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MAGYARÁZAT 
 
A Mérnöki Kamara Építési Tagozat Terület- és Településrendezési Szakosztályának Szervezeti 
és Működési Ügyrendje (továbbiakban: Ügyrend) a tervező- és szakértő mérnökök, valamint 
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: törvény), 
továbbá az 1996. november 7-én elfogadott MMK alapszabály alapján és vonatkozó 
előírásainak figyelembevételével készült. 
 
(T) betűjel és normál betűtípus a törvény szövege, 
(A) betűjel és ferde betűtípus az alapszabály szövege, 
 (Ü) betűjel és Ariel betűtípus az Ügyrend szövege. 
 
A törvény szövegében az építész kamarára vonatkozó szövegrészeket kihagytuk és a helyet 
pontozással (...) jelöltük és a törvény szövegéből csak a Magyar Mérnöki Kamarára (Országos 
Kamara) vonatkozó részeket szerepeltetjük. 
 
(A) Az Alapszabály csak a törvény szövegével együtt értelmezhető. 
 
(T) Az Országgyűlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - 

a környezet alakítása, fejlesztése és védelme szempontjából meghatározó tervező- és 
szakértő mérnökök és építészek 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). 

 
(T) 1.§ (1) Törvény, kormányrendelet, vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban: jogszabály) 

által engedélyhez és névjegyzékbe vételhez (továbbiakban együtt: jogosultság) kötött 
önálló mérnöki és építészeti tervezői és műszaki szakértői tevékenység (továbbiakban 
együtt: mérnöki illetve építészeti tevékenység) csak az ezen törvényben szabályozott 
kamarai tagság alapján folytatható. A törvény alkalmazásában mérnöki, illetve építészeti 
tevékenységnek minősül a földmérési és térképészeti, a munkabiztonsági szakértői, a 
terület- és településrendezési tervezői, valamint a táj- és kertépítészeti tervezői 
tevékenység is. 

 
(A) 3.8. SZAKMAI TAGOZATOK 

2.§ (4) Az országos kamarákon belül a Magyar Mérnöki Kamara legalább építési, 
tartószerkezeti, épületgépészeti, közlekedési, hírközlési, vízgazdálkodási, vízépítési, 
környezetvédelmi, földmérő és térképészeti, erdészeti és faipari, mezőgazdasági, 
gépészeti, hő- és villamos-energetikai, gázipari szakterületeken, illetve a jogosultsághoz 
kötött egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken szakmai tagozatokat hoz 
létre. 

 
(A) 5. 4. 6. A szakmai tagozat szakosztálya 

(A) a) A szakmai tagozat elnöksége egyes rész-szakterületekre országos illetékességű 
szakosztály(oka)t hozhat létre a választmány jóváhagyásával, amely(ek) a tagozathoz 
tartozó szakterületek meghatározott részének tagozati ügyeit látják el. 
b) A szakosztály jogai és kötelezettségei a hozzá tartozó szakterületeken megegyeznek a 
tagozatjogaival és kötelezettségeivel, kivéve a minősítési feladatokat. 
c) A szakosztály szervezetét, működését a tagozati ügyrendben kell meghatározni. 
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d) A szakosztály megszüntetését a tagság, vagy a szakmai tagozat elnöksége 
kezdeményezheti, és a Választmány jóváhagyásával válik hatályossá. 

 

1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY  
 
(Ü) a) A szakosztály a közös szakterületi érdekeltségbe tartozó tervező és szakértő mérnökök 

országos érdekvédelmi szervezeti egysége. 
b) A szakosztály nem önálló jogi személy, közigazgatási határozatot önállóan nem 
hozhat. 
c) A szakosztály működésének felügyeletét és szakkérdéseken kívüli irányítását az 
Építési Tagozat elnöke, illetve az elnökség megbízása alapján a kijelölt elnökségi tag látja 
el. 
d) A szakosztály nyilvántartott tagsággal rendelkezik, amiből a taglétszám 
megállapítható. 

2. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY CÉLJA ÉS FELADATA  
 
(Ü) a) közreműködés a tervezői és szakértői jogosultság elbírálásához és a névjegyzékbe 

vételhez szükséges szakmai véleményadásban, és a véleményadás ügyrendjének, 
valamint irányelveinek kidolgozásában. Az egyes személyek tervezési jogosultságára a 
Szakosztály tesz előterjesztést az Épitési Tagozat Elnökségének, figyelembe véve az n) 
pont alatti, kapcsolódó Tagozat véleményét. 
b) módszertani útmutatók, segédletek, irányelvek kidolgozásának kezdeményezése, 
c) a szakmai illetékességüket érintő felsőoktatási képzési, illetve továbbképzési céloknak 
és azok tartalmának, a képesítési követelményeknek véleményezése, 
d) közreműködés a - szakmai illetékességüket érintő - műszaki szabályozási, 
szabványosítási, akkreditálási és minőségügyi tevékenységben, 
e) közreműködés a mérnöki tervezői, illetve szakértői tevékenység minőségbiztosítási 
rendszerének kialakításában, 
f) közreműködés a szakterületet érintő, a mérnöki tevékenységek ajánlott díjszabásának 
a hozzá tartozó szolgáltatások tartalmi követelményeinek kidolgozásában, 
g) közreműködés a fiatal mérnökök szakmai gyakorlati képzésének szervezésében, 
elősegítve az önálló tevékenységre, a szakmai jogosultság megszerzésére való 
felkészülésüket, 
h) a mérnökök tájékoztatása a Mérnök Újságon keresztül, 
i) együttműködés szakmai kérdésekben a kapcsolódó tudományos egyesületekkel, 
illetve azok szövetségeivel, más kamarákkal, 
j) közreműködés a szakosztály szakterületeit érintő - jogszabály alkotására, program 
elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló - előterjesztések esetében a 
kamara véleményének kialakításában, különösen a jogosultságokkal kapcsolatos 
jogszabályok esetében, 
k) közreműködés a végzős egyetemi és főiskolai hallgatók részére diplomadíjak 
kitűzésében, odaítélésében, 
l) tervpályázatokhoz bíráló bizottsági tagok delegálása, 
m) figyelemmel kíséri a szakosztály szakterületén, a mérnöki etika érvényesülését és a 
szakterület, illetve tagság erkölcsi, anyagi elismertségét; szükség esetén észrevételt, 
illetve ajánlásokat tesz az országos kamara etikai bizottsága, illetve elnöksége felé a 
Tagozat vezetőségén keresztül. 
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n) a Szakosztály az Építési Tagozaton belül működik, de tevékenysége során kapcsolatot 
tart fenn a Mérnöki Kamarán belül különösen az alábbi tagozatokkal: 

• Közlekedési Tagozat 

• Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat 

• Hírközlési és Informatikai Tagozat 

• Hő- és Villamosenergetikai Tagozat 
o) a Szakosztály a szakmai érdekazonosság miatt partneri kapcsolatot alakít ki az Építész 
Kamara Terület- és Településrendezési valamint Táj- és Kertépítészeti Tagozatával. 

3. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY LÉTREHOZÁSA 
 
(Ü) a) A Választmány dönt a szakosztály létrehozásáról, amennyiben a tagozati taggyűlés 

javasolja.  
b) A szakosztály létrehozását az Építési Tagozat szervezi. 
c) Az alapító szakosztályi taggyűlésen egyszerű többségi szavazással kell megállapítani a 
szakosztály szakterületét, elfogadni a szakosztály ügyrendjét, megszavazni az ügyrend 
szerinti tisztségviselők mandátumának időtartamát, ami legfeljebb 4 év lehet, majd ezt 
követően titkosan megválasztani tisztségviselőket. 
e) A szakosztály szakterületét, feladatát, ügyrendjét a választmány hagyja jóvá, a 
jogszabályokban meghatározott tervezői és szakértői szakterületi csoportosítás, 
valamint a kamarai feladatok figyelembe vételével. 
f) A szakosztály akkor tekintendő megalakultnak, ha az ügyrendjét a Választmány 
elfogadta. 

 
4. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEI 
 
(Ü) – szakosztályi taggyűlés,  

– szakosztály elnöke, 
– szakosztály elnöksége, 
– szakosztály elnökségi ülése  

 
5. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY TAGGYŰLÉSE 
 
(Ü) a) A szakosztály taggyűlésének hatáskörébe tartozik: 

– az elnök és     
– az elnökség megválasztása.  
b) A szakosztály igény szerint, de legalább 4 évente egyszer teljes, országos taggyűlést 
tart. 
c) A taggyűlést írásban, postai vagy elektronikus úton, e-mailben kell összehívni. 
f) A szakosztályi taggyűlésre a tagot és az állandó meghívottakat a gyűlés előtt legalább 
8 nappal meg kell hívni. 
d) A választott személyek megbízatásának időtartamáról a taggyűlés dönt. 
g) A szakosztályi taggyűlésre azon tagozatok elnökét (vagy az elnök által kijelölt 
képviselőt) meg kell hívni, amelyekkel a szakosztály kapcsolatot tart fenn. 
h) A szakosztályi taggyűlésre – hozzászólási joggal, szavazati jog nélkül – meg kell hívni a 
terület- és településrendezésben érdekelt államigazgatási szervezetek vezetőit. 
e) A szakosztályi taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a 
meghívóban megjelölt napirendi pontokban. 
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6. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY ELNÖKE, ELNÖKSÉGE 
 
(Ü) a) Az Építési Tagozaton belül a szakosztály elnöke képviseli a szakosztály véleményét, 

állásfoglalását és felel a szakosztály működéséért, feladatainak végrehajtásáért. Az 
elnököt feladatainak végrehajtásában az elnökség segíti. 
b) Az elnök vagy az elnök által meghatalmazott helyettese a szakosztály ügyeiben 
aláírási joggal rendelkezik. 
c) Az elnökség összetétele: 
– elnök     1 fő 
– elnökségi tagok.   3 fő 
Az Elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

 
7. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY MŰKÖDÉSE 
 
(Ü) A szakmai tagozat a kamarai törvény, az országos kamara alapszabálya és az OSzMSz 

keretei között elkészített és a választmány által jóváhagyott ügyrend szerint működik. 
 
8. A SZAKOSZTÁLY TAGSÁG  
 
(Ü) Szakosztályi tagként kerül nyilvántartásra minden olyan kamarai tag, aki a terület- és 

településrendezés tervezésben érdekelt és írásban kéri felvételét, adatainak közlésével.  
 
9. A SZAKOSZTÁLY TAGOK JOGAI 
 
(Ü) a) Minden kamarai tag jogosult a tagságra – a 7. pontban fennálló feltételek esetén - és 

ott választójogának gyakorlására. 
b) A szakosztály tagjai jogosultak hivatalos irataikban a tagságuk tényét feltüntetni. 

 
 

 


