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MAGYARÁZAT 

 

Az alábbiakban a kamarai törvény szó szerinti szövegét kis 

betűkkel a jobb oldalra rendezve tüntettük fel. 

 

Az alapszabálynak a területi kamara alapító taggyűlése által elfogadott szövegét nagyobb 

betűkkel és teljes sorszélességgel tüntettük fel. 

 

… 

 

 

4. A VÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

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. 

(2) A tisztségviselők – titkár és főtitkár kivételével –, a bizottsági tagok, 

küldöttek és a tagozatok elnökei megbízatásának leghosszabb 
időtartama négy év, amely ismételt megválasztásukkal 

meghosszabbítható. Az országos elnök, az országos felügyelőbizottság 

és az országos etikai-fegyelmi bizottság elnökei legfeljebb két 
alkalommal választhatók újra. Országos és területi kamarai 

tisztségviselőkre az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi 

szabályok vonatkoznak  

(3) A területi kamarába tisztségviselőnek az ott nyilvántartott kamarai 

tag választható meg. Az országos kamara tisztségviselőjének bármely 

azonos szakmai területi kamara tagja megválasztható. 

(4) A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. 

21.§ (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, illetve munkakörükben 

egymás alá- és fölérendeltjei. 

(2) Az összeférhetetlenség fennállásának 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 az országos kamara tisztségviselője, bizottságának 
elnöke, szakmai tagozatának, szakmai kollégiumának vezetője, továbbá 

a területi kamara tisztségviselője, bizottságának elnöke az, aki az 

építésügy irányításáért felelős központi közigazgatási szerv 

kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén 
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építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó 

köztisztviselő, kormánytisztviselő. 

(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a megválasztástól 
számított 60 napon belül meg kell szüntetni. Ha a határidőn belül a 

megválasztott tisztségviselő az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, 

a kamarai tisztségviselői megbízatása megszűnik. A megválasztott 

tisztségviselő az összeférhetetlenség fennállása alatt a kamarai 
tisztségével kapcsolatos feladatait nem láthatja el. 

 

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 javaslattal kezdeményezheti. 

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

tisztségviselőt megválasztotta. 

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

végleges megszüntetése, valamint a területi kamara tisztségviselőjének 

másik azonos szakmai területi kamarába történő átjegyzése. 

 

 

4.1.  Tisztségviselők, bizottsági tagok, küldöttek jelölése 

 

a) Az elnök, alelnök, elnökségi-, bizottsági tagok és küldöttek, valamint póttagok 

megválasztását megelőzően legalább 90 nappal a Taggyűlés 3-5 tagú választási bizottságot hoz 

létre, mely az első ülésén elnököt választ. 

A választási bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze. 

A bizottság feladata 

- a jelölt állítás megszervezése 

- a beérkezett jelölések összesítése 

- a jelöltlista összeállítása és közzététele valamint 

- a választás előkészítése 

 

b) Jelölt az lehet, akit legalább 10 kamarai tag javasol az adott tisztségre. 

 

c) A jelölteknek a jelölést előzetesen írásban el kell fogadniuk. 

 

d) A jelöltlistát a Választási Bizottság a jelöltek bemutatásával együtt a Kamara honlapján a 

választást megelőzően legalább 30 nappal közzéteszi. 
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4.2.  A tisztségviselők, bizottsági tagok, küldöttek választása 

 

a) A tisztségviselők, illetve küldöttek megválasztásához a határozatképes taggyűlésen 

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; 

-  a felügyelő bizottság tagjait és póttagjait; 

-  az etikai-fegyelmi bizottság tagjait és póttagjait; 

-  országos kamarai küldötteket és pótküldötteket. 

c) 

 

d) Az elnökválasztásnál azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb „igen” szavazatot 

kapta. Egyenlő számú „igen” szavazat esetén a szavazást meg kell ismételni. 

 

e) Az alelnök választás előtt az alelnök jelöltek eredeti listáját ki kell egészíteni azon meg nem 

választott elnökjelöltekkel, akik az alelnöki jelölést is vállalták. A szavazás során a jelöltek 

közül azt a jelöltet kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb „igen” szavazatot kapta. 

Szavazategyenlősség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

 

f) A 7 elnökségi tag megválasztása előtt az elnökségi tagságra jelöltek listáját ki kell egészíteni 

azon meg nem választott alelnök jelöltekkel, akik az elnökségi tagságra is vállalták a jelölést. 

A szavazás során azokat a jelölteket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb „igen” 

szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

 

g) A Felügyelő Bizottság, az Etikai- és Fegyelmi Bizottság valamint a Tagfelvételi és Minősítő 

Bizottság 5-5 tagjának és 2-2- póttagjának a megválasztásánál azokat a jelölteket kell 

megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

 

h) Az MMK Küldöttgyűlésébe a küldöttek és pótküldöttek megválasztásánál a választási év 

kezdő időpontja szerinti taglétszám alapján –a ciklus közbeni taglétszám változásától 

függetlenül a választási ciklusra érvényesen- az országos alapszabályban meghatározott számú 

tag után egy-egy küldöttet valamint pótküldöttet kell választani. A jelöltek közül a legtöbb 

„igen” szavazatot kapottak – a szavazatok számának sorrendjében – válnak küldötté ill. 

pótküldötté. 

 

4.3. A megbízatás időtartama 

 

A tisztségviselők – titkár és főtitkár kivételével –, a bizottsági tagok, küldöttek és a tagozatok 

elnökei megbízatásának leghosszabb időtartama négy év, amely ismételt megválasztásukkal 

meghosszabbítható. Az országos elnök, az országos felügyelő bizottság és az országos etikai-

fegyelmi bizottság elnökei legfeljebb két alkalommal választhatók újra. Országos és területi 

kamarai tisztségviselőkre az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok 

vonatkoznak. 


