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Kapcsolódó módosító javaslat

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 a T/2758/4/2 . sz. módosító
javaslathoz kapcsolódva (T/2758/15 . bizottsági ajánlás 11 . pontja) az alábbi

kapcsolódó 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 rendelkezik, valamint a vizsgára és a
továbbképzésre vonatkozó egyéb, külön jogszabályban meghatározott feltételeket
teljesíti . Közigazgatási gyakorlatnak tekinthető a kamaránál közigazgatási ügyekben
ügyintézőként szerzett gyakorlat is .

(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 ."



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

(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 rendelkezik, valamint a vizsgára és a
továbbképzésre vonatkozó egyéb, külön jogszabályban meghatározott feltételeket
teljesíti . Közigazgatási gyakorlatnak tekinthető a kamaránál közigazgatási ügyekben
ügyintézőként szerzett gyakorlat is .

(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 mérnöki és építész kamarák számos tevékenysége közül a legjelentősebb a kamara
közigazgatási hatósági jogkörét megteremtő szakmagyakorlási jogosultság
megállapítása, valamint az erről hatósági nyilvántartás, azaz a névjegyzék vezetése . Ezt
a feladatot - a jelenleg hatályos törvény szerint is - csak olyan személyek végezhetik,
akik a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján ügyintézők lehetnek . A
kamaráknál az elmúlt években kinevelődött, felkészült szakemberek működnek közre a
névjegyzékkel kapcsolatos feladatok ellátásában, tevékenységük és szakmai
hozzáértésük elismerését biztosítja az, ha a kamaránál közigazgatási ügyekben szerzett
gyakorlatukat a jogalkotó közigazgatási gyakorlatnak tekinti .

Budapest, 2007 .május .14 .

„8 .

Dr. Józsa István
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