
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A Vas Megyei Építész Kamara 
 

ALAPSZABÁLYA 

 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12/2018.(10.17.) sz. taggyűlési határozattal elfogadott módosítással  
egységes szerkezetben 

 
 
 



A Vas Megyei Építész Kamara 
ALAPSZABÁLYA 

2018. október 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§ Név: Vas Megyei Építész Kamara 
 Rövid elnevezés: VÉK 
2.§ Székhelye: 9700 Szombathely, Thököly Imre u. 14. 

A címváltozást 15 napon belül a Vas Népe napilapban közzé kell tenni és a Vas 
Megyei Bíróságnak, mint cégbíróságnak be kell jelenteni. 

 
Levelezési cím: Megegyezik a székhellyel. Köztes időben a mindenkori elnök által közzétett cím. 

 
Pecsétje: 2,7 cm átmérőjű kör, a kerülete mentén „VAS MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA” felirat, 

a kör közepén a Magyarország címere, a címer alatt ”alapítva 1996” felirat! 
 
3.§ Illetékességi terület: Vas megye közigazgatási területe, a tagsághoz kötött jogosultságok esetén. 

 
4.§ Meghatározás, rendeltetés 
 

1.) A Vas Megyei Építész Kamara (továbbiakban Területi Kamara) a kamarai tagsági feltételeknek 
megfelelő, természetes személyek által létrehozott, nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, 
területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestület. 

 
2.) A Területi Kamara rendeltetése, hogy működési területi illetékességgel tagjainak 

szakmagyakorlását, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje és ellenőrizze, tagjai felett a 
törvény korlátai között fegyelmi jogkört gyakoroljon, tagjai anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeit 
képviselje, az építészeti hivatás szakmai és erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a terület 
építészeti kultúrája felett őrködjék. 

 
3.) Az épített környzet  alakításáról és védelméről szóló  törvényben meghatározott építészeti – 

műszaki tervezési, tervellenőri, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és 
településrendezési szakértői, továbbá jogszabályban engedélyezéshez kötött építésüggyel 
összefüggő tevékenységet – jogszabályban foglalt kivétellel – csak az folytathat, aki kamarai 
tagsággal rendelkezik. 

 
4.) A Területi Kamara tagja építészeti tevékenységet – az érvényben lévő egyéb jogszabályi előírások 

feltételei alapján és keretei között - Magyarország egész területén végezhet. 
 
5.) Gazdálkodó szervezet és más jogi személy, a 3. pontban meghatározott tevékenységet csak 

területi kamarai tagsággal rendelkező alkalmazottja, vagy tagja – ideértve az egyéni vállalkozót is 
– útján végezhet. 

 
5.§ A működés törvényességi alapja 
 

A Területi Kamara a Magyarország „Tervező és Szakértő mérnökök valamint építészek szakmai 
Kamaráiról” című 1996. évi LVIII. számú módosított törvénye alapján és felhatalmazásával, jelen 
Alapszabálya szerint működik. 

 
6.§ Törvényességi felügyelet 

1.) A Területi Kamara törvényességi felügyeletét az építésügyért felelős miniszter gyakorolja. /1996. 
évi LVIII. tv.38.§/ 

 2.) A miniszter az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint  jogosult 
hivatalból megvizsgálni a kamarák közigazgatási hatósági ügyintézési eljárását és azokban való 
döntését. 
A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben bírósági vagy államigazgatási 
eljárásnak van helye.  

3.) Ha a Területi Kamara működésének törvényessége másképpen nem állítható helyre, a miniszter 
bírósághoz fordul. 
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II. FELADATOK 

 
7.§ Közfeladatok 
 

A Területi Kamara az illetékességi területén az építészeti tevékenység jogszerűségének és szakmai 
színvonalának biztosítása érdekében – a Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) által elfogadott 
(mindenkor érvényes) szabályzataiban részletezett módon eljárva, a szabályzatok érvényesülését 
segítve – az alábbi közfeladatokat látja el: 
 
1.) Névjegyzéket vezető szervként a jogszabályban meghatározottak szerint első fokon   engedélyezi 

a mérnöki illetve építészeti tevékenység, valamint jogszabály alapján az egyéb szakmagyakorlási 
tevékenység folytatását és vezeti az e tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét. 

 
a.) A területi kamara az Ákr /2016. évi CL. törvény/ szerinti közigazgatási hatóságként jár el 

/közigazgatási ügy/ 
-mérnöki illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása, és az 
ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve abból törlés, a mérnöki illetve építészeti 
tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány /igazolás/ kiállítása, valamint külön 
jogszabály alapján szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló 
hatósági bizonyítvány kiállítása. E jogkörben és a kamara hatáskörébe utalt egyéb igazgatási 
ügyben a területi kamara titkára jogosult eljárni.  
Az igazolás évente a következő tagdíjfizetés határidejéig érvényes. Igazolást csak a 
tagdíjhátralékkal nem rendelkező tag kaphat. 

b.) A Területi Kamarának a tervezői, illetve szakértői névjegyzékbe vételéről, kizárásáról és 
törléséről hozott határozatai „Közigazgatási határozat”-nak minősülnek. 

c.) A területi kamara kérelemre a tervezői és szakértői névjegyzéki bejegyzésről hatósági 
igazolványt állít ki. A hatósági igazolvány igazolja a névjegyzékbe vétel idejét, érvényességét, 
a gyakorolható tevékenység leírását. 
Az általa vezetett névjegyzékről az Országos Kamarának adatot szolgáltat. 

 
2.) Figyelemmel kíséri, hogy az építészeti tevékenységet csak az arra jogosultak végezzék, szükség 

esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez. 
E feladat teljesítése érdekében a Területi Kamara: 

 
a.) tagjait a tagok választása szerinti – szakképesítése és tevékenysége alapján meghatározott 

– szakmai tagozatokba sorolja be és tartja nyilván. Ennek során a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a személyes 
adatvédelemre vonatkozó szabályai szerint jár el.  A Hivatalos Tervezői és Szakértői 
Névjegyzékben közzétételre kerülő nyilvántartási adatokat a Magyar Építész Kamara 
számára átadja; 
A területi kamaránál tagozat /szakcsoport/ nem működik. 

b.) a Területi Kamara illetékességi területén az építészeti tevékenységet végzők jogosultságát 
az erre meghatalmazással bíró megbizottja (kamarai biztos) útján vizsgálja és ellenőrzi a 
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

c.) ha a vizsgálat jogosulatlan személy tervezését állapítja meg, az intézkedésre jogosult 
hatóságnál a Területi Kamara Elnöke kezdeményezi a törvénysértés azonnali 
megszüntetését, szükség esetén jogi eljárást kezdeményez. 

d.) az illetékességi területén felmerülő, de más területi kamara tagjával kapcsolatos etikai vétség 
esetében az ügyet továbbítja az illetékes területi kamarához. 

 
3.) Ellenőrzi, hogy tagjai, valamint – építészeti tevékenységgel foglalkozó – gazdálkodó szervezetek, 

vállakozók tevékenységének minősége megfelel-e a vonatkozó: 

 jogszabályoknak, 

 hatósági előírásoknak, 

 szakmai követelményeknek, 
Szükség esetén saját hatáskörében eljár, vagy intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást 
kezdeményez. 
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4.) Figyelemmel kíséri és vizsgálja illetékességi területén az építészeti tevékenységgel kapcsolatos 

jogszabályok érvényesülését. 
 
 
5.) Kivizsgálja a tagjait érintő szakmai és etikai panaszokat, eljár ezen panaszok okának mielőbbi  

megszüntetésében. 
E feladat teljesítése érdekében a Területi Kamara Etikai-fegyelmi Bizottságot működtet. 

 
6.) Együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a helyi önkormányzati szervekkel. 

E feladat teljesítése érdekében: 
 
a.) a Területi Kamara Elnöksége az illetékességi területén működő önkormányzatokkal az 

együttműködés formáját és tartalmát rögzítő megállapodás(okat)t kezdeményez; 
b.) az önkormányzatok tevékenységét szakmai információk (kamarai szabályzatok, 

névjegyzékek) átadásával segíti; 
c.) a kamarai biztosi rendszer létrehozásával és működtetésével segíti a jogszabályi előírások, 

szakmai feltételek érvényesülését; 
d.) a települési főépítészek tevékenységéhez, tervtanácsok működéséhez, a tervpályázatok 

lebonyolításához segítséget nyújt. 
 
7.) A megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve közreműködik a tervezői és szakértői tevékenység 

minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és működtetésében. 
 
8.§ Érdekvédelmi feladatok 
 

A Területi Kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó építészeti tevékenységgel 
összefüggő ügyekben.  
Ennek keretében: 
 
1.) kapcsolatot tart a szakirányú felsőfokú oktatási intézményekkel és támogatja a felsőoktatásban 

tanulók és a pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét; 
 
2.) együttműködik az építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi és a szomszédos 

megyékben, régiókban, országokban működő érdekképviseleti, szakmai, tudományos és egyéb 
társadalmi szervezetekkel, valamint más köztestületekkel; 

 
3.) véleményezi az igazságügyi építész szakértővé történő kijelölést; 
 
4.) figyelemmel kíséri és nyilvántartja – a MÉK Tervpályázati és Versenyszabályzata figyelembe 

vételével – a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, tervpályázatok kiírását és 
lebonyolítását; 

 
9.§ Önigazgatási feladatok 
 

A Területi Kamara önigazgatási feladatkörében: 
 
1.) megalkotja, illetve szükség esetén módosítja – a vonatkozó törvény keretei között – 

alapszabályát, mely kizárólag a Taggyűlés hatásköre; 
 
2.) tagjaival szemben – első fokon – etikai fegyelmi eljárást folytat le; 
 

a.) Az eljárást első fokon a tag lakóhelye szerint illetékes területi kamara Etikai – Fegyelmi 
Bizottsága folytatja le. 

b.) Az eljárás lefolytatását az érintett személy is kérheti, ez esetben az eljárást le kell folytatni. 
c.) Az eljárás szabályait az Etikai – Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 

 
3.) nyilvántartást vezet tagjairól, nyilvántartottjairól és a tervezési jogosultsággal rendelkező nem 

kamarai tagokról. 
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10.§ Szolgáltatások 
 

Kamarai szolgáltatások igénybevételére a tag a tagdíj határidőre történő befizetése esetén jogosult. 
 
1.) A Területi Kamara rendszeresen a WEB lapján a Magyar Építész Kamarával együttműködve 

tájékoztatja tagjait. 
 
2.) A területi kamara lapot juttat el tagjaihoz. 

 
3.) Figyelemmel kíséri illetékességi területén az építészeti tevékenységgel összefüggő: 
 

a.) önkormányzati döntéseket, rendeleteket, 
b.) bírósági döntéseket, eljárásokat, 
c.) versenytárgyalások, tervpályázatok meghírdetését és eredményhírdetését és ezen 

információkról folyamatosan tájékoztatja tagjait és a Magyar Építész Kamarát. 
4.) A szolgáltatások bővítése érdekében gondoskodik a helyiségeinek hatékonyabb hasznosításáról, 

szakmai képzések, közösségi rendezvények szervezésével. 
5.) A tagság jobb tájékoztatását lapalapítással és honlapjával is elősegíti. 
6.)  Konferenciákat, szakmai tanulmányutakat, biennálét, szakmai rendezvényeket szervez, az 

ezekhez kapcsolódó valamennyi vagy részbeni személyi, tárgyi, és anyagi feltétel biztosítása, 
finanszírozása mellett 

 
 

III. SZERVEZETI REND 

 
11.§ A Területi Kamara szerveinek felsorolása 
 

1.) A Taggyűlés: 
  a Területi Kamara legfelsőbb szerve 
 
2.) Az Elnökség: 
  a Területi Kamara választott vezető testülete legfőbb ügyintéző szerve 
 
3.) A Felügyelő Bizottság: 
  a Területi Kamara választott ellenőrző testülete 
 
4.) Az Etikai-fegyelmi Bizottság: 
  a Területi Kamara választott ügyintéző testülete 
 
5.) A Választási Jelölőbizottság: 
  a Területi Kamara választott ügyintéző testülete 

 
6.) Titkárság: 
  a Területi Kamara ügyviteli szerve 

 
12.§ A Taggyűlés 
 

A Területi Kamara legfelsőbb szerve. 
 
1.) Feladata és hatásköre: 
 

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a.) a Területi Kamara alapszabályának elfogadása, módosítása; 
b.) a Területi Kamarák egyesüléséről, szétválasztásáról szóló döntés; 
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c.) a Területi Kamara  

 Elnökének, 

 Alelnökének, 

 Elnökségének (3 fő), 

 Felügyelő Bizottságának (3 fő + 2 póttag), 

 Etikai-fegyelmi Bizottságának (7 fő + 2 póttag) és 

 Jelölőbizottságának (3 fő + 2 fő póttag) megválasztása; 
d.) a Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésébe az országos alapszabályban meghatározott 

számú tag után egy-egy küldött, valamint pótküldöttek megválasztása; 
e.) 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. 
f.) a Területi Kamara éves tevékenységéről és költségvetéséről szóló Elnöki beszámoló 

elfogadása; 
g.) a Felügyelő Bizottság és az Etikai-Fegyelmi Bizottság éves tevékenységéről készített 

beszámolóknak az elfogadása; 
h.) a költségvetési terv elfogadása, 
i.) a Területi Kamara tisztségviselőinek visszahívása; 
j.) a Területi Kamara választott tisztségviselői tiszteletdíj meghatározása; 
k.) a Területi Kamara által alapított nonprofit gazdasági társaság beszámolójának elfogadása; 
l.) felhatalmazni az Elnököt hitel felvételre, ill. a Területi Kamara vagyontárgyára jelzálog 

bejegyzésére. 
 
2.) A taggyűlés összehívása: 
 

a.) A Taggyűlést az utolsó Taggyűlés berekesztésétől számított 1 éven belül  kell összehívni. 
b.) A Tisztújító Taggyűlést az utolsó Tisztújító Taggyűlés berekesztésétől számított 4 éven belül 

kell összehívni. 
c.) Rendkívüli Taggyűlést, illetve Tisztújító gyűlést kell összehívni, ha: 

 az Elnökség többsége, vagy 

 a Felügyelő Bizottság, vagy 

 a Tagok több mint 10%-a 
ezt írásban kéri, illetve, ha a Felügyelő Biztos ezt elrendeli. 

d.) A Taggyűlés időpontját az Elnökség határozza meg, összehívása az Elnök feladata. 
e.) Az időpontot úgy kell megválasztani, hogy: 

 az írásos meghívó és mellékletei (2./g.) min. 15 nappal a taggyűlés előtt postázhatók 
legyenek. 

 Rendkívüli illetve Tisztújító Taggyűlést (2./c.) a döntéstől számított 60 napon belül 
össze kell hívni. 

f.) A Taggyűlésre meg kell hívni: 

 a tagokat, 

 a Területi Kamara Titkárát, 

 a Magyar Építész Kamara Elnökét és Felügyelő Bizottságának Elnökét, 
g.) Az írásos meghívóhoz mellékelni kell: 

 a napirendi javaslatot, 

 a költségvetési beszámolót és tervet, 

 az alapszabályt érintő szövegjavaslatot, 

 tisztújítás esetén a Jelölő Bizottság előterjesztését. 
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3.) Lebonyolítása: 
 

a.) A Taggyűlés lebonyolításának megszervezése az Elnök feladata. 
b.) 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 jelen van. A megismételt 
taggyűlést az eredeti taggyűlés időpontját követő  60 napon belül  kell összehívni. 

c.) A Taggyűlés határozatát általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozó 1./a.) és 1/b.) pontban rögzített ügyekben való döntéshez a jelenlévők 
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. 

d.) A választott tisztségviselőket, bizottsági tagokat és küldötteket titkos szavazással kell 
megválasztani, és a szavazást úgy kell lebonyolítani, hogy eredménye ellenőrizhető legyen. 
Egyéb kérdésekben akkor kell titkosan szavazni, ha az érintett személyek ezt igénylik, vagy 
ha a Taggyűlés így határoz. 
 

 
4.) Tisztújítás, a választás szabályai: 
 

a.) A választott tisztségviselők, a bizottsági tagok, küldöttek és a tagozatok elnökei 
megbízatásának leghosszabb időtartama 4 év, amely ismételt megválasztásukkal  
meghosszabbítható.  

b.) A területi kamarai tisztségviselő a területi kamarában csak egy tisztséget tölthet be. 
c.) A kamarai tag tisztségviselőként azonos kamarai szervezeten belül egy tisztséget tölthet be.  
d.) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói /Ptk 8 

könyv 8:1(1)1/ illetve a munkakörükben egymás alá és fölé rendeltjei. 
e.) A Területi Kamarában az ott nyilvántartott tag választható meg tisztségviselőnek, bizottsági 

tagnak és küldöttnek.  
f.) A Taggyűlésen jelenlévő tagok a jelölő listára további jelölt felvételét nem javasolhatják.  
g.) Csak az a személy kerülhet a jelölőlistára, aki előzetesen a jelölés elfogadásáról nyilatkozott. 
      A szavazólapon fel kell tüntetni a megválasztható személyek számát. 
h.) A választás a nem javasolt személyek listáról történő kihúzásával történik. 
i.) A szavazólapokat zárt urnában kell gyűjteni. A Titkárság a Felügyelő Választási Jelölő  

Bizottság közreműködésével regisztrálja a szavazólapot leadó tagokat. 
j.)  Megválasztottnak kell tekinteni azt az elnökjelöltet, aki a leadott érvényes szavazatok 

egyszerű többségét, (50%+1 szavazat), illetve azt az egyéb jelöltet, aki a kapott 
szavazatok sorrendjében a legtöbb szavazatot kapta. 

k.)   A szavazás eredményét a Szavazatszámláló Bizottság elnöke hirdeti ki a helyszínen. 
 

5.) A Területi Kamara Tisztségviselői, a Tisztségviselő visszahívása: 
 

a.) A Területi Kamara Tisztségviselői: 

 Elnök, 

 Alelnök, 

 Elnökségi tagok, 

 Titkár, 

 Felügyelő Bizottság elnöke, 

 Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke. 
b.) A választott Tisztségviselő megbízatása megszűnik a Tisztségviselő 

 lemondásával, 

 megbízatása időtartamának lejártával, 

 visszahívásával, 

 a kamarai tagság megszűnésével, 

 halálával. 
c.) A választott Tisztségviselő visszahívását 

 a Területi Kamara tagjainak 10%-a, vagy 

 a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti. 
Az érintett Tisztségviselő visszahívásáról titkos szavazást kell elrendelni. 
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13.§ Az Elnökség, az Elnök 
 

Az Elnökség a Területi Kamara választott vezető testülete és legfőbb ügyintéző szerve. 
 Kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és a felügyelő bizottság tagja, továbbá az elnökség 

tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói illetve munkakörükben egymás alá-, fölé rendeltjei. 
 
1.) Összetétele: 

 A Területi Kamara Elnöksége az Elnökből, az Alelnökből, 3 fő Elnökségi Tagból áll, akiket a 
Taggyűlés választ meg.  

b.) Az Elnököt – annak akadályoztatása esetén – általános jogkörrel az Alelnök helyettesíti. 
c.) Az Elnökség – az Alelnök akadályoztatása, vagy szükség esetén – az Elnök helyettesítésével 

Elnökségi tagot bíz meg. 
 

 
2.) Feladata és hatásköre: 
 

a.) Az Elnökség feladata, hogy a Taggyűlések közötti időszakban – a Taggyűlés határozatainak 
megfelelően – a Területi Kamara működését irányítsa és feladatait végrehajtsa. 

b.) A Titkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az 
Elnökség gyakorolja. 

c.) A Területi Kamara gazdálkodásáért az Elnök felelős. 
d.) A Taggyűlésen elfogadott költségvetési terv alapján kidolgozott éves költségvetést az Elnök 

előterjesztésében az Elnökség fogadja el. 
    e.)    az Elnökség nevében aláírásra az Elnök jogosult, továbbá azok akiket az Elnökség aláírási 
 joggal ruházott fel. 

f.) A Területi Kamarát az Elnök képviseli. 

 
g.) Az elnökség mérlegelési jogkörrel „tiszteletbeli tag” címet adományozhat a nyugdíjas kamarai 
tagnak 
h.) „Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki  

      a.) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem 
   kíván folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését, 
       b.) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte, 
      c.)a tárgyévet megelőző évről tartozása nem áll fenn. 

 
 

3) Munkája: 
 

a.) Az Elnökséget szükség szerint, de legalább kéthavonta egyszer, az Elnök írásos meghívóval 
hívja össze a tervezett ülés előtt legalább 8 nappal. 

b.) Az Elnökség ülései zártak. Azon a Titkáron és a Felügyelő Bizottság képviselőjén kívül – akik 
az ülésen tanácskozási joggal vannak jelen – további személyek az Elnök meghívására 
vehetnek részt. 

c.) Az Elnökség határozatképességéhez az Elnökségi Tagok többségének jelenléte szükséges. 
d.) Az Elnökség határozatait (döntéseit) szótöbbséggel hozza, nyilt szavazással, 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
e.) A személyekre vonatkozó határozatokat az Elnökség bármelyik tagjának kérésére titkos 

szavazással kell hozni. 
f.) A határozatokat, illetve az elnöki intézkedéseket nyilván kell tartani és a tagokkal ismertetni 

kell, ami a Titkárság feladata. 
 

 
14.§ A választott bizottságok 
 

A Területi Kamara választott bizottságai: 

 Felügyelő Bizottság 

 Etikai-Fegyelmi Bizottság 

 Választási Jelölőbizottság 
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1.) A Bizottságok összetétele: 
 

a.) A Taggyűlésen megválasztott Bizottságok Tagokból és Póttagokból (12. § 1. c.) állnak. 
Póttag az lesz, akire a választáson kevesebb szavazatot adtak le. Szavazategyenlőség 
esetén eldöntő szavazással kell a jelöltek közül a tago(ka)t és póttago(ka)t megválasztani. 

b.) A Bizottság első ülésén tagjai közül Bizottsági Elnököt választ. 
c.) A Bizottság Elnöke valamely Tag akadályoztatása esetén Póttagot hív be a Bizottság 

munkájába a választáson kapott szavazatok sorrendjében. 
d.)   A felügyelő bizottság tagja nem lehet egyben az elnökség tagja továbbá a felügyelő bizottság 

tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói illetve munkakörükben egymás alá-fölé 
rendeltjei. 

 
 
2.) A Felügyelő Bizottság feladata: 
 

a.) Ellenőrzi a Területi Kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre 
vonatkozó jogszabályok, a Területi Alapszabály, a Szabályzatok érvényesülését, a Magyar 
Építész Kamara állásfoglalásai, valamint a taggyűlési határozatok betartását. 

b.) Jelentést készít a Taggyűlés számára, melyben értékeli a Területi Kamara és egyes 
szerveinek munkáját és tevékenységük szabályszerűségét. 
A jelentés külön fejezetben kell foglalkozzon az 

 éves költségvetési beszámoló és a 

 költségvetési terv elemzésével, valamint az 

 elnöki beszámoló elfogadására, elutasítására kell tegyen javaslatot. 
c.) Szóban, vagy súlyosabb esetben írásban felhívja az Elnökség figyelmét a folyamatos 

ellenőrzés során tapasztalt működési hibákra és szabálytalanságokra. 
d.) Ha a tapasztalt szabálytalan működés – figyelmeztetés ellenére – nem változik, a Felügyelő 

Bizottság kezdeményezheti rendkívüli Taggyűlés, vagy rendkívüli Tisztújító Taggyűlés 
összehívását, illetve egyes tisztségviselők visszahívását. 

 
3.) A Felügyelő Bizottság működése: 
 

a.) A Felügyelő Bizottság Tagjai tevékenységükért kizárólag a Taggyűlésnek tartoznak 
felelősséggel és feladatuk ellátása körében részükre csak a Taggyűlés adhat utasítást. 

b.) A Felügyelő Bizottság működési ügyrendjét – az Alapszabály keretei között – maga állapítja 
meg. 

 
c.) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai többsége jelen van. Szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 
d.) A Bizottság Elnöke, vagy megbizottja tanácskozási joggal részt vesz az elnökségi üléseken 

és részt vehet minden, a Területi Kamara Elnöksége, vagy Bizottságai által szervezett 
tanácskozáson, rendezvényen. Ezekre a Felügyelő Bizottságot meg kell hívni. 

e.) A Felügyelő Bizottság a területi ügyintéző és ügyviteli szervektől, illetve a Területi Kamara 
tisztségviselőitől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, továbbá minden olyan iratot 
megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. 

 
4.) Az Etikai-fegyelmi Bizottság feladata, hogy a Törvényben, az Alapszabályban és a Magyar Építész 

Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzatában meghatározott módon: 
 

a.) közreműködjön a szakmai és etikai normák kialakításában; 
b.) kivizsgálja a szakmai és etikai panaszokat és szakmai, vagy etikai fegyelmi vétség alapos 

gyanúja esetén lefolytassa az első fokú szakmai és etikai – fegyelmi eljárást; 
c.) a bizottság munkáját a jogszabályok és a kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata szerint végzi. 
 

5.) A Jelölőbizottság feladatai: 
a.) javaslattétel a kamarai tisztségviselőkre és bizottsági tagokra (azok megbízatásának lejárta 

előtt) 
b.) a jelöltnek a tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatának a beszerzése 
c.) a tisztújító taggyűlésre és küldöttgyűlésre jelölőlista összeállítása 
d.) az összeállított jelölőlista taggyűlési ismertetése. 
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15.§ A kinevezett bizottságok 
 

Kinevezett bizottságot – szükség esetén – az Elnök hozhat létre. A Bizottság az elvégzett munkájáról 
az Elnökség előtt számol be. 

 
16.§. A Titkár, a Titkárság 
 

1.) A területi kamara ügyviteli szerve a titkárság, melynek vezetője a területi kamara titkára. 
 
2.) Titkár csak az lehet, aki állam és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási főiskolai 

végzettséggel, vagy a Kamara szakterületébe tartozó felsőfokú szakirányú végzettséggel, 
közigazgatási alapvizsgával és legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. 

 
3.) A Titkár felett: 

a.) a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az Elnökség, egyéb 
munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja; 

b) a munkaviszonnyal kapcsolatos jogát az Elnökség az Elnök előterjesztésében gyakorolja; 
c) a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben a Munka Törvénykönyve szerint kell eljárni. 

 
4.) A Területi Kamara hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben, a Titkár jár el. 
 
5.) A Titkár feladata a Területi Kamara ügyviteli és ügykezelési, nyilvántartási feladatainak végzése, 

illetve a feladatok elvégzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
 
6.) A Titkár vezeti a Titkárságot és a Titkárság dolgozói, illetve a Területi Kamara egyéb 

munkavállalói felett a munkáltatói jogokat – a Munka Törvénykönyve szerint meghatározott 
módon – gyakorolja. 

 
7.) A Titkár részt vesz – tanácskozási joggal – az Elnökség ülésén, az Alapszabályban, illetve az 

Elnökség által meghatározott feladatok elvégzéséért és a Titkárság munkájáért felelős. 
 
 

 

IV. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI 

 
17.§ A gazdálkodás jellege, általános szabályai 
 

1.) A Területi Kamara önállóan gazdálkodó jogi személyiségű szervezet. 
 
2.) Gazdálkodását az Alapszabály, a Taggyűlés által meghatározott irányelvek, az Elnökség által 

elfogadott Költségvetés alapján végzi. 
 
3.) A gazdálkodást a 2. pontban felsorolt szabályok betartásával az Elnök irányítja. A számviteli 

szabályok betartásáért a Titkár felelős. 
 
4.) A Kamara gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 
 
5.) A Területi Kamara a működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi: 
 a.)    tagdíjakból, 
 b.)    eljárási díjakból, 

c.) nyilvántartási díjakból, 
d.)    a Kamara szakmai szolgáltatásairért fizetett díjakból, 
e.) tagdíj + névjegyzéki  díjakból, 
f.)    egyéb bevételekből. 

 
6.) Az 5. pontban felsorolt (a-d) díjak országosan egységesek.  

 
7.) A Területi Kamara feladatainak ellátása érdekében csak közhasznú társaságot alapíthat, és csak 

közhasznú társaságban szerezhet részesedést. Az alapítással és részesedés szerzéssel 
kapcsolatos döntés a Taggyűlés hatáskörébe, míg a tulajdonosi feladatok egyéb teendőit az 
Elnök látja el. 
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18.§ A tagdíj, eljárási, szolgáltatási díj: 
 

1.) Az éves tagdíjak megállapítása és ebből a Magyar Építész Kamara illetve egyes Területi Kamarák 
egyidejű és egyenrangú működését biztosító részesedési arányának évenkénti meghatározása a 
Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének feladata. 

 
2.) A MÉK Küldöttgyűlése a költségvetési vita során megtárgyalja a területi építész kamarákkal 

előzetesen egyeztetett Eljárási és Szolgáltatási Díjtáblázatot. 
 
3.) A tagdíjat minden évben egy összegben március 31-ig kell megfizetni. Méltányossági okból azt 

elnökség egyedi engedélyt adhat tárgyéven belüli halasztott fizetésre. 
 
4) Ha a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódik fel, a  

területi kamara elnöksége a tagot – 40 munkanapos határidő biztosításával  - a hátralék  és a 
fennálló tartozás 10%-át kitevő késedelmi díj megfizetésére hívja fel, ennek elmulasztása esetén 
a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.  

 
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az érintett tag a Magyar Építész 
Kamara Elnökségéhez fellebbezhet. Amennyiben a fellebbezéssel egyidejűleg a tag a hátralékos 
tagdíjat és eljárási díjat maradéktalanul megfizeti, az első fokú határozatot hatályon kívül kell 
helyezni. A pótlólagos tagdíjfizetésnek ezzel a lehetőségével a tag tíz évente csak egy alkalommal 
élhet. 

 
5.) A tagok tagdíjfizetésének adatai a Területi Kamara tagjai számára nyilvánosak. 
 
6.) Az a kamarai tag, aki nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz 

kötött tevékenységből származó jövedelme nem volt, továbbá a MÉK névjegyzékén érvényes 
tevezői, ill. szakértői engedéllyel nem rendelkezik, vagy engedélye szünetel, a tagdíj 30%-át fizeti 
tagdíjként. 

 
19.§ Költségvetés 
 

1.) A költségvetési terv tervezetét a Területi Kamara Elnöke vezetésével az Elnökség dolgozza ki és 
azt legkésőbb a tárgyév május 31-ig a taggyűlés elé terjeszti. 

 
2.) A költségvetési terv tartalmi részletezettségének meghatározása elnökségi hatáskör, de 

tartalmaznia kell legalább: 
a.) bevételi oldalon: 

 előző évi pénzmaradványt 

 a tagdíjak összegéből tervezett bevételt 

 az eljárási díjakból tervezett bevételt, 

 nyilvántartási díjakból tervezett bevételt, 

 a szolgáltatásokból tervezett és egyéb bevételeket. 
b.) kiadási oldalon 

 tisztségviselők és alkalmazottak bérköltségeit, 

 a székhely fenntartásának költségeit, 

 a közfeladatok ellátásának várható költségeit, 

 várható év végi pénzmaradvány összegét 
 

 
3.) A költségvetési tervet úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban 

legyenek. Hitel, jelzálog csak a Taggyűlés határozatával vehető igénybe. 
 
20.§ Nonprofit gazdasági társaság alapítása 
 

1.) A Területi Kamara gazdasági tevékenységet (ellenérték fejében, nyereség vagy haszonszerzés 
céljából rendszeresen folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység) nem végezhet. 
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2.) A Területi Kamara gazdasági társaságnak nem lehet tagja, és ilyen társaságban nem szerezhet 
részesedést. 

 
3.) A Területi Kamara - feladatainak ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot alapíthat. 
 
4.) A Területi Kamara által alapított nonprofit gazdasági társaság gazdasági társaságnak nem lehet 

tagja, és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. 
 
5.) A Területi Kamara által alapított nonprofit gazdasági társaság tagja lehet más nonprofit gazdasági 

társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése. 
 
 

V. A TAGSÁGI VISZONY 

 
21.§ A tagfelvétel feltételei 
 

1.) A Tagfelvétel általános feltételeit az 1996 évi LVIII. törvény és annak módosításai szabályozzák. 
 
2.) Tagfelvételre jogosító szakmai feltételeket a módosított 1996. évi LVIII. törvény 25. §-a, a 

vonatkozó jogszabály szabályozza. 
 

Szakirányú képzést nyújtó, illetve részlegesen nyújtó egyetemek, főiskolák tételes felsorolását – a 
vonatkozó jogszabályok alapján – a Magyar Építész Kamara által kiadott, országosan egységes 
tagfelvételi kérelem tartalmazza. 

 
22.§ A Tagfelvétel rendje 
 

1.) A tagfelvételi kérelmet a lakóhely szerint illetékes Területi Kamarához kell előterjeszteni. 
 

 
2.) A kérelmet a Magyar Építész Kamara által kiadott nyomtatvány felhasználásával kell benyújtani, 

mellékelve a tagfelvétel általános és szakmai követelményeinek teljesülését igazoló okiratok, 
továbbá az eljárási díj befizetését igazoló postai feladóvevény másolatát. 

 
3.) A felvételről  a Kamara Elnöksége a törvényi feltételek igazolása után 30 napon belül határoz. 
 
4.) Ha a jelentkezőt a Területi Kamara Elnöksége felvette, erről határozatban értesíti a felvett tagot. 

Ha törvény vagy kormányrendelet alapján engedélyezéshez kötött tevékenység folytatásának 
egyben a kamarai tagság is fennállása is feltétele, az aki a tevékenység folytatására engedélyt 
kapott az engedély megadásával és a névjegyzékbevétellel egyidejüleg a kamara tagjává válik. 

 
5.) A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni. 
 
6.) Ha a Magyar Építész Kamara a fellebbezést elutasította, e határozat ellen a kérelmező a 

kézbesítéstől számított 30 napon belül, a Területi Kamara székhelye szerint illetékes bíróságnál 
keresettel élhet. 

 
7.) A Területi Kamara Elnöksége – amennyiben a Magyar építész Kamara a fellebbezésnek, vagy az 

illetékes bíróság a keresetnek helyt ad, a jelentkezőt felveszi és a fellebbviteli határozatot 
végrehajtja. 

 
 
23.§ A tag jogai 
 

A tag joga, hogy: 
 
1.) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a Taggyűlésen, 
 
2.) tisztséget viseljen a Területi Kamarában és a Magyar Építész Kamarában, 
 
3.) igénybe vegye a Kamara által nyújtott szolgáltatásokat, 
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4.) a Kamara szerveinek határozatairól és munkájáról tájékoztatást kapjon, 
 
5.) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében, abban – a MÉK és a tagozatok 

alapszabályának feltételei szerint – tisztséget viseljen.  
 
6.) a Területi Kamara – vagy annak valamely testületi szerve – által hozott jogsértő határozat 

felülvizsgálata érdekében a vonatkozó eljárási szabályokat betartva bírósághoz forduljon,  
 
7.) a vonatkozó szabályok szerint a tisztségviselők visszahívását, illetve a Taggyűlés összehívását 

kezdeményezze, 
 
8.) hivatalos irataiban a Magyar Építész Kamara tagja megnevezést, a tagságát igazoló jelvényt és 

okirato(ka)t nyilvánosan használja. 
 
24.§ A tag kötelességei 
 

A tag kötelessége, hogy: 
 
1.) a tagdíjfizetés szabályait betartva (18. §) a tagdíjat határidőre megfizesse, 
 
2.) megtartsa az Alapszabályban, a MÉK Alapszabályában és a Szabályzatokban foglaltakat, 
 
3.) szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szakmai követelményeknek 

és a Kamara által megállapított etikai szabályoknak megfelelően végezze, 
 
4.) személyi adatainak, lakóhelyének változásáról a Területi Kamarát tájékoztassa. 

 
5.) amennyiben a Területi Kamara nevében, képviseletében kíván eljárni, nyilatkozni, ehhez 

előzetesen szerezze be az Elnök felhatalmazását. 
 
25.§ A tagság átjegyzése 
 

1.) A Területi Kamara tagját lakóhely változása esetén – kérésére – az illetékes Területi Kamarához 
kell átjegyezni. 

 
2.) Az átjegyzési kérelmet a lakóhelyváltozástól számított 30 napon belül annál a Területi Kamaránál 

kell előterjeszteni, ahol a kérelmezőt a lakóhelyváltozást megelőzően tagként nyilvántartották. Az 
átjegyzéssel a kérelmező előző Területi Kamarai tagsága megszűnik. 

 
3.) Az átjegyzési kérelemmel kapcsolatban az érintett Területi Kamarák Titkárságai a Magyar Építész 

Kamara érvényes szabályozása szerint járnak el. 
 
26.§ A tagsági viszony felfüggésztése 
 

1.) A Területi Kamara Elnöksége felfüggeszti a tagsági viszonyt, ha: 
a.) a tag kéri, legfeljebb 5 év időtartamra, 
b.) ha a tagot a „tagsági viszony legfeljebb 1 évig terjedő felfüggesztése” fegyelmi büntetéssel 

sújtották. 
 
2.) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. 

 
 
3.) A tag kérelmére felfüggesztett tagsági viszonyt a tag kérelmére, a fegyelmi büntetéssel 

felfüggesztett tagsági viszonyt a határozott idő elteltével, a tag kérelmére az Elnökség 
visszaállítja. 

 
27.§ A tagsági viszony megszűnése 
 

A tagsági viszony megszűnik: 
 
1.) lemondással illetve a 26.§.a.) pontja szerinti idő leteltével, 
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2.) jogerős és hatályosult fegyelmi határozattal történő kizárással, 
 
3.) a tagsági viszony állampolgársággal kapcsolatos, 1996 évi LVIII. törvény 25. § (1) bekezdésének 

a.) – c.) pontjaiban meghatározott feltétel megszűnésével, 
 
4.) foglalkozástól történt eltiltás jogerős bírósági határozata esetén, 
 
5.) a tag halálával, 
 
6.) ha a tagot cselekvőképességének korlátozottsága, vagy hiánya miatt gondnokság alá helyezték, 
 
7.) az Alapszabályban meghatározott 18. § 4.) Tagdíjfizetési szabályok megszegése miatt hozott 

jogerős megszüntető határozattal. 
 
 
28.§ A tagsági viszony nyilvántartása 
 

A tagsági viszony létesítésével, felfüggesztésével és megszűnésével kapcsolatos nyilvántartás a Titkár 
vezetésével működő Titkárság feladata. 
 

 

VI. TAGSÁGI VISZONY A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARÁBAN 

 
29.§ A tagsági viszony jellege 
 

A Területi Kamarák a vonatkozó törvényben szabályozott módon hozták létre a Magyar Építész 
Kamarát, és annak létrejöttével váltak tagjává. 
 

 
30.§ A Területi Kamara képviselete a MÉK-ben. 
 

1.) A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésében – mint a MÉK legfelsőbb döntéshozó testületében – 
a Területi Kamarát tanácskozási joggal az Elnök, szavazati joggal a taggyűlés által megválasztott 
küldöttek, illetve pótküldöttek képviselik a MÉK alapszabálya szerinti számban és 
meghatározottak szerint.  
A szakmai tagozatokat a MÉK alapszabálya szerint meghatározott tagozati küldöttek és a tagozat     
ügyrendje szerint megválasztott pótküldöttek képviselik. 
Kamarai tag a fentiek közül csak egy jogcímen lehet küldött. 

 
2.) A küldöttek jogállásának általános szabályai 

 
a.) A küldött a jelölés elvállalásával önként vállal kötelezettséget arra, hogy az őt megválasztó 

kamarai   tagok érdekeit a küldöttgyűléseken való részvételével képviseli. 
b.) A küldötti tisztség kizárólag a pótküldött útján helyettesíthető. 
c.) A küldöttre az etikai-fegyelmi szabályzat kamarai tisztségviselőkre vonatkozó szabályai 

értelemszerűen irányadóak. 
d.) Amennyiben a küldött két küldöttgyűlésen indokolatlanul nem jelenik meg, ezzel önként 

vállalt kötelezettségét szegi meg, melynek kivizsgálására az őt megválasztó területi kamara, 
vagy tagozat elnöke etikai-fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

 
e.) A küldött megbízatása megszűnik, a küldött 

 halálával, 

 lemondásával, 

 visszahívásával, 

 megbízatása időtartamának lejártával, 

 kamarai tagsága megszűnésével, felfüggesztésével, átjegyzésével, továbbá a tagozati 
küldötté, tagozati tagsága megszűnésével. 

 
3.) Pótküldött behívására kerül sor 
 

a.) a küldött megbizatásának idő előtti megszűnésekor, 
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b.) a Területi Kamara taglétszámának megnövekedése esetén, továbbá 
c.) a küldött akadályoztatása esetén, helyettesítési joggal. 
A pótküldöttet a Területi Kamara elnöke írásban, megbízólevéllel hívja be a küldöttek közé a 
választáson kapott szavazatok sorrendjében. 
A pótküldött behívása esetén a küldött jogállásával rendelkezik. 
 

4.) A Területi Kamara küldöttei útján részt vesz a Magyar Építész Kamara tisztségviselőinek 
megválasztásában. A MÉK bármely tisztségére – a jelölő bizottság javaslata alapján, vagy a 
küldöttgyűlésen többségi szavazással – jelölhető bármely területi kamarai tag. 

 
5.) A Területi Kamara elnöke részt vesz a területi elnökök testülete – mint érdekegyeztető fórum – 

munkájában. 
 

 
31.§ A Területi Kamara jogai és kötelességei 
 

A Területi Kamara jogait és kötelességeit az 1996. évi LVIII. törvény és módosításai, valamint a 
Magyar Építész Kamara alapszabálya határozza meg. 
 
 

 

VII. AZ EGYESÜLÉS ÉS SZÉTVÁLÁS SZABÁLYAI, A MŰKÖDÉS FELFÜGGESZTÉSE 

 
32.§ Az egyesülés szabályai 
 

1.) Szomszédos Területi Kamarával a Területi Kamara akkor egyesíthető, ha a Taggyűlés érvényes 
(a jelenlévők kétharmadának egyetértő szavazata) határozatával az egyesülést kimondja. 

 
2.) Az egyesülésre vonatkozó taggyűlési határozat akkor emelkedik jogerőre, ha az egyesülésben 

résztvevő szomszédos Területi Kamara(k) is hasonlóan határoz(nak). 
 
3.) Az egyesülési határozat jogerőre emelkedésének időpontjától számított min. 3., maximum 6 

hónapon belül lehet, illetve kell az egyesítést végrehajtani. 
 
4.) A szomszédos területi Kamarával(kal) történő egyesülés esetén az új Területi Kamara 

illetékességi területe az egyesülő Területi Kamarákéhoz igazódik. 
 
5.) Az egyesítéssel létrejövő Területi Kamara az egyesült Területi Kamarák általános jogutódja. 
 
6.) Ha a Területi Kamara taglétszáma tartósan (1 éven túl) 60 fő alá csökken, illetve feladatainak 

ellátása az alacsony létszám miatt veszélyeztetett, úgy a Felügyelő Bizottság kötelessége a 
Taggyűlés összehívásával az egyesítés kezdeményezése. 

 
 
 
33.§ A szétválás szabályai 
 

1.) A Területi Kamara szétválásával megyénként Kamarák hozhatók létre, ha a szétvált Kamarák 
mindegyikének taglétszáma min. 60 fő. 

 
2.) A szétválásról a Taggyűlés határoz. A határozat érvényességéhez a jelenlévők 2/3-ának 

egyetértése szükséges. A határozat kihírdetésével lép hatályba. 
 
3.) A szétválásról hozott döntésben rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. A Területi Kamara jogai 

és kötelezettségei a vagyonmegosztás arányában a szétválás során létrejött Területi Kamarákra, 
mint jogutódokra szállnak át. 

 
4.) A szétválásról hozott döntés hatályba lépésétől számított min. 3, max. 6 hónapon belül lehet, 

illetve kell a szétválást végrehajtani 
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34.§ Az egyesülés és szétválás közös szabályai 
 

1.) A szétválásról, illetve egyesítésről hozott taggyűlési határozat hatályba lépésétől kezdödő 
végrehajtási időszakban az érintett Területi Kamaráknak: 

 
a.) tájékoztatni kell írásban: 

 tagságukat, 

 a Magyar Építész Kamarát, 

 a Felügyeleti Szervet, 

 a Szombathelyi törvényszéket 

 napilapokban történő közzététellel a Közvéleményt, 

 továbbá alkalmazottait, 

 és szerződéses partnereit. 
c.) Módosított alapszabályt kell az alakuló Taggyűlés(ek) számára előkészíteni. A módosított 

alapszabályt(okat) az érintett Területi Kamarák Elnökei által felkért 3-3 fős Bizottságok készítik 
elő. 
 

c.) Az új (egyesített, illetve szétválasztott) Kamara(k) Taggyűlését és Tisztségviselőinek 
megválasztását is elő kell készíteni. A feladat ellátására: 

 egyesítés esetén az egyesülő kamarák elnökségei 3-3 fős bizottságot, 

 szétválás esetén az átalakuló kamara elnöksége 5 fős bizottságot jelöl ki. 
 
2.) A szétválásról, illetve egyesítésről szóló határozat végrehajtása az átalakult Területi Kamarák 

Taggyűlésén, a módosított alapszabály elfogadásával, illetve a tisztségviselők megválasztásával 
fejeződik be. 
A végrehajtás befejeztéig az átalakuló Kamara(k) tisztségviselői és alkalmazottai feladatukat 
ellátják. 

 
3.) A Területi Kamara egyesülése, illetve szétválása nem érinti tagjainak jogait és kötelességeit. 
 

 
35.§ A működés felfüggesztése 
 

1.) A Területi Kamara testületi szerveinek és tisztségviselőinek működését – a törvényességi 
felügyeletet ellátó miniszter kezdeményezésére – a Bíróság függesztheti fel, és a Kamara 
irányítására – a felfüggesztés tartamára – Felügyelő Biztost rendelhet ki. 

 
2.) A Felügyelő Biztos köteles a működés törvényességének helyreállítása céljából haladéktalanul 

összehívni a Taggyűlést. 
 
3.) Ha a Taggyűlés a működés törvényességét helyreállítja, a Kamara más testületi szervének és 

tisztségviselőinek működése sem függeszthető fel tovább. 
 
 
 

VIII. ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK A KAMARAI BIZTOSI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA 

 
36.§ A Vas Megyei Építész Kamara az alapszabálya 7.§. 6. c. pontja alapján, a kamarai törvény 3. §. (1) 

bek. b.) pontjában és (4) bek.-ben meghatározott közfeladat ellátását, az erre felhatalmazással bíró 
tagjai útján is elláthatja és a MÉK alapszabály 5.2 pontja figyelembevételével. 

 
 
 

A szakmafelügyeleti bizottság 
 

1.) A területi kamarák önállóan, vagy más területi kamarákkal, együttműködés keretében, közös 
szakmafelügyeleti bizottságot hozhatnak létre. A bizottságok létrehozása elsősorban 
területfejlesztési régiónként javasolt. A bizottságok állandó tagjai a kamarai biztosok, továbbá az 
érintett területi kamarák elnöksége által delegált egy-egy személy. A bizottság vezetőjét – tagjai 
közül – maga választja. 



 16 

 
 
 
2.) A szakmafelügyeleti bizottság a hozzá beérkezett adatok alapján dönt etikai-fegyelmi,   

névjegyzéki, ill. szakmafelügyeleti eljárás megindítása kérdésében, majd az illetékes területi 
kamaránál eljárást kezdeményez. 

 
3.) Működésük részletes szabályait az elnökség fogadja el. 
 
4.) A szakmafelügyeleti bizottság feladatait a területi kamara más bizottsága vagy elnöksége is 

elláthatja. 
 

 
Szombathely, 2018. október 17. 
 
 
 
 

 Ábrahám Ferenc sk. 

 elnök 


