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A Szakcsoport jogköre arra terjed ki, amit a Tagozat – az Ügyrendjében rögzített – 

jogköréből, az illetékes területi mérnöki kamara egyetértésével átadott, és e 

Szakcsoporti Ügyrendben meghatározásra került. 

 

1. Általános előírások 

 

1.1 A szakcsoport elnevezése: MMK Kamara Geodéziai és Geoinformatikai 

Tagozat Fejér megyei szakcsoportja 

1.2 A szakcsoport postai címe: 8000 Székesfehérvár Pirosalma u. 1-3. 

(FMMK címén) 

1.3 A szakcsoport illetékességi területe: Fejér megye közigazgatási területe 

1.4 A szakcsoport pecsétje: megegyezik a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 

pecsétjével, kiegészítve a szakcsoport nevével. Használata nem kötelező 

1.5 A szakcsoport célja: a helyi és ágazati szakmai érdekek képviselete, a területi 

kamarai feladatok megoldásának segítése. 

1.6 A szakcsoport szervezeti formája: a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 

szervezeti egységén belül jogi személységgel nem rendelkező szakcsoport 

 

2. A szakcsoport feladata 
 

A szakcsoport: 

 

a.) Tagjai közül minősítő véleményezőket biztosít, akik a tervezői és szakértői 

jogosultságkérések szakmai véleményezésében a területi kamara és a tagozati 

minősítő bizottság munkáját szakértőként támogatják. 

b.) A tagozat felé kezdeményezi útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozását. 

c.) Illetékességi területén segíti a tagozatot a minőségbiztosítási rendszerek 

(személyi, tárgyi és szervezési feltételek biztosítása) kialakításában a Tagozat 

tevékenységi területén; figyelemmel kíséri, hogy a földmérési munkákat arra 

jogosultak végezzék; közreműködik a Tagozat által koordinált ellenőrzésekben. 

d.) Illetékességi területén elősegíti a Kamara által ajánlott tervezői és szakértői 

díjszabás alkalmazását; a tudomására jutó nyilvánvalóan tisztességtelen tervezői 

díj ajánlatokról a tagozat elnökségét tájékoztatja. 

e.) Illetékességi területén segíti a fiatal mérnököket a tervezői jogosultság 

elnyeréséhez szükséges gyakorlat megszerzésében. 

f.) Szakmai kérdésekben együttműködik az azonos illetékességi területen működő 

(helyi) tudományos egyesületekkel. 

g.) Felkérésre bíráló bizottsági tagot delegál a helyi tervpályázatokhoz. 

h.) Illetékességi területén figyelemmel kíséri a mérnöki etika érvényesülését és a 

tagság erkölcsi, anyagi elismertségét és indokolt esetben informálja a tagozat 

elnökségét. 

i.) Fórumot szervez, amely lehetővé teszi a szakcsoport tagjai közötti szakmai (és 

üzleti) információcserét. 

j.) Javaslatot tesz a kiemelkedő mérnöki tevékenységet végző kollégák díjazására 

megyei és országos szinten. 

k.) Tagjai részére továbbképzéseket szervez. 

l.) Évente legalább egy akkreditált (2 pont értékű) továbbképzés megszervezése és  

lebonyolítása 
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3. A szakcsoport működése 

 

3.1 A szakcsoport nyilvántartott tagsággal rendelkezik. A nyilvántartást a FMMK 

Irodája vezeti. 

 

3.2 A szakcsoport működésének felügyeletét és szakkérdéseken kívüli irányítását a 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke látja el.  

 

3.3 A szakcsoport a szakmai kérdésekben a Tagozat irányelveit fogadja el. 

 

3.4 A szakcsoport önálló gazdasági tevékenységet nem folytat.  A működés költségeit 

a FMMK és esetleges tagozati és vállalati támogatások fedezik. Kiadásait, 

esetleges bevételeit a FMMK Irodája kezeli.  

 

3.5 A szakcsoport véleményezési jogát a FMMK működési területén belül a FMMK 

elnökségén, országos jellegű MMK hatáskörébe tartozó kérdésekben az MMK 

GGT elnökségén keresztül gyakorolhatja.     

 

3.6 A szakcsoport a tagság és a FMMK, valamint a Tagozat elnöke által jóváhagyott 

ügyrend szerint működik.  

 

4. A szakcsoport szakmai érdekeltségi területe 

 

 A szakcsoport szakmai érdekeltsége kiterjed a geodéziai és geoinformatikai ágazat 

egészére, tervező, szakértő, ellenőrző és irányító mérnökök minden olyan 

evékenységére, mely a geodéziai és geoinformatikai ágazattal kapcsolatos mérnöki 

intézkedésekhez sorolható. Minden olyan tevékenység, mely a Magyar Mérnöki 

Kamara XXX Tagozata szakmai hatáskörébe sorolható. 

 

5. A szakcsoport szervezete 

 

5.1 A szakcsoport szervezeti felépítése: 

- Szakcsoporti taggyűlés 

- Elnök 

- Elnökség 

- Szakterületi minősítő bizottság (elnökségi tag és az elnök is lehet tagja) 

- Etikai csoport (elnökségi tag és az elnök is lehet tagja) 

- Tagság 

       

5.2 A taggyűlés  

 

A taggyűlést – legalább 3 elnökségi tag, vagy 10 tag írásban benyújtott igénye 

esetén, de évente legalább egyszer – a szakcsoport elnöke hívja össze. 

A szakcsoport taggyűlésére tanácskozási jogkörrel meg kell hívni a megyei 

kamara, valamint az országos szakmai tagozat elnökét. 

 

   A taggyűlés hatáskörébe tartozik 

- az elnök, 

- az elnökség, 

- a minősítő bizottság, 
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- a küldöttek megválasztása a FMMK Küldöttgyűlésébe az ott meghatározott 

létszámban, 

- az ügyrend elfogadása, módosítása, 

- az elnök éves beszámolójának elfogadása. 

 

 A szakcsoporti taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.  

       A választott tisztségeket betöltő személyekre az Elnök által létrehozott jelölő 

bizottság tesz javaslatot. A jelölést a jelölteknek és a taggyűlés többségének el 

kell fogadni. Az elnök megválasztásához a taggyűlésen jelenlévők szavazatának 

többsége szükséges, az elnökség és a minősítő bizottság tagjait a szavazatok 

számának sorrendje szerint kell megválasztani. Az elnököt, az elnökséget és a 

minősítő bizottság tagjait titkosan kell megválasztani.  

 A szakcsoport tiszteletbeli elnököt választhat.  

 A választott személyek megbízatása max. 4 évre szól, mely meghosszabbítható, 

illetve melyet a taggyűlés határozatával korlátozhat rövidebb időre is. 

 A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 
5.3 Elnök 

 

Önállóan képviseli a szakcsoportot, felel a zavartalan szakmai működésért és a 

feladatok végrehajtásáért. Folyamatos kapcsolatot tart fenn az MMK XXX 

Tagozat elnök(ség)ével. Ellenőrzi a tagság nyilvántartásának vezetését, ellátja az 

iratkezelést. Évente összefoglaló jelentést és éves munkatervet készít a 

szakcsoport munkájáról, melyeket megküld a FMMK  és az MMK XXX Tagozat 

elnökének. Egyedüli aláírási és kiadmányozási jogkörrel rendelkezik. Munkájában 

az elnökség segíti. Akadályoztatása esetén az elnökség 1 tagját írásban bízza meg 

a feladatok ellátásában.  

 
5.4 Titkár 

 

A szakcsoport 1 fő titkárt választhat. 

A Titkár feladata az Elnök munkájának segítése. Az elnök meghatalmazásával és 

megbízására teljes jogkörrel rendelkezik az operatív feladatok ellátásában. 

 
5.5 Elnökség 

 

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 

 Az elnökség az elnökből és 4 választott tagból áll. A taggyűlés legalább 1 fő 

póttagot választ, akit az elnökség rendes tagjai közé akkor kooptál, amikor az 

elnökség létszáma bármely okból  egy fővel csökken. 

 Az elnökség fő feladata az Elnök munkájának segítése. Az elnökség készíti elő a 

taggyűlés összehívását, feladata állásfoglalások, vélemények kialakítása, 

irányelvek kidolgozása, az ügyrend szükség szerinti módosításának 

kezdeményezése, a tagfelvétel. Közreműködik az éves munkaterv és beszámoló 

összeállításában. 

Az elnökség tagjai közül elnökhelyettest választhat. 

 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze szükség esetén, de legalább negyed-

évenként. Össze kell hívni az elnökségi ülést, ha azt legalább 2 elnökségi tag 

írásban kezdeményezi. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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5.6 Minősítő bizottság 

 

A minősítő bizottság 3 tagból áll, melyből 1 tag a bizottság elnöke, akit a 

bizottság az első ülésén választ meg tagjai közül. A szakcsoporti Taggyűlés 2 fő 

póttagot választhat, akit a szavazatszám szerinti sorrendben kooptál a bizottság, 

amikor létszáma bármely okból csökken.  

A bizottsági tagok feladata szakmai vélemény kialakítása a szakterületet és 

illetékességet érintő tervezői, szakértői jogosultsággal kapcsolatos ügyekben. A 

bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja, aki felelős a határidők 

betartásáért, az ügyiratkezelésért. 

A minősítők a minősítési döntéseiket többségi szavazással hozzák. A határozat 

elfogadása a Bizottság tagjaira nézve kötelező.  

A minősítő bizottság határozatával, a minősítés jellegének megfelelő javaslatot 

alkot a FMMK titkára, vagy az MMK XXX Tagozata Minősítő Bizottsága felé. 

A bizottság igény szerinti gyakorisággal ülésezik, de évente legalább egyszer 

értékeli a minősítések tapasztalatit és megállapításait, javaslatait az Elnökség felé 

továbbítja írásban. 

A Minősítő Bizottság tevékenységét saját Ügyrendje és a Tagozat Minősítési 

Irányelvei alapján végzi. 

 

5.7 Etikai Csoport 

 

Az etikai csoportot igény esetén az elnökség hozza létre.  

Az etikai csoport 3 tagból áll, melyből 1 tag a csoport vezetője. A csoport feladata 

a tagok erkölcsi, etikai, piaci magatartásának általános vizsgálata, törekvés a 

tagság elvárható erkölcsű, etikájú piaci magatartásának betartatására, és a kamarai 

etikai szabályozás véleményezése. A csoport munkáját a csoport vezetője 

irányítja, aki felelős a határidők betartásáért, az ügyiratkezelésért.  

  

A csoport csak a FMMK Etikai-Fegyelmi Bizottsága elnökének írásbeli 

felkérésére kezdhet önállóan, vagy a FMMK Etikai-Fegyelmi Bizottságával 

közösen etikai vizsgálatot olyan FMMK taggal kapcsolatban, aki ellen írásbeli 

etikai panasz érkezett a FMMK-hoz és a panaszt a FMMK Etikai-Fegyelmi 

Bizottsága befogadta. 

A csoport tagjai döntéseiket többségi szavazással hozzák. A határozat elfogadása 

a csoport tagjaira nézve kötelező.  

A csoport igény szerinti gyakorisággal ülésezik, de évente legalább egyszer 

értékeli a munkájának tapasztalatit és megállapításait, javaslatait az Elnökség felé 

továbbítja írásban. 

A Etikai csoport  működéséhez saját ügyrendet alkothat, mely a Magyar Mérnöki 

Kamara Etikai Kódexén alapul és összhangban kell lennie a FMMK 

Alapszabályával és a  Tagozat ügyrendjével. 

 

5.8 Tagság 

 

A XXX Tagozat hatáskörébe tartozó kamarai jogosultsággal rendelkező FMMK 

tagok a megalakulást követően a szakcsoportnak automatikusan tagjaivá válnak.  

A szakcsoport tagjának fel kell venni az illetékes területi mérnöki kamara bármely 

tagját, aki a szakcsoportba való felvételét írásban kéri. 
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 Minden tag jogosult a Magyar Mérnöki Kamara egyéb tagozatának, a FMMK más 

szakcsoportjának tagságára is.  

 A tagok a taggyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választhatók bármely 

szakcsoportbeli tisztségre, jogosultak hivatalos irataikban tagságuk tényét 

feltüntetni. 

 A FMMK Alapszabálya szerint a területi kamara minden olyan tagja, aki a 

FMMK több szakcsoportjában van regisztrálva, csak az általa első helyen 

megjelölt szakcsoportban választható küldöttnek a FMMK küldöttgyűlésébe, vagy 

jelölhető a FMMK bármely vezetői tisztségére. 

 

 A tagság szünetel vagy megszűnik: 

 - a mérnöki kamarai tagság megszűnése vagy szüneteltetése esetén, 

 - a tag kérésére, 

 - erre vonatkozó fegyelmi határozat szerint. 

 

6. A szakcsoport támogatása 

 

Az országos tagozat támogatója meghatározhatja, hogy a felajánlott támogatási 

összeg megadott hányadát a szakcsoport rendelkezésére kívánja bocsátani. A 

szakcsoportnak a hányad felhasználására intézkedési joga van, a tagozat 

gazdálkodási feltételeinek alkalmazásával, de a szakcsoport önálló gazdálkodást 

nem folytat. 

A szakcsoportot a területi kamara és a tagozat is támogathatja. 

A szakcsoportot a FMMK-án keresztül cégek, vállalkozások is támogathatják 

közcélú adományozással. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1 Az ügyrendben nem szabályozott működési és gazdasági kérdésekben a Fejér 

Megyei Mérnöki Kamara Alapszabálya az érvényes. 

 

7.2 A szakcsoport ügyrendjében nem szabályozott szakmai kérdésekben az MMK 

XXX Tagozatának Ügyrendje érvényes. 

 

7.3 A Fejér Megyei Mérnöki Kamara XXX Szakcsoportja ezen ügyrend elfogadásával 

a FMMK és az MMK XXX Tagozata elnökének ellenjegyzését követően az alapító 

taggyűlés napjától jön létre és válik a Fejér Megyei Mérnöki Kamara, illetve a 

Magyar Mérnöki Kamara XXX Tagozat közös szakcsoportjává. 

 

Székesfehérvár, 2011. …………... 

 

 ……………………………. 

 Schlett Ferenc 

   Szakcsoport elnöke 

 

Ellenjegyezte: 

       

 …..…………………..  ……………………………. 

 Dr. Szepes András Holéczy Ernő 

 a FMMK elnöke a MMK GGT elnöke 


