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A Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara Alapszabálya egybeszerkesztve a
többször módosított 1996. évi LVIII. törvénynek a területi kamarára vonatkozó
részeivel.
Ez az Alapszabály csak a törvény szövegével együtt értelmezhet .
A szövegrészek el tti:
- Jobb oldalra rendezett sorok és normál bet típus a kamarai törvény eredeti
szövege, az 1996.évi LVIII. törvény szerint,
- Végig írott sorok és normál bet típus az Alapszabály szövegére utal,
A törvény szövegének ........ pontozással jelölt kihagyott részei az építészek
kamarájára vonatkozik.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§ (1) Törvény, kormányrendelet, vagy miniszteri rendelet (a
továbbiakban: jogszabály) által engedélyhez és névjegyzékbe
vételhez (továbbiakban együtt: jogosultság) kötött önálló mérnöki és
építészeti tervez i és m szaki szakért i tevékenység (továbbiakban
együtt: mérnöki illetve építészeti tevékenység) - a (4) bekezdésben
és az 52/A. §-ban foglaltak kivételével- csak az ezen törvényben
szabályozott kamarai tagság alapján folytatható. A törvény
alkalmazásában mérnöki ........... tevékenységnek min sül a
földmérési és térképészeti, a munkabiztonsági szakért i, a terület- és
településrendezési tervez i .......... tevékenység is.
(4) Az érintett személy lakóhelye, illetve az adott szakterület szerint
illetékes kamara - külön jogszabályban meghatározott feltételekkel engedélyezheti, hogy az adott tervezési szakterület tekintetében
szakirányú fels fokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkez személy kamarai tagság és névjegyzékbe vétel
kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga, vagy a Ptk. 685.
§-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói számára építészetim szaki tervet készítsen.
2.§ (1) A megyékben (több megyére kiterjed en, vagy megyénként)
és a f városban az e törvényben szabályozott kamarai tagsági
feltételeknek megfelel
természetes személyek által létrehozott
területi mérnöki, illetve építész kamarák (továbbiakban együtt:
területi kamara) nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi
feladat- és hatáskörrel rendelkez köztestületek amelyek közhasznú
szervezetnek min síthet k.
9.§ (1) A területi alapszabályban meg kell határozni:
a) a területi kamara nevét, illetékességi területét és székhelyét,
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b) a területi kamara ügyintéz szerveinek feladataira, hatáskörére és
m ködésére vonatkozó f bb szabályokat,
c) mindent, aminek a területi alapszabályban történ rendezését e
törvény kötelez en el írja.
(2) A területi kamara nevének ki kell fejeznie illetékességi területét.
11.§ (7) A területi kamarák az országos kamarák létrejöttével válnak
azok tagjaivá.

A Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.1. A köztestület neve:
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
(a továbbiakban: területi kamara)
Rövidítése: HBM MK

1.2. A területi kamara székhelye:
4025 Debrecen, Arany J. u. 45.

1.3. A területi kamara illetékességi területe:
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe.

1.4. A kamara pecsétje:
2.§ (5) Az országos és a területi kamara jogosult a Magyar
Köztársaság címerének használatára.

Köriratban a területi kamara neve és székhelye, középen a Magyar Köztársaság
címere.

2. A KAMARA CÉLJA ÉS FELADATA

3. § (1) A területi kamara az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott mérnöki, illetve építészeti tevékenység
jogszer ségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása
érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:
a) területi összesítésben vezeti a tervez i és a szakért i
névjegyzéket, ennek keretében a hatályos jogszabályok alapján
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályait alkalmazva els fokon elbírálja a mérnöki, illetve
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építészeti tevékenység végzéséhez el írt feltételek teljesülését és
határoz a jogosultságról,
b) figyelemmel kíséri, hogy a mérnöki, illetve építészeti
tevékenységet csak az arra jogosultak végezzék, ennek
keretében érdekeltsége területén
ba) a tervez jogosultságának megállapítása céljából - a
személyes adatok védelmér l és a közérdek
adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit is
figyelembe véve -:
- az építési engedélyek nyilvántartásába betekinthet,
- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére,
vagy ha ezt a területi kamaráknál folyamatban lév eljárás
indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt nyilváníthat,
- az építésfelügyeleti hatóságok éves ellen rzési ütemtervének
tartalmára javaslatot tehet, továbbá
- az építésügyi, illetve az építésfelügyeleti hatóság hatósági
ellen rzéseiben, célvizsgálataiban részt vehet,
bb) az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet,
bc) szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást
kezdeményezhet,
c) ellen rzi, hogy tagjai, valamint az 1. § (3) bekezdésében
meghatározott
gazdálkodó
szervezetek,
vállalkozók
tevékenysége és annak min sége megfelel-e a vonatkozó
jogszabályoknak, hatósági el írásoknak és a szakmai
követelményeknek, szükség esetén saját hatáskörben eljár, vagy
az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez,
d) kivizsgálja a tagjait érint szakmai és etikai panaszokat, eljár
ezen panaszok okának miel bbi megszüntetésében,
e) együttm ködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet
érint kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint a helyi
önkormányzati szervekkel,
f) a megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve közrem ködik
a tervez i és szakért i tevékenység min ségellen rzési
rendszerének kialakításában és m ködtetésében.
g)-h)
(2) A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe
tartozó mérnöki, illetve építészeti tevékenységgel összefügg
ügyekben. Ennek keretében:
a) támogatja a fels oktatásban tanulók és a pályakezd k
szakmai gyakorlaton való részvételét,
b) együttm ködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet
érint kérdésekben a területi érdekképviseleti és egyéb
társadalmi szervezetekkel, ezen belül a m szaki tudományos
egyesületekkel, valamint más köztestületekkel,
c)
d) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét
érint
versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és
lebonyolítását.
(3) A területi kamara önigazgatási feladatkörében:
a) megalkotja - e törvény keretei között - a területi alapszabályt,
b) tagjaival szemben els fokon etikai-fegyelmi eljárást folytat
le,
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c) nyilvántartást vezet tagjairól és tagjelöltjeir l, ennek során a
személyes adatok védelmér l és a közérdek
adatok
nyilvánosságáról szóló törvénynek a személyes adatvédelemre
vonatkozó szabályai szerint jár el,
d) tagjai mérnöki, illetve építészeti tevékenységével
kapcsolatban egyéb szolgáltatásokat nyújt.
(4) A területi kamarák az (1) bekezdés b), e) és f) pontjaiban
meghatározott közfeladataikat erre felhatalmazással bíró
megbízottjaik útján is elláthatják.

A kamara célja továbbá:
− a köz érdekében ügyelni arra, hogy a mérnöki munkában egyaránt
érvényesüljenek a m szaki, az etikai, a gazdasági, a környezetvédelmi és a
kulturális szempontok,
− rködni a szakmai illetékesség érvényesülésén,
− el segíteni - a mérnöki tevékenység megfelel színvonala érdekében - az
ajánlott díjszabás megvalósítását és érvényre juttatását,
− figyelemmel kísérni a mérnökök társadalmi helyzetét, anyagi és erkölcsi
elismerését,
− megismertetni a társadalommal a mérnöki munka valós értékét és jelent ségét a
fejl désben, képviselni ennek anyagi-erkölcsi elismertetését,
− támogatni a mérnökök szerz i jogainak elismerését,
− kitüntetésre, jutalmakra és ösztöndíjakra javaslatot tenni,
− képviselni tagjai érdekeit az országos Magyar Mérnöki Kamarában.
− Az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a szerinti közhasznú tevékenység folytatása
1.) pont tudományos tevékenység, kutatás támogatása, 2.) pont kultúrális
tevékenység , 3.) kultúrális örökség megóvása, 4.) környezetvédelem, 5.)
fogyasztóvédelem, 6.) euroatlanti integráció el segítése, 7.) ár- és
belvízvédelem ellátáshoz kapcsolódó tevékenység.
Az 1-7. pontokban feltüntetett közhasznú tevékenység feladatokat a HajdúBihar Megyei Mérnöki Kamara nem kizárólag tagjai számára végzi, hanem a
társadalom közös közhasznú szükségleteinek kielégítése céljából, az érintett
körbe nem tartozó személyek, szervezetek számára is végzi.

3. A KAMARA SZERVEZETE, HATÁSKÖRE, M KÖDÉSE
4.§ (1) A területi kamara szervei:
a) a taggy lés,
b) az elnökség,
c) a felügyel bizottság,
d) az etikai-fegyelmi bizottság,
e) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok.
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(2) A területi kamara legfels bb szerve a taggy lés. Az (1) bekezdés
b)-e) pontjaiban szerepl szervek a területi kamara ügyintéz illetve
ellen rz szervei (továbbiakban együtt: területi ügyintéz szervek).
(3) A területi kamara tisztségvisel i: az elnök, az alelnök, az
elnökség tagjai, a titkár, valamint a felügyel bizottság és az etikaifegyelmi bizottság elnökei.
(4) A területi ügyintéz szervek m ködésének rendjét - az e
törvényben meghatározott és a közigazgatási ügyekre vonatkozó
kivételekkel -, és a bizottságok tagjainak számát a területi
alapszabály állapítja meg.
5.§ (1) A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) e törvény keretei között a területi alapszabály elfogadása,
módosítása,
b) a területi kamarák egyesülésér l, szétválásáról szóló döntés,
c.) a területi kamara elnökének, ha a taglétszám indokolja:
alelnökének, elnökségének és a bizottságok tagjainak, valamint
póttagjainak megválasztása,
d) az országos kamara küldöttgy lésébe az országos alapszabályban
meghatározott számú, 20-50 tag után egy-egy küldött valamint
pótküldöttek megválasztása,
e) a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervének és
éves költségvetési beszámolójának, valamint a területi ügyintéz
szervek éves tevékenységér l készített beszámolóknak elfogadása.
(2) Törvény az (1) bekezdésben meghatározottakon túl más feladat
ellátását is a taggy lés hatáskörébe utalhatja.
(3) A taggy lés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele
jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos
napirenddel összehívott taggy lés határozatképes, ha azon a
bejegyzett tagok több mint 10%-a - 3000 f t meghaladó taglétszámú
kamara esetében 5%-a - jelen van. A megismételt közgy lést az
eredeti közgy lés id pontját követ 60 napon belül kell összehívni.
(4) A taggy lés határozatait általában egyszer szótöbbséggel
hozza. A taggy lésen jelen lev tagok kétharmadának egyetért
szavazata szükséges az (1) bekezdés a)-b) pontjában szerepl
kérdésekben, valamint azokban az ügyekben, amelyeknek eldöntését
a területi kamara alapszabálya kétharmados egyetért szavazathoz
köti.
(5) A taggy lést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze
kell hívni. A területi alapszabály a taggy lés kötelez
összehívásának más eseteit is meghatározhatja.

A taggy lésen a területi kamara valamennyi tagja szavazati joggal, valamennyi
tagjelöltje és a területi kamara titkára, továbbá az országos Magyar Mérnöki
Kamara tisztségvisel je tanácskozási joggal vehet részt.
A taggy lés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt azonos napirenddel összehívott taggy lés
határozatképes, ha azon a bejegyzett tagok több mint egytized része jelen van. A
megismételt közgy lést az eredeti közgy lés id pontját követ 60. napon belüli
id pontra kell összehívni.
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A taggy lés határozatait egyszer szótöbbséggel hozza.
A taggy lésen jelenlév tagok kétharmadának egyetért szavazata szükséges az
alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, továbbá a kamarának más
területi kamarával való egyesülésér l, illetve szétválásáról szóló döntéshez.
A taggy lést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
A taggy lésre szóló meghívóban meg kell jelölni, a tárgyalásra kerül
napirendeket, azok el adóját és amennyiben írásos el terjesztés készül, a
napirendre vonatkozólag mellékelten meg kell küldeni a taggy lésre szóló
meghívó kiküldésével egyidej leg.
A kamara taggy lése nem nyilvános kivétel az els napirendi pontként tárgyalt
közhasznúsággal kapcsolatos napirend. Ezen a napirendi ponton nem csak a
kamara tagjai jogosultak résztvenni, hanem bármely más személy is.
4.§ (5) A területi alapszabály úgy rendelkezhet, hogy - nagy létszám
esetén- a taggy lést küldöttgy lés helyettesítse.

3.1. A taggy lés
5. § (1) A taggy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) e törvény keretei között a területi alapszabály elfogadása,
módosítása;
b) a területi kamarák egyesülésér l, szétválásáról szóló döntés;
c) a területi kamara elnökének - ha a taglétszám indokolja:
alelnökének -, elnökségének és a bizottságok tagjainak, valamint
póttagjainak megválasztása;
d) az országos kamara küldöttgy lésébe az országos alapszabályban
meghatározott számú tag után egy-egy küldött, valamint
pótküldöttek megválasztása;
e) a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervének és
éves költségvetési beszámolójának, valamint a területi ügyintéz
szervek éves tevékenységér l készített beszámolóknak az
elfogadása.
(2) Törvény és az alapszabály az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl más feladat meghatározását is a taggy lés
hatáskörébe utalhatja.
(3) A taggy lés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele
jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, azonos
napirenddel összehívott taggy lés határozatképes, ha azon a
bejegyzett tagok több mint 10%-a - 3000 f t meghaladó taglétszámú
kamara esetében 5%-a - jelen van. A megismételt közgy lést az
eredeti közgy lés id pontját követ 60 napon belül kell összehívni.
(4) A taggy lés határozatait általában egyszer szótöbbséggel
hozza. A taggy lésen jelen lev tagok kétharmadának egyetért
szavazata szükséges az (1) bekezdés a)-b) pontjában szerepl
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kérdésekben, valamint azokban az ügyekben, amelyeknek eldöntését
a területi kamara alapszabálya kétharmados egyetért szavazathoz
köti.
(5) A taggy lést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze
kell hívni. A területi alapszabály a taggy lés kötelez
összehívásának más eseteit is meghatározhatja.

A taggy lésen a területi kamara valamennyi tagja szavazati joggal, valamennyi
tagjelöltje és a területi kamara titkára, továbbá az országos Magyar Mérnöki
Kamara tisztségvisel je tanácskozási joggal vehet részt.

3.2. Az elnökség
6.§ (1) A területi kamara elnöksége az elnökb l, az alelnökb l és az
elnökségi tagokból áll, akiket a taggy lés választ meg.
(2) Az elnökség feladata, hogy a taggy lések közötti id szakban - a
taggy lés határozatainak megfelel en - a területi kamara m ködését
irányítsa és feladatait végrehajtsa.
(3) A Kamarát az elnök képviseli. Helyettesítésének rendjét a
területi alapszabályban kell meghatározni.
(4) Az elnökség nevében aláírásra az elnök jogosult, továbbá azok,
akiket az elnökség aláírási joggal ruházott fel.
(5)
Az
elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza. A
határozatképességhez az elnökségi tagok többségének jelenléte
szükséges.

3.2.1. Az elnökség összetétele
- elnök,
- alelnök,
- elnökségi tagok száma összesen 5 f .
Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói a Ptk. 685. §. b.)
pont szerint.

3.2.2. Az elnökség feladat és hatásköre
a) Az elnökség a kamarai törvény, valamint ezen alapszabály rendelkezéseinek,
továbbá a Magyar Mérnöki Kamara határozatainak végrehajtási rendjére Szervezeti
és M ködési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) készít, illetve módosít az
országos küldöttgy lés határozatával való összhang érdekében, ezen határozatok
meghozatalát követ 90 napon belül.
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b) Az elnökség határoz:
- a tagsági viszony ügyeir l,
- a tervez i- illetve a szakért i jogosultságokról és a névjegyzékbe vételr l, a
szakmai tagozatok szakmai állásfoglalásának figyelembevételével,
- saját tagjai közül az elnökhelyettesek megválasztásáról,
- a helyi csoport alakításáról és ügyrendjér l,
- az SZMSZ jóváhagyásáról,
- közhasznú társaság alapításáról.
c) Az elnökség a taggy lést szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja
össze. A taggy lést az elnökség 30 napon belül akkor is köteles összehívni, ha ezt
a tagok 20 %-a írásban kéri. Az elnökség a taggy lésre szóló meghívót a tagoknak
és a tagjelölteknek névre szólóan, a napirend megjelölésével, 8 nappal korábban
küldi meg. A taggy lésre meg kell hívni - tanácskozási joggal - a területi kamara
titkárát, a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, ha nem tagjai a területi kamarának.
d) Az elnökség feladata a taggy lés napirendjén szerepl ügyek el készítése.
e) Az elnökség az országos küldöttgy lés tagdíj megállapító határozata alapján a
tagokat 30 napon belül a tagdíj kötelezettségükr l értesíti.

3.2.3. Az elnökség m ködése
a) A taggy lések közötti id szakban a vonatkozó jogszabályoknak és a taggy lési
határozatoknak megfelel en irányítja a területi kamara m ködését és végrehajtja
feladatait.
b) Az elnökséget az elnök hívja össze, szükségszerinti gyakorisággal, de legalább
negyedévente egyszer. Az elnökségi ülésre - tanácskozási joggal - a felügyel és az
etikai-fegyelmi bizottság elnökét, valamint a területi kamara titkárát is meg kell
hívni.
c) A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az elnökség látja el, a
taggy lések közötti id szakban. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több
mint fele jelen van.
A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntésekr l készült jegyz könyvnek
tartalmaznia kell a jelenlév tagok nevén kívül az egy-egy döntésnél milyen
szavazati arány alapján hozott döntést az elnökség, illetve hogy egy-egy tag
igennel, nemmel, vagy tartózkodással szavazott az adott kérdés során.
d) A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi döntések írásos elnökségi
határozat nélkül nem kerülhetnek végrehajtásra. A közhasznú tevékenységgel
kapcsolatos pénzügyi kifizetések az elnök, vagy az alelnök aláírásával érvényesek.
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e) Az elnökség a Kamara által alapított Pekár Imre-díjat minden évben javasolhatja
kiadni a taggy lésen a díjszabályzat alapján.
A díjszabályzatot az elnökség fogadja el, amely a részletes szabályokat
tartalmazza.

3.2.4. Az elnök feladata és hatásköre
Az elnök, - a területi kamara képviseletén túl, - felel a területi kamarának a
taggy lés által elfogadott költségvetési terv keretei közötti jogszer
gazdálkodásáért.
Az elnökség jogosult a Kamara székhelyének kijelölésére, a székhely
megváltoztatására.
Az elnökség jogosult a Kamara titkárának személyére pályázatot kiírni és a
pályázatot elbírálni.
Az elnökség joga a Tagfelvételi Bizottság kijelölése.

3.2.5. Az elnök helyettesítési rendje
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Mindkett jük
akadályoztatása esetén az általuk kijelölt elnökségi tag. Kijelölés hiányában az
elnökség határoz.

3.3 A titkárság

6.§ (6) A területi kamara ügyviteli szervének vezet je a kamara
titkára, aki a kamarával munkaviszonyban, vagy egyéb
jogviszonyban áll. Titkár csak az lehet, aki
a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási
f iskolai végzettséggel, vagy
b) a kamara szakterületébe tartozó fels fokú szakirányú
végzettséggel, közigazgatási alapvizsgával és legalább 5 év
közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
(7) A titkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével
kapcsolatos jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az
elnök gyakorolja.
(8) A területi kamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben a
titkár jár el. Közigazgatási ügyekben ügyintéz ként csak az
m ködhet közre, aki a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztvisel nek, nyilvántartás vezetése esetén ügykezel nek - kinevezhet lenne. Az
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eljárás során szakért ként az országos alapszabályban, illetve
szabályzatokban meghatározott testületeket kell igénybe venni.
(9) A titkár gyakorolja a területi kamara szervezetében dolgozó
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.

3.4. A felügyel bizottság
7.§ (1) A felügyel bizottság els ülésén, tagjai közül elnököt
választ, ügyrendjét maga állapítja meg.
(2) A felügyel bizottság ellen rzi a területi kamara m ködését,
gazdálkodását,
a
pénzügyi-számviteli
rendre
vonatkozó
jogszabályok, a területi alapszabály és az egyéb szabályzatok
érvényesülését.
(3) A felügyel bizottság a területi ügyintéz és ügyviteli szervekt l,
illetve a területi kamara tisztségvisel it l minden olyan adatot,
tájékoztatást megkérhet, továbbá minden olyan iratot megtekinthet,
amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az
adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk.
(4) A taggy lés a területi kamara éves költségvetési tervér l és az
éves költségvetési beszámolóról csak a felügyel bizottság
véleményének ismeretében dönthet.
(5) A felügyel bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a
taggy lésnek tartoznak felel sséggel és feladataik ellátása körében
részükre csak a taggy lés adhat utasítást.

A felügyel bizottság tagjainak száma: 5 f .
A felügyel bizottság jogosult kamara m ködésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba betekinteni, a kamara székhelyén az irattárat megvizsgálni, mind a
számítógépes nyilvántartást, mind a beszámolót és az egyéb pénzügyi m ködéssel
kapcsolatosan keletkezett anyagokat megtekinteni, abból másolatot, kivonatot
kérni.

3.5. Az etikai-fegyelmi bizottság
8.§ (1) Az etikai-fegyelmi bizottság els ülésén, tagjai közül elnököt
választ.
(2) Az etikai-fegyelmi bizottság az e törvényben és az országos
kamara etikai-fegyelmi szabályzatában meghatározott módon:
a) közrem ködik a szakmai és etikai normák kialakításában,
b) kivizsgálja a szakmai és etikai panaszokat és lefolytatja az
els fokú szakmai és etikai-fegyelmi eljárást.

Az etikai-fegyelmi bizottság tagjainak száma: 5 f .
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3.6. Póttagok

Az elnökségi, a felügyel és az etikai-fegyelmi bizottsági tagok, valamint az
országos küldöttek megbízatásának határid el tti, esetleges megsz nése miatt
megüresedett helyet ennek a tisztségnek az els (következ ), megválasztott
póttagja tölti be, a legközelebbi választásig.
Az Elnökség és a Bizottságok póttagjai - a szavazatok számának sorrendjében azok a személyek lesznek akik nem kaptak elég szavazatot az elnökségi tagsághoz,
illetve bizottsági tagsághoz a választási eredmények alapján.
Póttag hiányában a megüresedést követ taggy lésen kell, a hátralév megbízatási
id re, új tisztségvisel t választani.
A póttagok száma:
- elnökségi póttag 3 f ;
- bizottsági póttag 3 f bizottságokként.

3.7. A helyi csoportok
2.§ (3) A területi kamarák az alapszabályukban (továbbiakban:
területi alapszabály) meghatározott módon és feltételek szerint helyi
csoportokat alakíthatnak, melyek ellátják a területi kamara által
rájuk átruházott kamarai feladatokat. A területi kamara alapszabálya
a helyi csoportokat jogi személyiséggel ruházhatja fel.

A területi kamara illetékességi területén legalább 30 f kamarai tag
kezdeményezése alapján települési, térségi, munkahelyi, vagy szakmai csoport
alakítható, amennyiben ez a helyi, illetve ágazati érdekek képviseletét és a területi
kamarai feladatok megoldását el segíti.
A helyi csoport m ködését ügyrendben szabályozza.
A helyi csoport alakítását és a helyi csoport ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá.

4.

A VÁLASZTÁS SZABÁLYAI
20. § (1) A területi és az országos kamara tisztségvisel i és a
küldöttek jelölésének, választásának és visszahívásának rendjét,
megbízatásuk id tartamát és újraválaszthatóságuk mértékét az e
törvényben meghatározott keretek között a területi és az országos
alapszabály határozza meg.
(2) A választott tisztségvisel k, bizottsági tagok, küldöttek és a
tagozatok elnökei megbízatásának leghosszabb id tartama négy év,
amely ismételt megválasztásukkal több alkalommal is
meghosszabbítható. Országos és területi kamarai vezet
tisztségvisel kre
az
alapszabályban
meghatározott
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
(3) A területi kamarába tisztségvisel nek az ott nyilvántartott
kamarai tag választható meg. Az országos kamara
tisztségvisel jének bármely azonos szakmai területi kamara tagja
megválasztható.

13

(4) A tisztségvisel ket titkos szavazással kell megválasztani.
21. § (1) A kamarai tag egyidej leg nem lehet az elnökség és a
felügyel bizottság tagja, továbbá az elnökség és a felügyel
bizottságok tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói [Ptk.
685. § b) pontja], illetve munkakörükben egymás alá- és
fölérendeltjei.
(2) Az összeférhetetlenség fennállásának kérdésében a tisztségvisel
választására jogosult testület foglal állást az illetékes etikai-fegyelmi
bizottság véleménye alapján.
(3) A kamarai tag egyidej leg a területi kamara és az országos
kamara ügyintéz szerveiben összesen legfeljebb két tisztséget
tölthet be.
22. § (1) A tisztségvisel megbízatása megsz nik a tisztségvisel :
a) halálával,
b) lemondásával,
c) visszahívásával,
d) megbízatása id tartamának lejártával,
e) a kamarai tagság megsz nésével.
(2) A tisztségvisel visszahívását az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben az t megválasztó testület tagjainak 10%-a, a
területi kamara tisztségvisel je esetén a területi kamara felügyel
bizottsága, valamint országos kamarai tisztségvisel esetén az
országos felügyel
bizottság indokolt írásbeli javaslattal
kezdeményezheti.
(3) A visszahívásról - titkos szavazással - az a testület dönt, amelyik
a tisztségvisel t megválasztotta.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja körébe tartozik a kamarai tagság
végleges
megszüntetése,
valamint
a
területi
kamara
tisztségvisel jének másik azonos szakmai területi kamarába történ
átjegyzése.

4.1. Tisztségvisel k, bizottsági tagok, küldöttek jelölése
.
a) A kamarai tisztségvisel k, bizottságok és küldöttek megválasztására a Kamara
Elnöksége Jelöl Bizottságot hoz létre a vezet ség választó taggy lés várható
id pontja el tt legalább 90 nappal.
aa) Jelöl Bizottság tagjaira a tagozati Szakcsoportok tesznek, illetve 15 f
kamarai tag tehet írásban javaslatot.
ab) Jelöl Bizottság tagjainak száma 7 f .
ac) Jelöl Bizottság elnökét a tagok választják meg alakuló ülésükön, nyílt
szavazással.
ad) Jelöl Bizottság megbízása a tisztségvisel k eredményes választása után
sz nik meg.
b) A Jelöl Bizottságnak a kamara tisztségvisel inek jelölésénél a következ
szabályokat kell figyelembe venni:
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ba) Jelölt elfogadja a jelölést az adott tisztségre.
bb) Vezet tervez , szakért mérnökként saját szakterületén elismertséggel
bírjon.
bc) Mérnöki Kamarában eddig végzett munkája.
bd) Támogatottságának mértéke
be) Jelöltek létszámarányos szakmai megoszlása, figyelembe véve, hogy a jelölt
a mérnöki tevékenységgel összefügg jogi, etikai, stb. szabályozási
kérdésekben, milyen mértékben rendelkeznek információval.
bf) Életkori arányok figyelembe vétele.
bg)Egy személy csak egy tisztségre jelölhet , kivéve az elnök és alelnök
személye, akik közül a meg nem választottak az elnökség tagjai lesznek.
bh)A túljelölés mértékének megel zése és a választás eredményességének
biztosítása céljából a jelöltek létszáma a Jelöl Bizottság részér l, a következ
korlátozással terjeszthet a tisztségvisel ket megválasztó taggy lés elé:
bha) Az elnöki és alelnöki tisztségre legfeljebb 3 - 3 jelölt állítható.
bhb) Az egyéb kamarai tisztségekre, az elnökség, vagy bizottság tagjai
meghatározott létszámának maximum kétszerese jelölhet .
c) A kamarai tisztségvisel k, bizottsági elnökök, tagok személyére jelölést
tehetnek a Szakmai Tagozatok Szakcsoportjai, melyr l jegyz könyvet kell
felvenni és azt a Jelöl Bizottság részére meg kell küldeni. A szakcsoport jelöl
taggy lésén a szakcsoport tagjai közül, legalább 15 f nek részt kell venni, vagy
írásban kell támogatni a szakcsoporti jelöléssel kapcsolatos döntést. A jelölések
súlyozott értékelésénél figyelembe kell venni a szakcsoport létszámát is.
A szakcsoportokon kívüli tagok is tehetnek javaslatot kamarai tisztségvisel k,
személyére, azonban ehhez legalább 15 f kamarai tag írásbeli támogatása
szükséges a jelöltté váláshoz.
d) A tisztújító taggy lésen helyszíni jelölés csak úgy fogadható el, ha a jelöl

személy - legalább 15 f kamarai tag írásbeli támogató nyilatkozata alapján javaslatot tesz az újabb jelölt személyére, valamint arra, hogy ki kerüljön le a
jelöl listáról és ezt a vezet ség választó taggy lés 2/3-os többséggel
megszavazza. Az helyszíni jelölés elfogadásáról a taggy lésnek nyílt szavazással

kell dönteni.

e) Az elnöki tisztségre jelöltet egyidej leg alelnöki tisztségre, az elnöki és alelnöki
tisztségre jelöltet egyidej leg elnökségi tagságra jelöltnek is kell tekinteni, azaz
a választás során, az elnöknek meg nem választott elnökjelölt még alelnöknek,
az elnöknek és alelnöknek meg nem választott jelöltek elnökségi tagnak még
megválaszthatók
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4.2. A tisztségvisel k, bizottsági tagok, küldöttek választása
a) A tisztségvisel k, illetve küldöttek megválasztásához a határozatképes
taggy lésen megjelent, - a jelenléti ívét aláíró - tagok legalább kétharmadának kell
leadnia szavazatát
b) A taggy lésen elfogadott jelöl listából kell megválasztani:
- az elnököt;
- az alelnököt;
- az elnökség tagjait és póttagjait;
- a felügyel bizottság tagjait és póttagjait;
- az etikai-fegyelmi bizottság tagjait és póttagjait;
c) A megválasztott elnökségi és bizottsági tagok valamint a póttagok egyidej leg
az országos kamara küldöttgy lésébe megválasztott küldöttek is.
A tagság létszáma alapján meghatározott országos küldötteket és pótküldötteket, a
megválasztott tisztségvisel k, elnökségi és bizottsági tagok számából az alábbi
sorrend szerint kell meghatározni
- elnök
- alelnök
- elnökségi tagok
- bizottsági tagok
A felsorolt csoportokon belül a választásnál elnyert ”igen” szavazatok sorrendjét
kell figyelembe venni.
d) Az elnök illetve az alelnök választásánál azt kell megválasztottnak tekinteni, aki
a legtöbb "igen" szavazatot kapta. Egyenl számú "igen" szavazat esetén a
szavazást közöttük meg kell ismételni.
e) Több személy (elnökségi, - bizottsági tagok,) választásánál az elnyert "igen"
szavazatok mennyiségének sorrendjében annyi személyt kell megválasztottnak
tekinteni ahány az adott tisztségre meghatározott létszámot kiteszi. Aki az elnöki
tisztségre jelöltek közül nem kerül megválasztásra, annak szavazatait hozzá kell
adni az alelnöki jelölésen elért szavazataihoz. Aki az alelnöki tisztségre jelöltek
közül nem kerül megválasztásra, annak szavazatait hozzá kell adni az elnökségi
tagságra történ jelölésen elért szavazataihoz. A szavazatok mennyiségének így
kialakult sorrendjében kell megválasztottnak tekinteni az elnökségi tagokat.
A bizottsági elnököt a megválasztott tagok választják meg alakuló ülésükön a
Kamara Elnökének javaslatának figyelembe vételével.

4.3. A megbízatás id tartama
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A megválasztott elnökségi és bizottsági tagok megbízatásának id tartama 4 évre
szól, a küldöttgy lésnek a választások el tt nyílt szavazással hozott határozata
alapján.

5. A KAMARA GAZDÁLKODÁSA
23. § (1) A kamara a m ködésével járó költségeket a következ
bevételekb l fedezi:
a) a tagdíjakból,
b) az eljárási díjakból,
c) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból,
d) az egyéb bevételekb l.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott díjak országosan
egységes mérték ek.
14.§ (1) Az országos küldöttgy lés kizárólagos hatáskörébe
tartozik:...
c) az éves költségvetési terv - ennek részeként az éves tagdíj
rendszerének és összegének megállapítása és ebb l az
országos kamara részesedési arányának - meghatározása, továbbá az
éves költségvetési beszámoló elfogadása,
19.§ Az országos alapszabályban kell meghatározni:
d) a területi kamarák által a tagdíjakból fizetend hozzájárulás
mértékét,

A kamara a taggy lés által egy naptári évre vonatkozóan elfogadott költségvetési
terv szerint gazdálkodik.
A tagnak a Magyar Mérnöki Kamara országos küldöttgy lésén megállapított éves
tagdíjat a kamara elnökségét l kapott értesítést l számított 60 napon belül, egy
összegben kell megfizetnie.
A kamarai tag a befizetett tagdíjról számlát kap.
A kamara vállalkozási tevékenységet nem folytat, a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, a pénzügyi eredményét kizárólag a kamara céljaira,
illetve közhasznú tevékenységére fordítja. A közhasznú tevékenységgel
kapcsolatos gazdasági döntésekben nem vehet részt az elnökség a felügyel
bizottság, az etikai és fegyelmi bizottság olyan tagja, aki a Ptk. 685 §. b.) pontja
szerinti hozzátartozónak min sül és a határozat által kötelezettség, vagy felel sség
alól mentesül, vagy bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem tekinthet el nynek a közhasznú
tevékenység cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe
vehet nem pénzbeli kamarai szolgáltatás, illetve a tagsági jogviszony alapján
nyújtott alapszabály szerinti célokat érint juttatás.
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A kamara köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidej leg közhasznúsági
jelentést készíteni, melynek elfogadása a taggy lés hatáskörébe tartozik. A
közhasznúsági jelentés tartalmazza:
1.) a számviteli beszámolót
2.) az esetleges költségvetési támogatás felhasználását
3.) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
4.) a cél szerinti juttatások kimutatását
5.) a központi költségvetési szervt l az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveit l kapott támogatás mértékét
6.) a kamara vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
7.) a közhasznú tevékenységr l szóló rövid írásos tartalmi beszámolót
A közhasznúsági jelentésbe bárki, tehát a kamara tagjain kívül is mindenki
betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntésekr l az érintetteket postai úton,
vagy a taggy lésen tájékoztatja a kamara elnöksége. Olyan közhasznú
tevékenységgel kapcsolatos döntés, amely nem kizárólag tagsági jogviszonnyal
rendelkez tagokkal kapcsolatos, a kamara a megyei napilapban teszi közzé.

6. A TAGSÁGI VISZONY ÉS A TAG JOGAI
1.§ (2) A kamarai tagsághoz kötött mérnöki és építészeti
tevékenységet a kamara tagja az ország egész területén végezheti.
(3) A Ptk. 685. § c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezet és más
jogi személy az (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve
építészeti tevékenységet csak az (1) bekezdésben foglalt
feltételeknek megfelel alkalmazottja vagy tagja - ideértve az egyéni
vállalkozót is - útján végezhet.
25.§ (1) A kamarai felvételre jogosult, aki
a) magyar állampolgár, vagy
b) nem magyar állampolgár, ha Magyarországon állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy
c) nem magyar állampolgár nemzetközi egyezmény, vagy
viszonosság alapján, és
d) nem áll büntet eljárás, vagy büntet ügyben hozott ítélet,
illet leg foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
e) a (3) illetve a (4) bekezdésben meghatározott szakmai
feltételekkel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti viszonosság fennállásáról a
kamara nyilatkozik.
(3) A kamarai felvételre jogosító szakmai feltételek a következ k:
a) a mérnöki kamarák esetében:
aa) a szakterületnek megfelel szakirányú képzést nyújtó egyetemen
szerzett oklevél,
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ab) a szakterületnek megfelel szakirányú képzést nyújtó f iskolán
szerzett oklevél;
b) az építész kamarák esetében:
ba) a szakterületnek megfelel szakirányú képzést nyújtó egyetemen
szerzett oklevél és legalább két év építészeti tevékenységben
szerzett szakmai gyakorlat,
bb) a szakterületnek megfelel szakirányú képzést nyújtó f iskolán
szerzett oklevél, továbbá külön jogszabályban meghatározott
szakirányú továbbképzés eredményes elvégzése és legalább öt év
építészeti tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,
(4) Az egyetemen, f iskolán szerzett szakirányú kiegészít képzés,
továbbképzés id tartamát a (3) bekezdésben el írt szakmai
gyakorlat id tartamába be kell számítani.
(5) Nem tagadható meg a kamarai felvétele annak, aki az (1) - (4)
bekezdésekben meghatározott feltételekkel rendelkezik, és nem esik
a (6) bekezdésben foglalt tiltó rendelkezések hatálya alá.
(6) Nem vehet fel a kamarába:
a) akit a kamarából kizártak, a kizárástól számított 3 évig,
b) aki cselekv képességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt
áll.
(7) A kamarai tag Magyarországon egyidej leg csak a lakóhelye
szerint illetékes területi mérnöki és területi építész kamara tagja is
lehet.
(8) A kamarai tagot a választása szerinti - a szakképesítése,
tevékenysége alapján meghatározott - szakmai tagozatba, vagy
tagozatokba is fel kell venni.
26. § (1) A tagfelvételi kérelmet írásban ahhoz a területi kamarához
kell el terjeszteni, amelynek területén a tevékenységet folytató
természetes személy lakóhelye van.
(2) A kamarába való felvételr l a területi kamara elnöksége a
törvényi feltételek igazolása után 30 napon belül határoz.
(3) A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmez a
kézbesítést l számított 15 napon belül az országos kamarához
fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni.
(4) Ha az országos kamara a felvételi kérelmet elutasította, e
határozatot a kérelmez a határozat kézbesítését l számított 30
napon belül a területi kamara székhelye szerint illetékes megyei
(f városi) bíróság el tt keresettel támadhatja meg. A bíróság az
eljárás során a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit alkalmazza.
27. § (1) A kamara tagját lakóhelye megváltozása esetén - kérésére az illetékes területi kamarához kell átjegyezni.
(2) Az átjegyzési kérelmet a lakóhelyváltozástól számított 30 napon
belül annál a kamaránál kell el terjeszteni, ahol a kérelmez t a
lakóhelyváltozást megel z en tagként nyilvántartották. Az
átjegyzéssel a kérelmez el z területi kamarai tagsága megsz nik.
28. § A tag joga, hogy
a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a taggy lésen,
b) tisztséget viseljen a kamarában,

c) igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat,
d) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében.
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2.§ (6) A területi kamara tagja jogosult hivatalos irataiban kamarai
tagságának tényét feltüntetni.
29.§ (1) A tag kötelezettsége, hogy
a) megfizesse a területi alapszabályban rögzített határid ig és az
országos küldöttgy lés által megállapított mérték tagdíjat,
b) megtartsa az alapszabályban és a szabályzatokban foglaltakat,
c) szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági
el írásoknak, szakmai követelményeknek és a kamara által
megállapított etikai szabályoknak megfelel en végezze.
(3) Amennyiben a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat
meghaladó hátraléka halmozódik fel, a területi kamara elnöksége a
tagsági viszonyt határozatával megszüntetheti. A határozat ellen a
kézbesítést l számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye,
melyet az országos kamarához kell benyújtani. Amennyiben a
fellebbezéssel egyidej leg a tag a hátralékos tagdíjat maradéktalanul
megfizeti, az els fokú határozatot hatályon kívül kell helyezni.

30.§ (1) A területi kamara elnöksége felfüggeszti a tagsági viszonyt,
ha:
a) a tag ezt kéri,
b) a tagot a 35. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetéssel sújtották.
(2) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból ered
valamennyi jog és kötelezettség szünetel.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt
a tag kérelmére, az (1) bekezdés b) pontja szerint felfüggesztett
tagsági viszonyt a határozott id elteltével - a tag kérésére - a
területi elnökség helyreállítja. A tagnak mindkét esetben
nyilatkoznia kell, hogy a 25. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban
szerepl feltételekben történt-e a felfüggesztés ideje alatt változás.
31.§ kamarai tagság megsz nik:
a) lemondással,
b) fegyelmi határozattal történ kizárással,
c) a 26. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott feltétel
megsz ntével, vagy a foglalkozástól való eltiltással,
d) a tag halálával,
e) ha a tagot cselekv képességének korlátozottsága vagy hiánya
miatt gondnokság alá helyezték,
f) a 29. § (3) bekezdés szerinti joger s megszüntet határozattal.
32.§ (1) A területi kamara - kérelmére - tagjelöltként veszi fel azt a
mérnököt illetve építészt, aki - az egyéb feltételek fennállása mellett
- a 25. § (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati id vel nem
rendelkezik.
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(2) A tagjelölt a területi kamara és a szakmai tagozatok munkájában
tanácskozási joggal vehet részt.
33.§ (1) A kamaráknak a tervez i, illetve szakért i névjegyzékbe
vételr l, kizárásról és törlésr l hozott határozatai közigazgatási
határozatnak min sülnek.
(2) A kamarák munkaviszonyban álló tisztségvisel inek és az
ügyintéz szervek alkalmazottainak a jogállására a Munka
Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.1 Kamarai tagság igazolása
A kamarai tag tagságáról, a kamarai tagsághoz kötött jogosultságáról igazolást
(igazolványt) kap.

6.2 A pártoló tagság
Az a kamarai tagsággal nem rendelkez személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkez gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, stb. aki a kamara
céljaival egyetért és azt anyagilag is támogatni kívánja, tevékenysége kapcsolódik
a mérnöki tevékenységekhez, kérelmére a kamara "Pártoló Tagja" lehet.
Pártoló tagsági felvételr l a kamara elnöksége dönt
A pártoló tag használhatja a "Hajdú-Bihar megyei Mérnöki Kamara Pártoló Tagja"
címet.

7. ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYOK
34.§ (1) E törvény alkalmazásában szakmai és etikai-fegyelmi
vétség:
a) a mérnöki, illetve építészeti tevékenység szakmai szabályainak,
b) a kamara etikai-fegyelmi szabályzatában foglaltaknak szándékos,
vagy gondatlan megszegése.
(2) Szakmai és etikai-fegyelmi vétség esetén e törvény és az etikaifegyelmi szabályzatban el írtak szerint kell az eljárást lefolytatni.
35.§ (1) Szakmai és etikai-fegyelmi vétség esetén kiszabható
büntetések:
a) figyelmeztetés,
b) pénzbírság, legfeljebb a kiszabás id pontjában érvényes
közalkalmazotti alapilletmény összegéig.
c) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjed felfüggesztése,
d) kizárás.
(2) A joger sen kiszabott etikai-fegyelmi büntetést a kamarai
nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(3) A bejegyzett büntetést a nyilvántartásból három év eltelte után
törölni kell.
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36.§ (1) Az etikai-fegyelmi bizottságok m ködését, a fegyelmi
eljárás rendjét, az összeférhetetlenségi szabályokat a kamarák etikaifegyelmi szabályzatában kell meghatározni.
(2) Az eljárást els fokon a területi kamara etikai-fegyelmi
bizottsága, másodfokon az országos kamara etikai-fegyelmi
bizottsága folytatja le. Ha a területi kamara az eljárást a bejelentést
követ 30 napon belül nem kezdi meg, a panaszos az országos
kamarától kérheti másik, els fokon eljáró etikai-fegyelmi bizottság
kijelölését.
(3) A megválasztott etikai-fegyelmi bizottságok tagjaiból az elnök
által kijelölt háromtagú bizottság jár el az etikai fegyelmi ügyben.
(4) A bizottságok a döntéseiket bizonyítási eljárás lefolytatása után
hozzák meg, ebben az eljárás alá vont kamarai tag részvételi és
védekezési lehet ségét (jogi képvisel igénybevételét) biztosítani
kell.
37.§ (1) Az etikai-fegyelmi eljárást a szakmai, vagy etikai fegyelmi
vétség alapos gyanúja esetén az a területi kamara indítja meg,
amelynek a gyanúval érintett személy a tagja. Az eljárás
lefolytatását az érintett személy maga is kérheti, ez esetben az
eljárást le kell folytatni.
(2) Nem lehet etikai-fegyelmi eljárást indítani, ha az els fokú
etikai-fegyelmi bizottság az eljárást a cselekmény tudomására
jutásától számított három hónapon vagy az elkövetését l számított
három éven belül nem indítja meg. Ha a cselekmény miatt büntet vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végz dött felmentéssel,
a három hónapos határid t a joger s határozatnak a kamarával való
közlését l, a hároméves határid t pedig az eljárás joger s
befejezését l kell számítani.
(3) Az etikai-fegyelmi eljárást annak megindításától számított 60
napon belül be kell fejezni.
(4) Az els fokú határozat ellen, annak kézhezvételét l számított 15
napon belül fellebbezésnek van helye.
(5) Az országos etikai-fegyelmi bizottság etikai-fegyelmi
felel sséget megállapító másodfokon hozott határozata ellen az
elmarasztalt tag a határozat kézbesítését l számított 30 napon belül
a területi kamara székhelye szerint illetékes megyei (f városi)
bírósághoz fordulhat. A keresetnek a végrehajtás tekintetében
halasztó hatálya van.

A területi kamara felügyel , illetve etikai-fegyelmi bizottságának tagjával
kapcsolatos panaszokat az országos Magyar Mérnöki Kamara felügyel , illetve
etikai-fegyelmi bizottsága jogosult kivizsgálni.

8. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
Jogsért határozatok bírósági felülvizsgálata
40. § (1) A területi kamara bármely tagja kérheti a bíróságtól a
kamara valamely testületi szerve által hozott olyan határozat
felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba,
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a kamara alapszabályába, vagy más önkormányzati szabályzatába
ütközik. Az országos kamara testületi szerve által hozott jogsért
határozattal kapcsolatban ez a jog a területi kamarákat illeti meg.
(2) Perindítás el tt a sérelmet szenvedett tag, illetve területi kamara
köteles a jogsértést a jogsért határozatról történt tudomásszerzést l
számított 30 napon belül, de legkés bb a határozat meghozatalától
számított hat hónapon belül a felügyel bizottságnak bejelenteni. Ez
utóbbi határid elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A felügyel bizottság a bejelentést követ 30 napon belül állást
foglal.
(4) A pert a tag a területi kamara ellen, illetve a területi kamara az
országos kamara ellen, a felügyel bizottság állásfoglalásától, vagy
a (3) bekezdésben említett határid eredménytelen elteltét l
számított 30 napon belül indíthatja meg. A perindításnak nincs
halasztó hatálya, a bíróság azonban a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
(5) A (4) bekezdésben megállapított határid elmulasztása miatt
igazolásnak nincs helye.
(6) A bíróság eljárására egyebekben a Pp. általános szabályait kell
alkalmazni.

9. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
51.§ A 3. §-ban és a 11. §-ban meghatározott közigazgatási
feladatok tekintetében az e törvény hatálybalépése el tt kiadott
jogszabályban nevesített eljáró hatóságon, feladatkörüknek
megfelel en az e törvényben szabályozott kamarákat kell érteni.
52. § Az engedélyhez és névjegyzékbe vételhez kötött önálló
mérnöki és építészeti tervez i és m szaki szakért i tevékenységre
az e törvény hatálybalépését megel z en kiadott engedélyek amennyiben a jogosultsággal rendelkez személy a kamarai
tagfelvételét nem kéri, - az 53. § (1) bekezdése szerinti
hatálybalépést követ 180. napig érvényesek.

10. A HATÁLYBALÉPÉS
A módosított Alapszabályt a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2006. március
30-án tartott taggy lése fogadta el .
Az Alapszabály 2006. március 30. napján lép hatályba azzal, hogy a korábbi 2005.
április 21-én hatályba léptetett Alapszabály jelen új egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály hatályba lépésével egyidej leg hatályon kívül helyezésre kerül.
Kelt: Debrecen, 2006. március 30.
P.H.
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Dezs Zsigmond
Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara
elnök

