvezés! kíván, azt a nap irend
megtárgya lásának kezdete e l ő tt jelezze. A kezdem ényezés ről az Elnökség dönt.
e) A Főtitk{lr go nd o~kodik az elnökségi ül és eml ékezt et őjének e lkészítésérő l. Az
e ml ékeztető t az ülés l evezető elnöke, u Fő titk ár, valam int az e ml é kez t e t ő készí tője írja
alá.
I) Az Elnökség ül ését az elnök az alelnökökke l és a Fő titkárral , szük ség esetén más
szak értő k bevonásáva l készíti e l ő.
, ASZ 4.4 .

2

3. Az MMK jogszabály általlétrebozot! állandó bizottságai

3.1. A Felügyelő Bizottság 2
a) A f.e lO gye l ő Bizottság müködésének rész l e t~s szabályait az ügyrendj e határozza , ,,eg.
b) A Felilgye lö Bizo ttság évente írásos jeJentést készít a Küldöttgyül és számára.

3.2. Az E tikai-fegyelmi Bizottság3
a) Az Etikai-fegyelm i Bizottság müködésének, va lamint az etikai -fegyelmi vétsége ket és
azok viz gálatának eljárási rendj ének részletes sza bályait a Kamtv., valamint az Etikai
-fegye lmi S:t.abályzat h"túrozza meg.
b) Az Etikai-fegyelmi Bizottság évente írásos beszámolót készít a k il l dötlgy űl és részére.
3.3. Az Országos Választási Jelöl ő bizotts ág 4
a) Az Országos Választás i Jcl ölöbizoltság müködésének részletes szabálya it az ASZ,
valamint Ogyrendj e határozza Illeg.
b) Az Országos Választási J e l ö l őb i zo ttság választáshoz kapcsolódóan írásos jele ntést
készít a Kü l dö ltgyű l és számára.

4. Az MMK állandó testü letei
•
•
•
•
•
•
•
•

Választmány
Alelnöki Tanács
Beszámoló Vizsga Sza ké rtő i Testü let
Oklevél Szak.irányúságát Megállapító SzakéJtő i Testület
Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát Megáll apító Szakértő i Testül et
Szabványilgy i Tes lillet
Kamarai Továbbképzési Testü let
FAP Testii let

a) A Választm ány mílködését az ASZ, a Beszámo ló Vi zsga Szakértő i Testiil et, az Ok levél
Szakirányúságát Megáll apító Sza kértői Testü let, valamint a Szakm ai Gyakorlat
Szakirányúságát Megáll apító Szakértő i Testület milködését az MMK Szakmagyakorlási
Szabályzata és ügyrendje, az egyéb teslO letek mílködésé t ügy rendj eik sza bályozza.
b) Az Alelnöki Tanács müködésének rész letszabályait a 6. pont tarta lmazza.

S. Az E lnök s
a) Az Elnök gyakoro lja az MMK résztulajdonosi jogait a Mérnöki Kall1ara Nonprofi t Kftben.
b) Az Elnök aláJrásáról aláírási címpéldány kés,,-ül.

, ASZ 4.7.
3 ASZ 4.8.
4 ASZ 4.3.3.
' ASZ 4.5.
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6. Az Alelnöki Ta nács
a) Az Alelnöki Tanács az Elnökség javas lattevő , vé l em én yező és kül ön meghatá rozott
ügyekben döntéshozó testülete. Az Alelnöki Tanács ill ését, az Ale lnöki Értekezletet az
Elnök szlikség szerinti gyakorisággal hl vj a össze és vezeti .
b) r cladatai kül önöscn:
• az Elnökség ill éseinek e l őkészí tése , az egyes napirendi pontok e l őze tes megtárgya lása ;
• az Elnökség határozatai végrehajtásának tJ gye lemmel kísérése;
• az MMK-t é rintő kérdésekben, így kül önösen a kormányzati szervekkel tö rtén ő
kapcsolattartás és j ogszabály-tervezetek tekintetében tÖlténö áll ásfog lalás és az
Elnökség döntéshozatalának e l ő készítése .
c) Az Alelnöki Tanács dö ntésCÍrő l az Elnökség következö ül ésén beszám o l az
El nökségnek.

7. A Fő titkár 6
által vezetett rő itkárság működ ését a jelen szabályz.at mell ékl etét képező
szabályzat rendezi.
b) A Főtit kár hetente Fötitkári értekezletet hí v össze, melyen a Fő itkárság munkatársai
vesznek részt. Az Elnök, val /lmint uz ale lnökö k a fó titkári értekezleten részt vehe tnek.
A fötitkári értekezlet feludata az alelnöki , ill etve az elnökségi UIések elökészítésében
va ló közreműköd és , valamint a MMK műkö déséve l kapcso latos feladatok te lj esítésének
e l ő készítése és megszervezése.
c) A Fő tit kár legalább negyedévente országos titkári értekezletet hív össze a te rületi
kamarai titkárságok tevékenységének szakm ai támogatása, továbbá az egységes
hatósági gyakorl at kialakítása érdekében.
a) A

Főtitká r

mű kö dés i

8. A szakmai tagozatok 7
a) A szakmai tagozat tagnyil vántal1ását az MMK országos tagnyil vántartásának keretében,
a számítógép bő l behívható részhalm azként ke ll vezetni .
b) A s7.akmai tagozatok - küldö ttgyű l ésük vagy taggyülésük által megáll apított és az
Elnökség által elfogadott - ügyrendjUk szerint müködnek.
c) Azon szakmai tagozatok, amelyek tanúsítási tevékenységet végeznek, továbbké pzési
rendjllket önáll ó ügyrendben szabályozzák.
d) A szak mai tagozatok mun káját a Fötitkárság segíti .

9. Szakmai kollégiumok R
A szakmai koll égiu mok működ ésén ek részletes szabályait az szakmai ko llégiumok ügyrendj ei
tartalmazzák.

U I.

Nyilvánosság
a) A kamarai iralokba, beszámolókba, nyil vántartásokba - a személyi iratok, adatok
kivételével - bárki betekinthet a rötitkártól kapott engedéllyel. A s"emélyi iratokba,

• ASZ 4. 11.
7 ASZ 5.
8 ASZ 5.6.
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adatokba - a Fő titkárral történö e lőze tes egyeztetés alapján - csak az érdekeltek- és az
érintett lIgy e lbfrál á~ában résztve vő k , valamint a Felü gye l ő Bi zo ttság és az E tikaifegyelmi Bi zottság tagja i tekinthetnek be.
b) A Kamara közhasznú szolgá ltatásait (j ogosultságok e ll en ő rzése , névj egyzékek
l1legtekintése, megvásárl ása, szakmai dfjszabási ki adványok mei,'Vétele etikai -szakmai
panaszok kivizsgálása stb.) bárki igénybe veheti - a tagokéval azonos fcltétcleklcel - a
fél fo gadási idöben.

IV.

A

kö:t:ér-d ekű

lIdlltok mcgismc" ésérc iránynló igények teljesitésének rendj e

E fej ezet rendelkezéseit kell alkalmazni a Kamara keze lésében l évő kö zérd ekű adato k és
közérdekbő l nyilvános adatok megismerésére irányuló igények telj esitésére, ide nem éltve a
terül eti kamarák által kezelt kö zérde kű adato k megismerésére irányul ó igények telj es ítését.
E fej ezet alkalmazása során a közé rd ekű adat és kö zérd e kb ő ln y il vá n os adat ala tt az info rmációs
önrendelkezés i j ogról és az info rmáeiószabadságró l 'zóló 2011. év i CXI I. törvény 3. § -ában
szerepl ő fo galo m-meghatározásokat kell érteni .
Ennek megfe le löen
a) kö zérd ekű adut.nak min ősüln ek kül önösen a Kamara szervezetére és tevékenys égére
vonatkozó adatok (pl. az egyes kamarai szervek elérhetösége, feladatkö re, a Kamara
szervezeti felépftése, az Ugyfélfogadás rendj e);
b) közérd ekbő l nyil vános adatnak minös Ulnek kUlönösen a Kamara munkatársainak o lyan
személyes adatai , amelyek a Kamara közérdekü fe imiatainak ellátásával kapcso la tosak
(pl. hi vatali e l érhe tő ség, fe ladatkör).

1. A közé rdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtása
Közérdekü adat és közérdekböl nyil vános adat (a további akban együtt: közé rd ekű adat) iránti
igényt szóban (é löszóban V8b'Y telefonon) és írásban (személyesen vagy postai úlon kézbes ített,
illetve faxon továbbított iraton vagy elektronikusan) is el ő lehet teJj eszteni.

2. A szóban

c lőtcJ'jcsz te tt

adatigénylés telj esítése

a) A szóban e1 öterj esztett adati gény lést ak kor lehet szó ban te lj esíteni , ha az igénybej e lentö
ezt ki fej ezetten kéri , ha saj át ügyével ö sszefU ggő adat iránt nyújt be igényt, vagy, ha az
igényelt adat a Kamara honlapján megtalálható.
b) Ha az i gé n y bej e l c ntő a Fő titkárság olyan munkatársához intézi az adati génylést, aki nem
rendelkezik m eg fe l e l ő szakértelemmel az adati génylés szóbeli telj esftéséhez, az érintett
munkatárs köteles az i gén ybej e l entő t a m ei,>fel el ő szakértelemmel rend e lkező
l11unkatárshoz, ennek hiányában vagy távollétében a Fő titká rhoz irán yítani.
e) Ha az adati génylést nem lehet szóban telj esíteni , akkor az i gé n y bej e l e ntő t tc l kell hívni ,
hogy az igénybe je lentést írásban tegye meg. Az frá sbeli adati génylés beérkezését
követ ően az adati génylést a 3. pont rendelkezései szerint kell telj esft eni .

3. Az írásblln beérkezett lIdatigénylés teljesítés e
a) Az írásban beérk ezett aclati génylés t a Kamara beé rk ező levelei közt iktatni kell , majd
azt az azt fogadó mw1katárs a Fő titkárn a k to vábbítj a.
b) FIa a Főtitká r megítélése szerint az adati génylés nem min ős lil közérclekü
adatigénylésnek vagy nem te lj es íth ető , megtagadj a azt és e rrő l az adatigénylés
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c)

d)

e)

f)

g)

beérkezését követő 8 napon belül írás ban értesíti az i gén ybeje l entőt. Az értesítésnek
tartalmaznia kell a megtagadás indokait és a bfrósági jogorvoslatról való tájékoztatást.
A Főtitkár a megtagadásró l szó ló dön tés meghozatala el őtt kikéri az El nökség, s ürgős
esetben az Alelnöki Tanács vé lel11ényét.
Ha az adatigénylés te ljesíthető , a Főtitkár azt a Főtitkárságnak az adati gényl és tárgya
szerint szakértelel11mel rendelkező lJ1unkatársára szignálj a vagy az adatigénylést maga
te lj esíti.
Az írásbwl beérkezett adati génylést frásban, e l sőso rban elektronikus úton, a
beérkezés től számított legfelj ebb 15 napon belül kell telj esíteni. A telj esftéHc a Főtitkár
vagy az általa erre felhatall11azo tt l11unkatúrs jogosult.
Ha a kért kö zé rd ekű adat II KWllw'a honlapj án l11ár szerepel, a váluszbrul az i gé n y l ő
li gyelmét fel kell hívni erre a körü lményre, a honlapon történő közzététe l azonban a
vá laszadási kötelezettség aióineIll mentesít. A vá laszadás ebben az esetben II kért a datra
mutató hi vatkozás lllegkUldésével is te ljesíthető.
Az igénye lt közérdek ü adatot tartalm azó dokumentumról vagy dokulll e ntulllrészrő l az
adati gé n y l ő kérésére l11áso latot kaphat. A máso lat készftéséért - legfelj ebb az azzal
kapcso latban fehllerü lt munka- és anyagköltség mértékéig terj ed őe n - a Főtitkár
költségtérítést áll apíthat meg, amelynek összegét az i gé n y l ő kérésére e l őre közö lnj kell.
Ha a közérdekű adatot tru'lallllazó dokumentum az adaligény l ő által meg nem i sm erh ető
adatot is trutalmaz a másolaton a meg nem i s merhető adatot feli smerhetetlenné keLl
tenni.

4. Egyéb rendelkezések
a) Az információs önrendelkezési j ogról és az információszabadságról szó ló 20 I l. évi
CXIt. törvény 30. § (3) bekezdésének m egfe l e l ően a Főtitkár évcnte táj ékoztatja a
Nemzeti AdatvédelIlli és Tnformációszabadság Hatóságot az elutasítotl i gén yekrő l ,
valamint az elulasítások indokairól.
b) A közérdekű adatigénylésck teljesitésérc egyebek ben az in forl11ációs ő nrende lk e;!;és i
jogról és az informáci6szabadságról szó ló 20 I I. évi cxn. törvény, továbbá a személyes
adatok véde lmére vo natk ozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

V.

A nyilvántartás rendje
I. Tagnyilvántartás
a) A Kamara a területi kamarák adatszo lgáltatása alapján a tagság és a szakmagyakorlás
nyilvántartását egységes országos nyilvántartúsi programmal, országosan vezeti .
Minden kamarai tag és tagság nélktili j ogosult nyilvántartási számot kap amely a
terUl eti kamarát jelző két számj egyét és a tcrtl/eli kamru'a rcgisztráeiós számát
tartalm azza.
b) A területi kamarák jelzőszálllai:
II Komárom-Esztergom megye
OI Budapest és 13 Pest megye
12 Nógrád megye
02 Baranya megye
14 Somogy Illegye
03 Bács-Kiskun mcgye
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
04 Békés megye
05 Borsod-Abaúj -Zemplén Illcgye 16 Jász-Nagykun-Szo lnok Illegye
17 To lna megye
06 Cso ngrád Illegye
I 8 Vas Illegye
07 Fejér megye
6

08 Győr-Moson-Sopron megye
09 Hajdú-B ihar megye
I O J-leves megye

19 Veszprém megye
20 Zala megye

c) A mérnök kamarai tagok részére a Kamara mérnökkiutyát készít, aminek segítségével
a tagok tagsági jogviszonyukat és aJUlak adatta ltalmát igazo lhatják, valamint u Kamara
által közvetlenül és közvetve bi ztosított kedvezményes szolgá ltatásokat veh etne k
igénybe. A szo lgáltatások és azok kedvezményei a Kamara honlapján é rh etők e l.

2. .Jogi személyek nyilvántartásn
A Kamara terül eti kamarai adatszolgá ltatás alapján vezeti a
tevékenységet végző vá ll alkozások nyi Ivántartását.

VI.

Főtevékenység

szerint mérnöki

Záró rendelkezések

A Szabályzatnak a 13/20 18. (IV .17.) MMK Elnökségi határozattal elfogadott módo sítása
2018.0S.01-én lép hatályba. A hatályba lépés napjáig az MM!( Fő titkára go ndosko dik a
Szabályzat módosítással egységes szövegben, az MMK honl apján történő közzétételéröl.

me lléklet:
Mngyar Mérnöki Knmara

Főtitk:\l'ságának

Szervezeti és

Működési

Szab:ílyzata
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Magyar Mérnöki Kamara
Főtitkárságámlk

Szervezeti és

1.

A Fötitkárs,íg

működésének

Működési

Szabályzata

törvényi nlnpjn és székhelye

A Magyar Mérnöki Kamara Főtitkársága (továbbiakban: Fötitkárság) a tervező- é
sza kértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamarái ról szóló 1996. évi L V Ill.
törvény (továbbiakban: Kamtv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott országos
titkárság.
1.2. A Főtitkárság feladatait a Kamtv. és a végrehaj tására kiadott, valamint egyéb
jogszabályok, továbbá a Magyar Mérnök i Kamara. Alapszabálya (továbbiakban:
Alapszabály) és II Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: Kamara) szabá lyzatai
alapján lá\ja el.
1.3. A Fötitkárság a Kamara székbelyén (1094 Budapest, Angyal utca I-3.) müködik.
1. 1.

2.

A

Főtitk.írs.íg

feladntai, hntáskörc

2. I. A Fötitkárság irányítja, illetve összehangolja a Kamtv. alapján az országos kamará.nak a
küldöttgyülés, az országos elnökség, a felügyelö bizottság, az etikai és fegyelmi
bi zottság, va lam int valam ely tisztségvi seiiI hatáskörébe nem tartozó feladatait.
2.2. A Fötitkárság a Kamara ügyviteli szerveként ell ~\lja a jogszabályokban, az
Alapszabályban, az országos sZ!lbályzatokban, az Országos Szervezeti és Müködési
Szabályzatban (OSzMSz) , valamint a Küldöttgyülés és az Elnökség határozatai ball
számára meghatározon feladatokat. Ennek keretében:
2.2.1 . elilkészíti a Küldöttgyü.lés, az Elnökség, a Választmány döntéseit, segíti a Kamara
egyéb testül etei döntéseinek előkészítését;
2.2.2 . segíti ,IZ Elnököt feladataimik ell átásában , biztosítja az E lnök fe ladatai nak ellátásához
kapcsolódó ügyviteli és egyéb feltételeket;
2.2.3. szervezi a Kamara testliletei és elnöke által hozot! döntések végrehajtását;
2.2.4. szcrvezi és szakmailag támogatja a Kamara közremüködését a konnányzati döntések
jogszabályok
és
kormányhatározatok
lervezeteinck
elökészflésében,
véleményezésében, egyeztetésében;
2.2.5. elökészíti a Kamara és a kornlányzati , valamint egyéb szen/ezetek együttműködését
megalapozó megállapodásokat és gondoskodik azok végrehajtásáról;
2.2.6. gondoskodik a Kamara és szervcinek, testületeinek müködését segítil ügyviteli ,
igazgatási feladatairól , ennek keretében a jogszabályok és a Kamara iratkezelésre
vonatkOtó sza bályai a.l apján inltlárt tart feJli;
2.2.7. fe lkérésre közreműködik a területi kamarák szabályzatokkal kapcsolatos döntés
e l őkészÍtö eljárásában;
2.2.8 . szervezi és l ebollyoli~a a jogszabályokban a Kamara fe ladataként meghatározOll
szakJnai továbbképzéseket és vizsgákat, egyéb szakmai továbbképzéseket,
konfe renciákat szervez, továbbá szervezi az ip~lri partnerekkel való egyllttmüködést;
2.2. 9. a Kamtv . és a vonatkozó jogszabályok szerint, a területi kamarák aclatszolgáltatása
alapján, országos összes ítésben vezeti a szakmugyakorlók tagnyilvánlartását, ennek
keretében uz Alapszabály szerint vezeti a kü ldöttek névjegyzékét - e-maiI címükkel
egylltt - és az t folyamatosan hatályosÍtva - kizárólag a Kamara tagsága számára
elérhetilen - közzéteszi a Kamara honlapján;

2.2. ! O. másodfokon és felügyeleti jogkörbcJ1 clj ár a Kamt v. és egyéb vonatkozó j ogszabály
a lapj án a szakmagyakorl ási tevékenységgel össze függö ügyekben;
2.2. 11 . e l ő kész ít i a Kamara tevékenységével kapcsolatos polgári j ogi szerződ éseke t és
fi gyelcmmel kíséri tcljesitésllket, kezdeményezi a telj esítéshez szükséges
intézkedéseket;
2.2. 12. e llátj a peres ügyekben és egyéb tár gyaláso kon a Kamara jogi kép vise letél;
2.2. 13. támogatj a a Kamara képviseletébcn klllönbözö szervezetekben részt vevök munkáj át;
2.2. 14. e llátj a a szakmai tanúsítással kapcsol atos fe ladatokat;
2.2. 15. közl'cmüködik a Kamara szakm ai tagozatai e lnökségi üléseinek, köz, - i ll etve
kllldöttgyüJ éseinek megszervezésében és a kapcsol ódó admini sztratív fela datok
e ll átásában;
2.2. 16. szervezi a fe ladatalapú pályázati rendszer működ ését és ell átj a a kapcsolódó
admini sztratív fe ladatokat;
2.2. 17. megszervezi és lebonyolítj a az Országos Titkári Él1ckezleteket;
2.2. 18. az egységes j oggyakorlat kial ak ítása érdekében módszertani segítséget nyújt a te rül eti
kamarák titkárságainak ;
2.2 .1 9. gondoskodik a kOlllmunikációva l kapcso latos fe ladatok ellátásáról, kilJ önösen Mérnök
Új ság szerkeszt ő bizott ságának müködéséhez szilk séges Feltételek bi ztosításál'ól, a
Kamara honl apjának müködéséröl és a hírl evelek szübég szerinti megj e l ente tésérő l ;
2.2.20. gondoskodik a Kamara nemzetközi kapcsol atainak fenntartásáról, valamint az ezzel
össze fii ggö feladatok m egsze rvezésé rő l ;
2.2 .21. ell átja a j ogszabályokban, az A lapszabá lyban és a Kamara szabályzataiban, valamint a
Küld ö tt gyűlés és az Elnökség határozataiban, továbbá az Elnök által megáll a pított
egyéb feladatokat.
2.3. A Fő titk árság müködésének kö ltsége it a Kamara Küldöttgyül ése által elfogadott
kö ltségvetés tartalmazza.

3.

A Fő titká rs á g szervezete

3.1. A Fötitkárság vezetése és képviselete
3. 1. \ . Fő ti tkárságo t a fő titkár vezeti , aki a Főtitkárság munkavállalói felett a munká ltatói
j ogkört is gyakoro lj a.
3. 1.2. A Fötitkárságot a fő titká r képviseli.
3. 1.3. A Fötilkárságon dolgozók a Munka Törvénykönyvében szabá lyozo tt - telj es
mun kaidöre vagy részmun kaidöre kiterj edö - mUllkaviszonyban állnak. A főtitkár 'ág
egyes feladatai megbízási jogviszony keretében is e lláthatók.

3.2. A fő titkár egyéb feladatai
vczetésén túlme n őe n ell átj a a j ogszabályokban és országos kamarai
szabályzatokban részére meghatározott fe ladatokut, így klilönösen:
3.2.2. gondoskod ik a Kül döttgyül és határoza ta inak, a Választás i J e l ö l ő bi zo ttság által
összeállított je löltli stának a Kamara hOlll apj án törté nő közzétételérö l, továbbá a
je löltlista küldöltek.nek törté nő m egklild ésérő l ;
3.2.3. megvizsgálj a a K üld ö ttgyűl és határozati javaslataihoz és az országos szabályzatok
e l őtetj esztése ih ez beérkezett módos ft ó indírványokal abból a szempontból, hogy
összeegyeztethetőek-e a jogszabál yo kkal és a Kamara szabál yzataival;
3.2.4. tan ácskozási jogga ll'észt vesz az Elnökség, a Választmány és a Küld ö ttgyűl és ülése in;

3.2. 1. a

Fő titkárság
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3.2.5 . összehívja a tisztújítást követö e l ső felUgyelö bi zottsági és etikai-fegyelmi biz ttsági
ülést a tisztújítástól számított nyo lc napon belüli időpontra;
3.2.6. másodfo kon dönt a Kam ara hatáskö rébe tartozó közigazgatási ügyekben;
3.2.7. gyakoro lj a a közigazgatási ilgyekben az elsö fok feletti fclUgyeleti jogkört;
3.2.8. a terUl eti kamarák adatszolgáltatása alapj án gondoskodik a kamarai hatáskörbe ta rtozó
névjegY7.ékek országos összesftésben történö vezetésérő l.

3.3. A Főtitkárság szervezeti egységei és

működése

3.3. 1. I\. Föl"itkárság kere tében Eln öki Kabinet, Tudásközpont és Jogi Kabinet müköd ik. I\.
fö titkár közvetl en koordinációjában segí tik az elnöki döntések e l ő kész ítésé t az e lnök i
rő tan ácsadó, va lamint az egyes külön meghatározott fe ladatokat ellátó megbízottak.
3.3 .2. Az egyes munkakörök részletes taltalmát a munkavá ll aló munkaköri leírása rögzíti .
3.3.3. A fő titk ált akadályoztatása csetén az elnöki kabinetfOnök helyettesíti . I\. Fötitkárság
munkatársai a fötitkár utasítása i szerint látják el a helyettcsítési feladatokat.
3.3.4. A munkaidőre, a szabadid ő és a szabadság kiadására, a túlmunkára, a
munkaviszonnya l kapcso latos kötelezettségek telj esítésére és az azza l összefüggő
felelősségre egyebekbcn a Munka Törvénykönyve rend elkezései vonatkoznak.

4.

A kiadmányozás ,·cnd.ic

4.1.

A hi va talos leveleket az Elnök, vagy megbízása alapj án a megje lölt alelnök, ill etvc - a
jogszllbály álta l kifejezetten számára megáll apított feladatkörben vu gy az E lnök
fe lhatalmazása alapján - a főtitkár h:i a alá.
A lcve lekcn feltilntetésre kerUl az iktatószám mell ett a levél kelte, valamint a tervezet
készítöjének neve és telefon , va lamint e-maii e l érhetősége is.
A nem hi vatalos leveleket - különösen az egyes ügyek intézéséve l kapcsolatos
inforll1ációszcrzési, szervezési jell egil elektroni kus üzeneteket - a Fő titkárság
munkatársai közvetlenillmegválaszo lj ák.
Amennyiben az ügy tartalma, j ell ege vagy a fe ladatok megosztása igény l i, az
elek tronikus úton történ ő válaszadást e l őzetese n egyeztetni kcll a főtitkárra l , ill etve
szervezeti egység vezetőj éve l. A szükséges egyeztetés lefo lytatásáért az Ugy intézőj e a

4.2.
4.3 .

4.4.

fele l ős .

S.

Az értckezlctek rendje

5. 1.

A Főtitkárság - e lőzetes e ltérő döntés hi ányában - minden hétfőn 13 órakor az E lnök
részvételével tart feladat meghatározó és beszámo ló értekezletel.
A főtitkár legalább negyedévente Országos Titkári Értekezletet tarl. A fő titkár az
értekezletet, a napirendet is tartalm azó meghívóval együtt írásban, az ül és tervezett
időpontját hét nappal mege l őzően hívja össze. A tervezett napirendet a Jogi Kabinet
vezetőj e e l őzetesen fl területi kamarák titkára ival Írásban egyezteti, fl napirendre a
titkárok javaslatokat tehetnek. Az ül ést a főtitkár vczeti , arról a Jogi Kabinet
eml ékeztetöt készít , melyet 8 napon belUl a résztvevök írásban megkapnak.

5.2 .
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6.

A testiileti határozatok közlése, illetve közzététele

6. 1. A határozatok közlése írásban, elektronikus úton a jegyző kön yv vagy az abbó l ké szített
határoza ti jegyzék megküldésével tÖl1énik.
6.2. A jogszabályok és a vonatkozó kamarai sl.abályzatok alapjún a KüldöttgyüJés és az
Elnökség döntései ny il vánOS~lk, a IOtitkár gondoskodik azok kamarai honlapon törté nő
m egj e l ente tésé rő l. A döntéseket az ülést követő l egkésőbb 15. napon közzé kell tenni .

7.

Az iratkezclés

Az iJ'atkeze\és szabályait a Kamara vonatkozó szabál yzata rögzíti. A szabályzatban nem
megbatározott elj árási kérdéseket, va lam int a határozatok, levelek egységes formáját
fő tit kár utasításban áll apítja meg.

8.

l1atályba

l ép tető

rendelkezések

A Szervezeti és Müködési Szabályzat 2018.05.0 l-én lép hatályba.
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