
 

 

 

 

 

A Nógrád Megyei 

Mérnöki Kamara 

 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján 

elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008.   

május 22-én , 2009.május 21-én és 2012 május 22.-én valamint 

1/2013. szeptember 26-án módosított Alapszabályának a 

módosításokkal egységes  

szerkezetbe foglalt szövege. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve -  

a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező - és 

szakértő mérnökök tevékenységének jelentőségét elismerve, a szakmai és etikai elvek 

érvényesítéséhez szükséges szakmai önigazgatást támogatva 1996. június 25-én elfogadta 

a tervező - és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 

LVIII.  törvényt /a továbbiakban: törvény/. 

Ez az Alapszabály csak a törvény szövegével együtt értelmezhető. 
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2.§ (1) A megyékben (több megyére kiterjedően, vagy megyénként)  

       és a fővárosban az e törvényben szabályozott kamarai tagsági    

  feltételeknek megfelelő természetes személyek által létrehozott 

területi, mérnöki, illetve építész kamarák (továbbiakban együtt: 

területi kamara) nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, 

területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületek, 

amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők. 

 

9. §. (1) A területi alapszabályban meg kell határozni: 

   a, a területi kamara nevét, illetékességi területét és székhelyét, 

   b, a területi kamara ügyintéző szerveinek feladataira, 

  hatáskörére és működésére vonatkozó főbb szabályokat, 

   c, mindent, aminek a területi alapszabályban történő rendezését e      

       törvény kötelezően előírja. 

      (2) A területi kamara nevének ki kell fejeznie illetékességi     

       területét. 

 

 11. §. (7) A területi kamarák az országos kamarák létrejöttével 

  válnak azok tagjaivá. 

1.1. A KÖZTESTÜLET NEVE: 

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 

(a továbbiakban: területi kamara) 

 

Rövidítése: NMMK 

1
1.2. A TERÜLETI KAMARA SZÉKHELYE: 

3100. Salgótarján, Mártírok útja 1. 

1.3. A TERÜLETI KAMARA ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE: 

Nógrád 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. 

 

 

1 Módosította  a 1/ 2013 ( IX:26.)Taggyűlési határozat 
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2. A KAMARA CÉLJA ÉS FELADATA: 
1
3. §. (1) A területi kamara az 1.§. (1) bekezdésében meghatározott 

mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogszerűségének 

biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az 

alábbi közfeladatokat látja el: 

     a) területi összesítésben vezeti a tervezői és a szakértői 

névjegyzéket, valamint a külön jogszabályban meghatározott 

névjegyzéket, ennek keretében a hatályos jogszabályok 

alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályait alkalmazva első fokon elbírálja a 

mérnöki, illetve építészeti tevékenység végzéséhez előírt 

feltételek teljesülését és határoz a jogosultságról, 
      2

b) figyelemmel kíséri, hogy a mérnöki, illetve építészeti tevé- 

      kenységet csak az arra jogosultak végezzék, ennek keretében 

      érdekeltsége területén 

ba) a tervező jogosultságának megállapítása céljából – a szemé-    

      lyes adtatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánossá-    

      gáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit figyelembe   

         véve –: 

- az építési engedélyek nyilvántartásába betekinthet, 

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére, 

vagy, ha ezt a területi kamaráknál folyamatban lévő eljárás 

indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt 

nyilváníthat,  

- az építésügyi, illetve az építésfelügyeleti hatóság hatósági 

ellenőrzéseiben, célvizsgálataiban részt vehet.  

    bb) az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet, 

    bc) szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást 

     kezdeményezhet, 

 c) ellenőrzi, hogy tagjai, valamint az 1. §. (3). bekezdésében 

meghatározott gazdálkodó szervezetek, vállalkozók 

tevékenysége és annak minősége megfelel-e a vonatkozó 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a szakmai 

követelményeknek, szükség esetén saját hatáskörben eljár, 

vagy az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást 

kezdeményez, 

 d) kivizsgálja a tagjait érintő szakmai és etikai panaszokat,   eljár 

ezen panaszok okának mielőbbi megszüntetésében, 

      e) együttműködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet 

    érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal, valamint a 

     helyi önkormányzati szervekkel, 

 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat  
2 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 
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f) a megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve   közreműködik a 

tervezői és szakértői tevékenység minőségellenőrzési 

rendszerének kialakításában és működtetésében, 

 
1
g) igazolja az igazságügyi szakértői tevékenység folytatáshoz 

szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét,  

 
1
h) értesíti az igazságügyért felelős minisztert az igazságügyi 

műszaki szakértői tevékenység folytatásra jogosult tagja kamarai 

jogviszonyának felfüggesztéséről, megszűnéséről  és a 

megszűnés okáról, továbbá a szakértői jogosultság névjegyzéki 

szüneteltetéséről és megszűnéséről, 

 
1
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a 

hatáskörébe utal. 

(2) A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tar-   

      tozó mérnöki, illetve építészeti tevekénységgel összefüggő 

ügyekben. Ennek keretében: 

a) támogatja a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai    

 gyakorlaton való részvételét, 

b) együttműködik a mérnöki illetve építészeti tevékenységet érin-     

tő kérdésekben a területi érdekképviseleti és egyéb társadalmi 

szervezetekkel, ezen belül a műszaki tudományos egye-

sületekkel, valamint más köztestületekkel, 
  

2
c)  

 d) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét érintő 

 versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és lebonyolítását. 

  (3) A területi kamara önigazgatási feladatkörében: 

   a) megalkotja - e törvény keretei között - a területi alapszabályt, 

   b) tagjaival szemben első fokon etikai-fegyelmi eljárást folytat le,  

    c) nyilvántartást vezet tagjairól és tagjelöltjeiről, ennek során a  

      személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvános- 

      ságáról törvénynek a személyes adatvédelemre vonatkozó sza-    

      bályai szerint jár el, 
   d) tagjai mérnöki illetve építészeti tevékenységével kapcsolatban       

egyéb szolgáltatásokat nyújt. 

   
3
(4) A területi kamarák az (1) bekezdés b), e) és f) pontjaiban meg-    

                                                                                 
határozott közfeladataikat erre felhatalmazással bíró megbízott-                        

                                                      jaik útján is elláthatják. 

 

 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 

2 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 

3 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 
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1
2.1. A kamara az alábbi közhasznú tevékenységet végzi (a társadalom és az egyén kö- 

zös érdekeinek kielégítése céljából alaptevékenységét kiegészítve) 

- műemlékvédelem, 

- természetvédelem, 

- környezetvédelem, 

- emberi- és állampolgári jogok védelme, 

- fogyasztóvédelem. 

 
2
2.2. A kamara célja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

 

2.3. A kamara vállalkozási tevékenységet     nem végez. 

 
1
2.4. A kamara a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály- 

ban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

2.5. A kamara politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azok-  

      nak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el. 

 

 
2
2.6. A KAMARA CÉLJA TOVÁBBÁ: 

 

- A köz érdekében ügyelni arra, hogy a mérnöki munkában egyaránt 

érvényesüljenek a műszaki, az etikai, a gazdasági, a környezetvédelmi és a 

kulturális szempontok, őrködni a szakmai illetékesség érvényesülésén, 

- elősegíteni — a mérnöki tevékenység megfelelő 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 jelentőségét. a 

fejlődésben, képviselni ennek anyagi-erkölcsi elismertetését, 

- támogatni a mérnökök szerzői jogainak elismerését, 

- kitüntetésre, jutalmakra és ösztöndíjakra javaslatot tenni, 

- képviselni tagjai érdekeit az Országos Magyar Mérnöki Kamarában. 

 

 

 

 

1 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 
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3. A KAMARA SZERVEZETE, HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE 

4. §. (1) A területi kamara szervei: 

   a) taggyűlés, 

  b) az elnökség,  

  c) a felügyelő bizottság,  

  d) az etikai-fegyelmi bizottság,  

  e) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok. 

   
1
f) titkárság 

(2) A területi kamara legfelsőbb szerve a taggyűlés. Az (1) 

bekezdés b)-e) pontjaiban szereplő szervek a területi kamara 

ügyintéző illetve ellenőrző szervei (továbbiakban együtt: 

területi ügyintéző szervek). 

 (3) A területi kamara tisztségviselői: az elnök, az alelnök, az 

elnökség tagjai, a titkár, valamint a felügyelő bizottság és az 

etikai-fegyelmi bizottság elnökei. 

 
1
(4) A területi ügyintéző szervek működésének rendjét – az e 

törvényben meghatározott és a közigazgatási ügyekre 

vonatkozó kivételekkel – és a bizottságok tagjainak számát a 

területi alapszabály állapítja meg. 
  1

(5) A területi alapszabály úgy rendelkezhet, hogy – nagy létszám 

esetében – a taggyűlést küldöttgyűlés helyettesítse.
 
 

 
121. § (1) - A kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és a 

felügyelő bizottság tagja, továbbá az elnökség és a felügyelő 

bizottságok tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói 

(Ptl. 685. §), illetve munkakörükben egymás alá- és 

fölérendeltjei. 

    (2) Az összeférhetetlenség fennállásának a kérdésében a 

tisztségviselő választására jogosult testület foglal állást az 

illetékes etikai-fegyelmi bizottság véleménye alapján.  

   (3) A kamarai tag tisztségviselőként azonos kamarai szervezeten 

belül egy tisztséget tölthet be. 

   (4) Nem lehet  

      a) a területi kamra elnöke, alelnöke, etikai-fegyelmi 

bizottságának elnöke, titkára az, aki a területi kamara 

illetékességi területén építésügyi vagy építésfelügyeleti 

hatósági feladatot ellátó köztisztviselő, ideértve a sajátos 

építményfajták szerinti hatóságokat is, 

     b) az országos kamra tisztségviselője az, aki az építésügy 

irányításáért felelős központi közigazgatási szerv 

ügyintézővagy vető köztisztviselője. 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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1
(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a megválasztástól 

számított 6 napon belül meg kell szüntetni. Ha a határidőn belül 

a megválasztott tisztségviselő az összeérhetetlenséget nem 

szűnteti meg, a kamarai tisztségviselő megbízatása megszűnik. 

A megválasztott tisztségviselő az összeférhetetlenség 

fennállása alatt a kamarai tisztségével kapcsolatos feladatait 

nem láthatja el. 

     

    Összeférhetetlenség: 

    A kamarában tisztséget nem tölthet be: 

   - Aki más közhasznú szervezetnél vezető tisztséget töltött be, s amely köztartozás 

kiegyenlítése nélkül szűnt meg és a megszűnés óta még nem telt el 2 év, 

- Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen, szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 

mentesült, 

     - Akit a mérnöki foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya 

alatt áll. 
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek össze-férhetetlensége: 
A kamara tisztségviselői egymással rokoni kapcsolatban nem állhatnak. A 
közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem állhat. 

 

3.1. A TAGGYŰLÉS 
5. §. (1) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a) e törvény keretei között a területi alapszabály elfogadása, 

  módosítása, 

    b) a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló döntés,    

 c) a területi kamara elnökének - ha a taglétszám indokolja: 

      alelnökének -, elnökségének és a bizottságok tagjainak vala- 

      mint póttagjainak megválasztása, 

        d) az országos kamara küldöttgyűlésébe az országos alapsza- 

      bályban meghatározott számú tag után egy-egy küldött, vala- 

      mint pótküldöttek megválasztása, 

                                                    e) a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervé-  

                                                         nek és éves költségvetési beszámolójának, valamint a terü- 

   leti ügyintéző szervek éves tevékenységéről készített beszá- 

        molóknak elfogadása. 

(2) Törvény és az Alapszabály (1) bekezdésben meghatározot- 
  takon túli feladat ellátását is a taggyűlés hatáskörébe utalhatja.  

 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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1
(3) A taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint 

fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt, 

azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, ha 

azon a bejegyzett tagok több mint 10 %-a – 3000 főt meghaladó 

taglétszámú kamara esetében 5 %-a jelen van. A megismételt 

közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő 60 napon 

belül kell összehívni. 

 

(4)  A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel 

hozza. A taggyülésen jelen lévö tagok 2/3-ának egyetértő 
szavazata szükséges az (1) bek. a) b) pontjában szereplő 

kérdésekben, valamint azokban az ügyekben amelyeknek 

eldöntését a területi kamara Alapszabálya 2/3-os egyetértő 

szavazathoz köti. 

 

(5)  A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze 

kell hívni. A területi alapszabály a taggyűlés kötelező összehívá- 

  sának más eseteit is meghatározhatja. 

 
2
3.1.1. A taggyűlések nyilvánosak. 

 
2
3.1.2. A taggyűlés a kamara éves tevékenységéről szóló, az elnök által előterjesztett 

beszámolót, az előző évi költségvetési beszámolót, a következő évre vonatkozó 

költségvetési tervet, valamint az ügyintéző szervek éves tevékenységéről készített 

beszámolót a jelenlévők 2/3-ának szavazatával hagyja jóvá. 

 
2
3.1.3. A taggyűlésen a területi kamara valamennyi tagja szavazati joggal, valamennyi 

tagjelöltje és a területi kamara titkára, továbbá az országos Magyar Mérnöki 

Kamara tisztségviselője tanácskozási joggal vehet részt. 

 

3.2. AZ ELNÖKSÉG 
6.§. (1) A területi kamara elnöksége az elnökből, az alelnökből és 

az elnökségi tagokból áll, akiket a taggyűlés választ meg. 

(2) Az elnökség feladata, hogy - a taggyűlések közötti időszakban 

a taggyűlés határozatainak megfelelően - a területi kamara 

működését irányítsa és feladatait végrehajtsa. 

 

    
3
A területi kamra alapító elnöke: Kövesi Tibor 

 

1 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 

3  Beiktatta a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
 

 



9 

 

 

(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 határozat-

képességhez az elnökségi tagok többségének jelenléte 

szükséges. 

 

3.2.1. AZ ELNÖKSÉG ÖSSZETÉTELE: 
- elnök, 

 -   alelnök, 

- elnökségi tagok, számuk összesen: 5 fő. 

 

3.2.2. AZ ELNÖKSÉG FELADATA ÉS HATÁSKÖRE: 
 

a, Az elnökség a kamarai törvény, valamint ezen alapszabály rendelkezéseinek, 

továbbá a Magyar Mérnöki Kamara határozatainak végrehajtási rendjére 

Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz) készít, illetve 

módosít az országos küldöttgyűlés határozatával való összhang érdekében, 

ezen határozatok meghozatalát követő 90 napon belül. 

b, Az elnökség határoz: 

- a tagsági viszony ügyeiről, 

- helyi csoport alakításáról és ügyrendjéről, 

- az SzMSz jóváhagyásáról, 

- közhasznú társaság alapításáról. 
1
c, Az elnökség a taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja 

össze. A taggyűlést az elnökség 30 napon belül akkor is köteles összehívni, ha 

ezt a tagok 20 %-a írásban kéri. Az elnökség a taggyűlésre szóló meghívót a 

tagoknak névre szólóan, a napirend megjelölésével, a napirend szerinti 

beszámolókkal együtt, 15 nappal korábban küldi meg. A taggyűlésre meg kell 

hívni - tanácskozási joggal - a területi kamara titkárát, a Magyar Mérnöki 

Kamara elnökét, ha nem tagjai a területi kamarának. 
  2

 Az írásos meghívóhoz mellékelt beszámolókat-azon tagok részére,akik 

Kamarának megadták email címüket és hozzájárulásukat az elektronikus úton 

történő kézbesítéshez,-meg lehet küldeni emailben is. Amennyiben a tag nem 

igazolja vissza, hogy megkapta az elektronikus úton kézbesített 

beszámolókat,úgy azokat postai úton is ki kell részére kézbesíteni. 

 

1 Módosította a 7/2009. (V. 21.) Taggyűlési határozat 

2 Beiktatta a 7/2009 (V. 21.) Taggyűlési határozat 
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Az elnökség üléseinek az összehívására, a napirend közlésének módjára, és a  

nyilvánosságára, a taggyűlésnél leírt rendelkezések az irányadóak, azzal az 

eltéréssel, hogy az elnökségi ülésre a meghívót az ülés előtti héten kell 

megküldeni az érintetteknek. 

d, Az elnökség feladata a taggyűlés napirendjén szereplő ügyek előkészítése. 

e, Az elnökség az országos küldöttgyűlés tagdíj megállapító határozata alapján a 

tagokat 30 napon belül a tagdíj kötelezettségről értesíti. 
1
f, Az elnökség köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban /amelyet jelen 

Alapszabályhoz kell csatolni/ pontosan szabályozni: 

 - olyan nyilvántartás vezetését, amelyből a vezető szerv (elnökség) 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható. 

- a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve 

nyilvánosságra hozatali módját, 

- a kamara működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 

rendjét, 

- a kamara működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról való rendelkezést. 

 

3.2.3. AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE: 

a, A taggyűlések közötti időszakban a vonatkozó jogszabályoknak és a taggyűlési 

határozatoknak megfelelően irányítja a területi kamara működését és 

végrehajtja feladatait. 

b, Az elnökséget az elnök hívja össze, szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 

negyedévente egyszer. Az elnökségi ülésre — tanácskozási joggal - a felügyelő 

és az etikai-fegyelmi bizottság elnökét, valamint a területi kamara titkárát is 

meg kell hívni. 
2
c, A kamara vezető szerve (elnökség) határozat hozatalában nem vehet részt, az 

a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben  

egyébként érdekelt.  

 

3.2.4. AZ ELNÖK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE: 

Az elnök, - a területi kamara képviseletén túl, - felel a területi kamarának a taggyűlés által 

elfogadott költségvetési terv keretei közötti jogszerű gazdálkodásért.  

 

1 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 
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3.2.5. AZ ELNÖK HELYETTESÍTÉSI RENDEJE: 
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Mindkettőjük 

akadályoztatása esetén az elnökség határoz. 

 

 

3.3. A TITKÁRSÁG 
1
6/A. § (1) A területi kamara ügyviteli szerve a titkárság, 

amelynek vezetője a kamara titkára. A titkár a kamarával 

munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban áll. Titkár 

csak az lehet, aki 

  a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási 

főiskolai végzettséggel, vagy 

  b) a kamara szakterületébe tartozó felsőfokú szakirányú   

végzettséggel, közigazgatási alapvizsgával és legalább 5 év 

közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, valamint a vizsgára 

és a továbbképzésre vonatkozó egyéb, külön jogszabályban 

meghatározott feltételeket teljesíti. Közigazgatási 

gyakorlatnak tekinthető a kamaránál közigazgatási ügyekben 

ügyintézőként szerzett gyakorlat is. 

(2) A titkár felett a munkaviszony vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony létesítésével és megszűntetésével 

kapcsolatos jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói 

jogokat az elnök gyakorolja. A titkár gyakorolja a területi 

kamrában dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói 

jogokat. 

 (3) A területi kamarának a taggyűlés, a területi elnökség, az   

etikai bizottság vagy valamely tisztségviselő kizárólagos 

hatáskörébe nem tartozó feladatait a titkárság irányítja, 

illetve hangolja össze. A titkárság kamarai igazgatási 

feladatait az alapszabály, illetve a területi kamara 

szabályzata állapítja meg.   

 

 
2
3.3.1. KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 

 
    33. § (1) A kamaráknak a tervezői, illetve szakértői 

névjegyzékbe vételről, kizárásról és törlésről hozott 

határozatai közigazgatási határozatnak minősülnek. 

    (2) A kamarák munkaviszonyban álló tisztségviselőinek és az 

ügyintéző szervek alkalmazottainak a jogállására a Munka 

Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 

2 A fejezetet beiktatta a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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42. § (1) A Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni - az e §-ban 

foglalt eltérésekkel - a következő ügyekben: 
1
a) mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése,az 

engedély visszavonása és az ezzel összefüggő 

névjegyzékbe vétel, illetve az építészeti tevékenységre való 

      jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása,valamint a 

külön jogszabály szerinti szakmai továbbképzési 

kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiállítása 

b) törvénnyel vagy kormányrendelettel a kamarák hatáskörébe 

utalt egyéb építésügyi igazgatási ügyek intézése [az a)-b) 

pontok a továbbiakban együtt: kamarai hatósági eljárás]. 

(2) A területi, illetve az országos kamara hatáskörébe utalt 

közigazgatási ügyekben a titkár, illetve a főtitkár jár el. 

Közigazgatási ügyekben ügyintézőként csak az működhet 

közre, aki a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 

szerint köztisztviselőnek - nyilvántartás vezetése esetén 

ügykezelőnek - kinevezhető lenne, továbbá a külön 

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. 

(3) A titkár, illetve főtitkár 

 a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan 

magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely 

pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné; 

 b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy 

érdekében közszereplést nem vállalhat. 

(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a kamarai 

hatósági eljárást első fokon a területi kamara folytatja le. A 

területi kamara döntése ellen fellebbezésnek van helye, 

melynek az elbírálására az országos kamara jogosult. 

(5) A 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 11. § (2) bekezdés b) 

pontja szerinti névjegyzékből történő törlés iránti eljárást 

hivatalból meg kell indítani, ha a kamara a törlési okról 

tudomást szerez. A kamara a törlési eljárás során az 

ügyfelet nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti. 

(6) A kamarai hatósági eljárás során hozott határozatnak 

méltányosságból való módosítására nincs lehetőség. 

 

3.4. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: 
7. §. (1) A felügyelő bizottság első ülésén, tagjai közül elnököt 

választ, ügyrendjét maga állapítja meg. 

(2) A felügyelő bizottság ellenőrzi a területi kamara működését,  

      gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó 

jogszabályok, a területi alapszabály és az egyéb szabályzatok 

érvényesülését. 

 (3) A felügyelő bizottság a területi ügyintéző és ügyviteli 

szervektől, illetve a területi kamara tisztségviselőitől minden 

olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, továbbá minden olyan  

 

1 Módosította a 7/2012. (V.. 22.) Taggyűlési határoza 

 



13 

iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az 

érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 

 

(4) A taggyűlés a területi kamara éves költségvetési tervéről és az 

éves költségvetési beszámolóról csak a felügyelő bizottság vé- 

leményének ismeretében dönthet. 

 

(5) A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a 

taggyűlésnek tartoznak felelősséggel és feladataik ellátása köré- 

ben részükre csak a taggyűlés adhat utasítást. 

 

3.4.1. Felügyelő bizottság tagjainak száma: 5 fö. 

 
1
3.4.2. Nem lehet a felügyelő szerv (bizottság) elnöke vagy tagja, illetve könyv-

vizsgálója az a személy, aki 

 a,  a vezető szerv (elnökség) elnöke vagy tagja, 

b, a kamarával a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik. 

c, a kamara cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a kamara által 

tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 

cél szerinti juttatást. 

d, az a,-c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 
2
3.4.3. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni 

és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a kamara 

működése során olyan jogszabálysértés vagy a kamara érdekeit egyébként 

súlyosan veszélyeztető esemény (mulasztás) történt, amelynek a megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv (elnökség) döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők 

felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 9/2000. (XI. 23.) Taggyűlési határozat 
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A felügyelő bizottság indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet 

(elnökséget) 30 napon belül össze kell hívni, e határidő eredménytelen eltelte 

esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra 

jogosult vezető szerv a törvényes működés érdekében a szükséges intézkedést 

nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

 

3.5. AZ ETIKAI-FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 
1
8. §  (1) A legalább öt főből álló etikai-fegyelmi bizottság tagjai 

közül elnököt választ. 

(2) Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke és tagjai a fegyelmi eljárás 

során és azzal összefüggésben  

a) függetlenek, 

b) a jogszabályok, kamarai szabályzatok alapján kizárólag a 

meggyőződésüknek megfelelően döntenek, 

c) nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. 

(3) Az etikai-fegyelmi bizottság az e törvényben, a kamra 

alapszabályában, valamint etikai-fegyelmi szabályzatban 

meghatározott módon közreműködik a szakmai és etikai 

normák kialakításban és ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyeket e törvény, illetve a kamarai szabályzatok a 

hatáskörébe utalnak. 

 

  Az etikai-fegyelmi bizottság tagjainak száma: 5 fő. 

 

3.6. PÓTTAGOK 
 

Az elnökségi, a felügyelő és az etikai-fegyelmi bizottsági tagok, valamint az 

országos küldöttek megbízatásának határidő előtti, esetleges megszűnése miatt 

megüresedett helyet ennek a tisztségnek az első (következő), megválasztott 

póttagja tölti be, a legközelebbi választásig. Póttag hiányában a megüresedést 

követő taggyűlésen kell, a hátralévő megbízatási időre, új tisztségviselőt 

választani. 

 

A póttagok száma: 

- elnökségi póttag 2 fő, 

- bizottsági póttag 2 fő bizottságonként. 

 

 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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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 kama- 

ra által rájuk átruházott kamarai feladatokat. A területi kamara 

alapszabálya a helyi csoportokat jogi személyiséggel ruházhatja 

fel. 
1
A területi kamara illetékességi területén a kamarai tagok kezdeményezése alapján 

települési, térségi, munkahelyi, vagy szakmai csoport alakítható, amennyiben ez a 

helyi, illetve ágazati érdekek képviseletét és a területi kamarai feladatok 

megoldását elősegíti. 
2 A szakmai csoportot rokon szakmák közösen is létrehozhatják 

A helyi csoport működését ügyrendben szabályozza. A helyi csoport alakítását és 

a helyi csoport ügyrendjét az elnökség hagyja jóvá. 
 

3 
Helyi (kistérségi) csoport a területi építész kamarával közösen is alakítható. A    helyi 

csoportot a Kamara elnöksége feloszlathatja, ha a csoport tagjainak 2/3-a ezt írásban 

kéri, vagy a Kamara Felügyelő Bizottsága ezt a helyi csoport működésével kapcsolatos 

szabálytalanság esetén kezdeményezi. 
 

4. A VÁLASZTÁS SZABÁLYAI: 

 
3
20. §. (1) A titkár, illetve főtitkár kivételével, a területi és az 

országos kamara tisztségviselői és a küldöttek jelölésének, 

választásának és visszahívásának rendjét, megbízatásuk 

időtartamát és újraválaszthatóságuk mértékét az e törvényben 

meghatározott keretek között a területi és az országos 

alapszabály határozza meg.  
4
(2) A választott tisztségviselők, bizottsági tagok, küldöttek és a 

tagozatok elnökei megbízatásnak leghosszabb időtartama négy 

év, amely ismételt megválasztásukkal meghosszabbítható. 

Országos és területi kamara vezető tisztségviselőkre az 

alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 

 (3)A területi kamarába tisztségviselőnek az ott nyilvántartott kama- 

      rai tag válaszható meg. Az országos kamara tisztségviselőjének 

                          bármely azonos szakmai területi kamara tagja megválasztható. 

(4) A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani 

 

 

1 Módosította a 7/2009. (V. 21.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 7/2012. (V.. 22.) Taggyűlési határoza 

3 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 

4 Módosította a 7/2012. (V.. 22.) Taggyűlési határoza 
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22. §. (1) A tisztségviselő megbízatása megszűnik a tisztségviselő: 

   a)halálával,  

     b) lemondásával,  

     c) visszahívásával,  

     d) megbízatása időtartamának lejártával,  

     e) a kamarai tagság megszűnésével. 

  (2) A tisztségviselő visszahívását az (1) bekezdés c. pontjában      

           meghatározott esetben az őt megválasztó testület tagjainak 10  

           %-a, a területi kamara tisztségviselője esetén a területi kamara  

          felügyelő bizottsága, valamint országos kamarai tisztségviselő  

          esetén az országos felügyelő bizottság indokolt írásbeli javas-   

                                           lattal kezdeményezheti. 

  (3) A visszahívásról –- titkos szavazással — az a testület dönt, amelyik  

       a tisztségviselőt megválasztotta. 

(3) Az (1) bekezdés e) pontja körébe tartoznak a kamarai tagság 

végleges megszűntetése, valamint a területi kamara 

tisztségviselőinek másik azonos szakmai területi kamarába 

történő átjegyzése. 

 

 

 

4.1. TISZTSÉGVISELŐK, BIZOTTSÁGI TAGOK, KÜLDÖTTEK 

JELÖLÉSE 

 

a, Az elnökségi- és bizottsági tagok és küldöttek, valamint a póttagok 

választását megelőzően az elnökség 3-5 tagú jelölő bizottságot hoz létre, a 

taggyűlés időpontja előtt legalább 30 nappal. A jelölőbizottság a tagság, a 

helyi csoportok és a kamara tisztségviselőinek meghallgatása után tesz 

javaslatot a jelöltekre. A jelöltek listáját és a jelöltek mérnöki és kamarai 

tevékenységéről szóló rövid ismertetést a tagság számára nyilvánosságra 

kell hozni, a taggyűlésre szóló meghívóval együtt. 

b, A taggyűlésen a jelöltlistára további jelölt is felvehető, amennyiben azt a 

határozatképes taggyűlésen jelenlévőknek a többsége megszavazza. 

c, A jelölteknek a jelölést előzetesen el kell fogadniuk. A taggyűlésen csak 

olyan jelölt kerülhet a jelölő listára, aki a jelölést a taggyűlésen szóban, 

vagy előzetesen írásban elfogadta. 

d, Az elnöki tisztségre jelöltet egyidejűleg alelnöki tisztségre, az elnöki és 

alelnöki tisztségre jelöltet egyidejűleg 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. 

 

 

 



17 

 

4.2. A TISZTSÉGVISELŐK, BIZOTTSÁGI TAGOK, KÜLDÖTTEK 

VÁLASZTÁSA 

 

a, A tisztségviselők, illetve küldöttek megválasztásához a határozatképes taggyű- 

       lésen megjelent, - a jelenléti ívét aláíró - tagok legalább kétharmadának kell 

       leadnia szavazatát, 

 b, A taggyűlésen elfogadott jelölőlistából kell megválasztani: 

 - az elnököt, 

 - az alelnököt, 

 - az elnökség tagjait és póttagjait, 

 - a felügyelő bizottság tagjait és póttagjait, 

 - az etikai-fegyelmi bizottság tagjait és póttagjait, 

 - országos kamarai küldötteket és pótküldötteket. 

 c, A megválasztott elnökségi és bizottsági tagok valamint a póttagok egyidejűleg az 

országos kamara küldöttgyűlésébe megválasztott küldöttek is. 

A tagság létszáma alapján meghatározott országos küldötteket és pótküldötteket, a 

megválasztott tisztségviselők, elnökségi és bizottsági tagok és póttagok, valamint 

további küldötteket és pótküldötteket, a megválasztott tisztségviselők, elnökségi és 

bizottsági tagok és póttagok, valamint további küldöttek és pótküldöttek számából 

az alábbi sorrend szerint kell meghatározni: 

 - elnök 

 - alelnök, 

 - elnökségi tagok, 

 - bizottsági tagok, 

 - elnökségi póttagok, 

 - bizottsági póttagok, 

  további küldöttek és pótküldöttek. 

 

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. Egyenlő számú ,,igen” szavazat esetén a 

szavazást közöttük meg kell ismételni. 

 e, Több személy (elnökségi,- bizottsági tagok, küldöttek, póttagok, pótküldöttek) 

választásánál az elnyert ,,igen” szavazatok mennyiségének sorrendjében annyi 

személyt kell megválasztottnak tekinteni, ahány az adott tisztségre meghatározott 

létszámot (rendes- és póttag) 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, 
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annak szavazatait hozzá kell adni az elnökségi tagságra történő jelölésen elért 

szavazataihoz. A szavazatok mennyiségének így kialakult sorrendjében kell 

megválasztottnak tekinteni az elnökségi tagokat és a póttagokat. 

 
1
f, A kamara megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be 

- annak megszűnését megelőzően két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, 

amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette 

ki. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervnél is betölt. 

 

 

4.3 A MEGBIZATÁS IDŐTARTAMA 

 

A megválasztott elnökségi és bizottsági tagok, (póttagok), valamint az országos 

kamara küldöttgyűlésbe megválasztott küldöttek (pótküldöttek) megbízatásának 

időtartama 4 évre szól. 

 

 

5. A KAMARA GAZDÁLKODÁSA 

 
23. §. (1) A kamara a működésével járó költségeket a következő 

bevételekből fedezi: 

a) a tagdíjból,  

b) az eljárási díjakból,  

c) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból, 

d) az egyéb bevételekből. 

 (2) Az (1) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározott díjak 

országosan egységes mértékűek. 

14. §. (1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

az éves költségvetési terv — ennek részeként az éves tagdíj  

rendszerének és összegének megállapítása és ebből az  

országos kamara részesedési arányának —meghatározása,  

továbbá az éves költségvetési beszámoló elfogadása, 

  

 

 

 

 

1 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 
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19. §. Az országos alapszabályban kell meghatározni: 

                                                                 a területi kamarák által a tagdíjakból fizetendő hozzájá- 

                                                                 rulás mértékét. 

 
 

5.2. A kamara a taggyűlés által egy naptári évre vonatkozóan elfogadott költségvetési 

terv szerint gazdálkodik. A tagnak a Magyar Mérnöki Kamara országos 

küldöttgyűlésén megállapított éves tagdíjat a kamara elnökségétől kapott értesítéstől 

számított 60 napon belül, egy összegben kell megfizetnie. A kamara tag a befizetett 

tagdíjról számlát kap. 
 

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 megfelelő alkalmazottja vagy tagja – ideértve 

az egyéni vállalkozót is — útján végezhet. 

 
1
25. §. (1) A kamarai felvételre jogosult, aki  

a) magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás     

jogával rendelkező személy, vagy 

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatála alá tartozik, és 

Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik, vagy 

   c) nem magyar állampolgár nemzetközi egyezmény, vagy 

viszonosság alapján, és 

d) nem áll bűntető eljárás, vagy bűntető ügyben hozott ítélet, 

illetőleg 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. 

1
(3) A kamarai felvételre jogosító feltétel a szakterületnek 

megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy 

főiskolán szerzett oklevél , vagy azzal egyenértékűnek 

elismert diploma. 
1
(4) Az egyetemen , főiskolán szerzett szakirányú kiegészítő 

képzés, továbbképzés időtartamát a (3) bekezdésben előírt 

szakmai gyakorlat időtartamába be kell számítani.  

 

1 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 
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  (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 vehető fel a kamarába: 

            a) akit a kamarából kizártak, a kizárástól számított 3 évig,  

             b) aki cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság  

                                                         alatt áll. 

                                                (7) A kamarai tag Magyarországon egyidejűleg 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 előterjeszteni, amelynek területén a 

tevékenységet folytató természetes személy lakóhelye van. 

(2) A kamarába való felvételről a területi kamara elnöksége a      

     törvényi feltételek igazolása után 30 napon belül határoz. 

(3) A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kéz- 

      besítéstől számított 15 napon az országos kamarához   

      fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni. 

(4) Ha az országos kamara a felvételi kérelmet elutasította, e  

     határozatot a kérelmező a határozat kézbesítésétől számított     

     30 napon belül a területi kamara székhelye szerint illetékes  

megyei (fővárosi) bíróság előtt keresettel támadhatja meg.  

A bíróság az eljárás során a Polgári perrendtartástól 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 előterjeszteni, ahol a 

kérelmezőt a lakóhelyváltozást megelőzően tagként 

nyilvántartották. Az átjegyzéssel a kérelmező előző területi 

kamarai tagsága megszűnik. 

 

28. §. A tag joga, hogy: 

  a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a 

taggyűlésen, 

      b) tisztséget viseljen a kamarában, 

      c) igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat,  

      d) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében. 

 2. §. (6) A területi kamara tagja jogosult hivatalos irataiban 

kamarai tagságának tényét  feltüntetni. 
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29. §. (1) A tag kötelezettsége, hogy 

   
1
a, megfizesse  a területi alapszabályban rögzített határidőig 

az országos küldöttgyűlés által megállapított mértékű 

tagdíjat, 

 b, megtartsa az alapszabályban és a szabályzatokban 

foglaltakat, 

 c, szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági 

előírásoknak, szakmai követelményeknek és a kamara által 

megállapított etikai szabályoknak megfelelően végezze. 

 

           (2) Hatályon kívül helyezve. 

 
2
(3)Amennyiben a tagnak tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat   

meghaladó hátraléka halmozódik fel, a területi kamara 

elnöksége a tagsági viszonyt határozatával megszüntetheti. 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

fellebbezésnek van helye, melyet az országos kamarához 

kell benyújtani. Amennyiben a fellebbezéssel egyidejűleg a 

tag a hátralékos tagdíjat maradéktalanul megfizeti, az 

elsőfokú határozatot hatályon kívül kell helyezni.  

 
3
30. § (1) A területi kamara elnöksége felfüggeszti a tagsági 

viszonyt, ha: 

      a, a tag ezt kéri, legfeljebb öt évi időtartamra 

 b, a tagot a 34/A. §. (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetéssel sújtották. 

 (2) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő 

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 idő elteltével - 

a tag kérésére - a területi elnökség helyreállítja. A tagnak 

mindkét esetben nyilatkoznia kell, hogy a 25. §. (1) 

bekezdés a) - d) pontjaiban szereplő feltételekben történt-

e a felfüggesztés ideje alatt változás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 

2 Módosította a 8/2004. (XI. 19.) Taggyűlési határozat 

3 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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1
31 .§. kamarai tagság megszűnik: 

a) lemondással, illetve a 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

idő leteltével, 

b) fegyelmi határozattal történő kizárással,  

c) a 25. §. (1) bekezdés a) – c) pontjaiban meghatározott   

feltétel megszűntével, vagy a foglalkozástól való 

eltiltással, 

   d) a tag halálával, 

e) ha a tagot cselekvőképességének korlátozottsága vagy 

hiánya miatt gondnokság alá helyezték, a 29. §. (3) 

bekezdés szerinti jogerős megszüntető határozattal. 

 

A kamra aktív, tagdíját az előírt határidőre befizető tagja jogosult a területi kamara 

által szervezett szakmai továbbképzés költségéhez a kamara általi hozzájárulás 

igénybevételére a költségvetés lehetőségeinek mértékéig. Ennek módja, hogy a 

területi kamara által, vagy más továbbképzés szervezésére jogosult szervvel közösen 

szervezett rendezvény költségeihez a kamara hozzájárul. E támogatás elsődlegesen a 

jogosultságok megújításához, illetve fenntartásához előírt továbbképzés kötelező 

részének teljesítéséhez vehető igénybe. 
 

 

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 rendelkező személy, jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező 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 felvételről a kamara elnöksége dönt. 

A pártoló tag használhatja a ,,Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Pártoló Tagja” címet. 

 

 

 

 

 

1 Módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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1
7. ETIKAI És FEGYELMI SZABÁLYOK 

 

34. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az építészeti, 

illetve mérnöki tevékenységre vonatkozó jogszabályok, 

szakmai szabályok, illetve kamarai szabályzatok rendelkezéseit 

szándékosan vagy gondatlanul megszegi. 

(2) A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő 

jogszabályok, illetve kamarai szabályzatok szerint kell 

elbírálni. Ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések 

enyhébb elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell 

alkalmazni. 

(3) A kamara által külön jogszabályok szerint vezetett 

névjegyzékben szereplő, de kamarai tagsággal nem rendelkező 

szakmagyakorlókkal szemben fegyelmi eljárás kizárólag a 

kamarai szabályzatok keretein kívül, a szakmai szabályok 

megszegésével elkövetett fegyelmi vétség esetén folytatható le. 

(4) Az 1. § (5) bekezdés szerinti személyekkel szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárásról - annak jogerős és végrehajtható 

lezárását követően - az illetékes területi kamara értesíti a 

letelepedés helye szerinti eljáró hatóságot. 

34/A. § (1) A fegyelmi vétség esetén kiszabható büntetések: 

a) figyelmeztetés, 

b) pénzbírság, amelynek mértéke legfeljebb a kiszabás 

időpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmagasabb 

összegének négyszerese, 

c) a kamarai tisztség viselésétől való, legfeljebb egy évig terjedő 

eltiltás, 

d) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztése, 

e) a kamarából történő kizárás. 

(2) Pénzbírság az (1) bekezdés a), c)-e) pontjaiban meghatározott 

büntetéssel együtt, mellékbüntetésként is alkalmazható. 

(3) Az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott büntetés 

végrehajtása egy alkalommal legfeljebb három év időtartamra 

felfüggeszthető. Ha a felfüggesztés időtartama alatt jogerősen 

újabb etikai-fegyelmi büntetést (a továbbiakban: fegyelmi 

büntetés) szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is végre kell 

hajtani. 

(4) A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai 

nyilvántartásban fel kell tüntetni. A bejegyzett büntetést a 

nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell. 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időn belül újabb fegyelmi eljárás 

megindítására kerül sor, az új eljárás során az (1) bekezdés a) 

pontja szerinti büntetés nem állapítható meg. 

 

 

 

1 A fejezet teljes szövegét módosította a 8/2008. (V. 22.) Taggyűlési határozat 
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(6) A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetésről a szakma-

gyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szervet 

értesíteni kell. 

(7) A 34. § (3) bekezdése szerinti személyekkel szemben 

kizárólag az (1) bekezdés b) pontja szerinti büntetés szabható 

ki. 

34/B. § (1) Az eljárás alá vont személy 

 a) megismerheti az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, azokra 

nyilatkozatot tehet, 

 b) az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet, 

 c) az eljárás résztvevőihez kérdést intézhet, illetve bizonyítási 

indítványt terjeszthet elő, 

 d) az eljárási cselekményekben részt vehet, 

 e) az ügyben eljáró személyekkel szemben összeférhetetlenségi 

kifogást terjeszthet elő. 

(2) Az eljárásban az eljárás alá vont személy helyett és nevében 

megbízottja vagy jogi képviselője (a továbbiakban együtt: 

képviselője) is eljárhat, kivéve, ha az eljárás alá vont személy 

személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges. 

34/C. § (1) A fegyelmi eljárást 

 a) első fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának 

fegyelmi tanácsa, 

 b) másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának 

fegyelmi tanácsa 

folytatja le. 

(2) Első és másodfokon az eljáró tanács elnökből és legalább két 

tagból áll. 

(3) Legalább öt tagból álló fegyelmi tanács jár el másodfokon, ha 

az első fokú fegyelmi tanács a 34/A. § (1) bekezdés e) pontja 

szerinti kamarából történő kizárás fegyelmi büntetést szabott ki. 

34/D. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként, valamint 

vizsgálóbiztosként nem járhat el: 

 a) a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hozzátartozója 

[Ptk. 685. § b) pont], 

 b) aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy aki ellen 

büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig, 

illetve ha az eljárás során büntetés kiszabására került sor, a 

büntetés alóli mentesítésig, 

 c) akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szükségessé 

válhat, 

 d) a területi kamara elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, 

 e) a másodfokú eljárásban az, aki az első fokú eljárásban eljárt, 

 f) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően nem járhat 

el a fegyelmi tanács tagja vizsgálóbiztosként, a vizsgálóbiztos a 

fegyelmi tanács tagjaként. 

(3) A kizárásra vonatkozó rendelkezéseket a jegyzőkönyvvezetőre 

és a szakértőre is megfelelően alkalmazni kell. 

  (4) A kizárási okot az érintettek kötelesek az etikai-fegyelmi 

bizottság elnökének bejelenteni. 
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(5) Az eljárás alá vont tag a fegyelmi tanács elnöke, tagjai vagy a 

vizsgálóbiztos ellen kizárási okot jelenthet be. A kizárással 

érintett személy meghallgatása után a kizáró okról az etikai-

fegyelmi bizottság elnöke határoz. A területi kamara etikai-

fegyelmi bizottságának elnöke ellen bejelentett kizárási ok 

kérdésében az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának 

elnöke, az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának 

elnöke ellen bejelentett kizárási ok kérdésében az országos 

kamara elnökének javaslatára az országos kamara felügyelő 

bizottsága határoz. 

(6) Ha a kizárásnak a területi kamara etikai-fegyelmi 

bizottságának elnöke, az országos kamara etikai-fegyelmi 

bizottságának elnöke vagy országos kamara felügyelő 

bizottsága helyt ad, kijelöli az eljáró tanácsot. 

(7) Ha valamennyi fegyelmi tanáccsal szemben kizáró ok áll fenn, 

a területi kamara elnöke az országos kamarát keresi meg más 

kamaránál működő fegyelmi tanács kijelölése végett. 

(8) A fegyelmi eljárást 

 a) a területi kamara elnökével, alelnökével, titkárával, etikai-

fegyelmi bizottság elnökével és tagjával szemben - ideértve az 

előzetes vizsgálat elrendelését is - az országos kamara etikai-

fegyelmi bizottsága által kijelölt kamara, 

 b) az országos kamara elnökével, alelnökével, elnökségi tagjával, 

titkárával, etikai-fegyelmi bizottság elnökével és tagjával 

szemben a lakhelye szerint illetékes kamara folytatja  

 

 

Az etikai-fegyelmi eljárás további részletes szabályait a módosított 1996. évi 35. §–

37/D. §-ai tartalmazzák, amelyet a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi 

szabályzata egészít ki.  
 

A területi kamara felügyelő, illetve etikai-fegyelmi bizottságának tagjával kapcsolatos 
panaszokat az országos Magyar Mérnöki Kamara felügyelő, illetve etikai-fegyelmi 

bizottsága jogosult kivizsgálni. 
 
 
8. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 

 

Jogsértő 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, a kamara alapszabályába, vagy más 

önkormányzati szabályzatába ütközik. Az országos kamara 

testületi szerve által hozott jogsértő határozattal 

kapcsolatban ez a jog a területi kamarákat illeti meg. 

 

(2) Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag, illetve területi 
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kamara köteles a jogsértést a jogsértő határozatról történt 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a 

határozat meghozatalától számított hat hónapon belül a 

felügyelő bizottságnak bejelenteni. Ez utóbbi határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

(3) A felügyelő bizottság a bejelentést követő 30 napon belül 

állást foglal. 

(4) A pert a tag a területi kamara ellen, illetve a területi kamara 

az országos kamara ellen, a felügyelő bizottság 

állásfoglalásától, vagy a (3) bekezdésben említett határidő 

eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül indíthatja 

meg. A perindításnak nincs halasztó hatálya, a bíróság 

azonban a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 

 

(5) A (4) bekezdésben megállapított határidő 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 hatálybelépése előtt 

kiadott jogszabályban nevesített eljáró hatóságon, feladat- 

körüknek megfelelően az e törvényben szabályozott kama- 

rákat kell érteni. 

 

52. §. Az engedélyhez és névjegyzékbe vételhez kötött önálló  

     mérnöki és építészeti tervezői és szakértői tevékenységre az e 

     törvény hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek,  

  a) amennyiben a kamarai tagságra e törvény szerint jogosult, 

      tervezői vagy szakértői engedéllyel rendelkező személy a  

      kamarai tagfelvételét nem kéri, az 53. §. (1) bek. szerinti 

      hatálybalépését követő 180 napig érvényesek, 

  b) amennyiben az engedéllyel rendelkező személy a karmarai 

tagságra e törvény szerint nem jogosult, de a Tervező vagy 

Szakértői Névjegyzékbe történő bejegyzését - díj ellenében - 

az a) pont szerint kéri a szakterületileg illetékes kamarától, az 

53. §. (1) bek. szerinti hatálybalépést követő legalább 3 évig, 

de határozott időhöz kötött engedélyek esetében annak 

határidejéig érvényesek, a környezetvédelmi szakértői 

engedélyek kivételével. Ezen időpontot követően csak a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek szerint folytatható 

tervezői és szakértői tevékenység. 

 (2) A törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megjelölt névjegyzé- 

    kekbe bejegyzett - kamarai tagsággal nem rendelkező – sze- 

    mélyek vonatkozásában is az illetékes kamara   gyakorolja a     
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    3. §-ban meghatározott jogköröket, és ellátja a  kapcsolódó   

    feladatokat. 

 

 

52/A. §.(1) az 52. §. (1) bek. b. pontjában meghatározott személy  

       mérnöki, illetve építészeti tevékenységét - külön jogszabályban 

meghatározott körben - akkor folytathatja, ha 

         a) az illetékes szakmai kamaránál az 52. §. (2) bek. szerint név-   

              jegyzékbe vették, vagy korábbi jogosultsága folytonosságát kü- 

              lön jogszabály biztosította, és b) az 52. § (1) bek. b. pontjában    

              meghatározott határidő elteltét követően az engedélyhez kötött  

              további tevekénység megkezdése előtt, de legkésőbb 2000.  

              június 30-ig az illetékes kamaránál névjegyzéki bejegyzésének  

              meghosszabbítását kéri, továbbá 

c) a mérnöki, illetve építészeti tevékenység végzéséhez külön  

 jogszabályban előírt díjfizetési és egyéb feltételeket folyama-   

     tosan teljesíti. 

 

(2) Az (1) bek. b, pontja szerinti határidő elmulasztása jogvesztés- 

     sel jár. 

 

 
10. A HATÁLYBALÉPÉS 

 

A területi kamara a Nógrád Megyei Bíróságon történő nyilvántartásba vétellel- ezen 

alapszabály elfogadásának napjára visszaható hatállyal – jön létre, és e nappal válik 

az országos Magyar Mérnöki Kamara tagjává. 

 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 

 

 

 

          Bózvári József  

        elnök 

 

 

 

 

Jelen Alapszabályt jóváhagyta a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Taggyűlése 1996. 

november 26-án-án, módosította a Taggyűlés a 9/2000. (XI. 23.) , a 8/2004. (XI. 19.),  a 

8/2008. (V. 22.) számú, a 7/ 2009.(V.21.), a 7/2012. (V. 22.) valamint 1/2013. (IX:26.) 

Taggyűlési határozataival. 

 


