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4.2.3.A küldöttválasztás szabályai 
A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésébe szakmai tagozódás alapján történik a 

küldöttválasztás. 

Szakmai szerveződés alapján a tagozatok szakcsoportjainak tagjai, minden 10 fő után 1 fő 

küldöttet jelölhetnek. A kis létszámú szakmai csoportok összevontan választanak képviselő-

jelöltet. 

A küldöttválasztás szakmacsoportosítását a 2 sz. melléklet tartalmazza, melyben az adatokat 

minden választás előkészítésekor aktualizálni kell. 

A jelölés és a szavazás lebonyolítása az Elnökség feladata. A lebonyolítás jogszerűségét a 

Választási jelölőbizottság és a területi kamara titkára biztosítja. 

Fejér Megyei Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése küldötteinek száma a mindenkori tagok szá-

mának legalább10%-a. 

A Küldöttgyűlésen a területi kamara Elnökségének, Felügyelő Bizottságának és Etikai-Fegyelmi 

Bizottságának mindazon tagjai, akik nem küldöttek, valamint a megválasztott szakcsoport veze-

tők szavazati joggal vehetnek részt. 

A szakosztályok 3-3 fő képviselői – akiket a szakosztály(ok) szervezeti és működési szabály-

zata szerint választanak meg - a Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.   

 

4.4.2.Az Elnökség feladat és hatásköre 
a) Az Elnökség feladata a küldöttgyűlések közötti időszakban a területi kamara működé-

sének irányítása a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően. 

b) Az Elnökség a Törvény, valamint ezen Alapszabály rendelkezéseinek, továbbá a MMK 

határozatainak végrehajtási rendjére, valamint a közhasznú működésre vonatkozóan 

elkészíti a Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban: SzMSz), illetve mó-

dosítja az országos küldöttgyűlés határozatával való összhang érdekében, ezen hatá-

rozatok meghozatalát követő 90 napon belül. 

c) Az Elnökség köteles az SzMSz-ben pontosan szabályozni: 

- olyan nyilvántartás vezetését, amelyből a kamarai szerv döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya meg- 

állapítható, 

- a kamarai szerv döntéseinek az érintettekkel való közlései, illetve nyilvános-

ságra hozatali módját, 

- a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintés rendjét, 

- a közhasznú szervet szolgáltatásai igénybevételének módját, 

- a beszámoló közlések nyilvánosságra hozatalának módját. 

d) Az Elnökség határoz: 

- első fokon a tagsági viszony ügyeiről, 

- az SZMSZ jóváhagyásáról, 

- közhasznú társaság alapításáról, 
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- a székhely, cím változásáról, 

- az Alapszabály szerinti kitüntetésekről 

- az országos kamarai tisztségviselők jelölésének támogatásáról 

- hatáskörök átadásáról, 

- a titkár munkaviszonya létesítéséről és megszüntetéséről. 

 

5.2.A területi kamarai küldöttek választása 

A területi kamarai küldöttek választása távszavazással – postai vagy elektronikus leve-

lezéssel – a titkosság biztosításával történik.  

A szavazásra a kézhezvételtől számított legalább 15 napot kell biztosítani. 

A szavazás a szakmacsoportosítás alapján megadott kvóták alapján összeállított lista 

alapján történik. A szavazatok kiértékelését a Küldöttgyűlés által megválasztott Válasz-

tási jelölőbizottság végzi. 

A szavazás során a jelölteken túl más tagokra leadott szavazatok érvénytelenek.  

A szavazás akkor érvényes, ha szakmacsoportonként a tagok 50% + 1 fő érvényesen 

szavazott. Amennyiben az első szavazás valamelyik szakmacsoportban érvénytelen, 

úgy a szavazást egy hónapon belül meg kell ismételni és az a szavazatok számától 

függetlenül érvényes. 

A szavazatokat a Választási jelölőbizottság a szavazás lezárását követő 6 napon belül 

értékeli és hirdeti ki. A szavazólapokat, szavazási jegyzőkönyveket 30 napig meg kell 

őrizni – az esetleges jogorvoslat érdekében –, majd ezt követően meg kell semmisíteni. 

A Választási jelölőbizottságnak a szavazatok kiértékeléséről és a szavazólapok megszün-

tetéséről jegyzőkönyvet kell felvennie. 

A küldötteket szakmacsoportonként az igen szavazatok többségi sorrendje alapján kell 

megállapítani. 

 

 

Az Elnökség a 2017. március 6-i ülésén 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett 17/2017. (03. 06.) sz. 

Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a módosításokat. 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 

 

A Küldöttgyűlés 2017. március 24-én …. igen, …. nem és …. tartózkodás mellett …./2017. sz. Határo-

zatával elfogadta a Beszámolót. 

 

 Kumánovics György 

 titkár 

  

 


