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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján a tervező- és
szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996 . évi LVIII. törvény
módosításáról szóló T/2758 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 3. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

„3 . §

Az Mkt. a következő 6/A . §-sal egészül ki :

„6/A. § (1) A területi kamara ügyviteli szerve a titkárság, amelynek vezetője a kamara
titkára. A titkár a kamarával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll . Titkár csak az lehet, aki

a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási főiskolai végzettséggel,
vagy
b) a kamara szakterületébe tartozó felsőfokú szakirányú végzettséggel,

és legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal (beleértve a kamarai izyakorlatot is) rendelkezik,
valamint a vizsgára és a továbbképzésre vonatkozó egyéb, külön jogszabályban meghatározott
feltételeket teljesíti .

(2) A titkár felett a munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói
jogokat az elnök gyakorolja . A titkár gyakorolja a területi kamarában dolgozó munkavállalók
felett a munkáltatói jogokat .

(3) A területi kamarának a taggyűlés, a területi elnökség, az etikai bizottság vagy
valamely tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a titkárság irányítja,
illetőleg hangolja össze . A titkárság kamarai igazgatási-ügyviteli feladatait az alapszabály,
illetve a területi kamara szabályzata állapítja meg .""
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Z A törvényjavaslat 8 . §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

„8• §

(1) Az Mkt. a következő 15/A. §-sal egészül ki :

„15/A. § (1) Az országos kamara titkárságának (ügyviteli szervének) vezetője a
kamara főtitkára, aki a kamarával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll. Főtitkár csak az lehet, aki

a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási főiskolai végzettséggel,
vagy
b) a kamara szakterületébe tartozó felsőfokú szakirányú végzettséggel,

és legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal (beleértve a kamarai Qyakorlatot is) rendelkezik,
valamint a vizsgára és a továbbképzésre vonatkozó egyéb, külön jogszabályban meghatározott
feltételeket teljesíti .

(2) A főtitkár felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos
jogokat az elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja . A főtitkár gyakorolja
az országos kamarában dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat .

(3) Az országos kamarának a küldöttgyűlés, az országos elnökség, az etikai bizottság
vagy valamely tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a titkárság
irányítja, illetőleg hangolja össze . A titkárság kamarai igazgatási-ügyviteli feladatait az
alapszabály állapítja meg.""

Indokolás

A Magyar Mérnöki Kamara és a területi kamarák esetében is az elmúlt években egy
gyakorlott, szakmailag felkészült, a közigazgatási feladatokat felkészülten ellátó titkári
testület jött létre. Ezt bizonyítja többek között az a tény is, hogy a másodfokú döntésekben
csak nagyon ritkán kerül sor az elsőfokú döntések megváltoztatására, illetve bírósági eljárásra .
Tekintettel azonban arra, hogy a titkári testület tagjainak túlnyomó része a (szakmai-
közigazgatási) gyakorlatát magánál a kamaráknál szerezte, így álláspontunk szerint, ezen
gyakorlati időtartam elismerése indokolt .

Budapest, 2007 . május 08 .

Horváth Csaba
országgyűlési képviselő

MSZP

dr. Józsa István
országgyűlési képviselő

MSZP
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