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A Pest megyei Építész Kamara Alapszabálya 
a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 

törvény 

területi kamarára vonatkozó, illetve azt érintő előírásaival egybeszerkesztett szöveg 

(Legutolsó módosítás: 2019. évi CIX. törvény. Hatály: 2020. I. 1-től) 

 

Normál szedés: Az 1996. évi LVIII. törvény területi kamarára vonatkozó, illetve azt érintő előírásai 

Kiemelt szedés: A Pest megyei Építész Kamara Alapszabálya 

Dőlt szedés aláhúzással: 2014. május 30-i megyei küldöttgyűlésen elfogadott módosítások 

Kiemelt szedés aláhúzással: 2015. május 29-i megyei küldöttgyűlésre tervezett módosítások 

Pontozott aláhúzással: 2021.  október 8–i megyei küldöttgyűlésen elfogadott módosítások 

 

 

Ez az Alapszabály csak a törvény szövegével együtt értelmezhető 

 

1. (1) Név: Pest megyei Építész Kamara (a továbbiakban: területi kamara, rövidítve PMÉK) 

(2) Illetékességi terület: Pest megye közigazgatási területe. 

(3) Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7. 

(4) Körbélyegző: 

a) Köriratban: PEST MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA, középen Magyarország címere. 

b) Köriratban: PEST MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA ELNÖKE, középen Pest megye 

címere. 

 

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, a következő törvényt alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1)  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-

műszaki tervezési, településtervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői és településrendezési 

szakértői, továbbá - ha az adott tevékenységet szabályozó külön törvény úgy rendelkezik - más, 

törvényben vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben engedélyezéshez kötött, 

építésüggyel összefüggő tevékenységet (a továbbiakban együtt: mérnöki, illetve építészeti 

tevékenység) - a (3)-(4a) bekezdésben, illetve kormányrendeletben foglaltak kivételével - csak az 

folytathat, aki az e törvényben szabályozott kamarai tagsággal rendelkezik.  

(2) A mérnöki, illetve építészeti tevékenységet a kamara tagja az ország egész területén 

végezheti. 

(3) Az érintett személy lakóhelye, illetve az adott szakterület szerint illetékes kamara - külön 

kormányrendeletben meghatározott feltételekkel - engedélyezheti, hogy az adott tervezési szakterület 

tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy kamarai 

tagság kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti 

közeli hozzátartozói (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) számára építészeti-műszaki tervet 

készítsen. 

(4) Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illetve építészeti tevékenységet azok a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 

szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek, akik szakmájukat - a külföldi 

bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel - határon 

átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni. Ezen személyekre e törvény etikai-

fegyelmi rendelkezéseit a 34. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. 

(4a) Kamarai tagság nélkül végezhet mérnöki, építészeti, illetve építészeti-műszaki tervezési 

szakértői tevékenységet az, aki az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: 
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Atv.) hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel összefüggésben végez mérnöki, építészeti, 

illetve építészeti-műszaki tervezési szakértői tevékenységet. A szakmagyakorlás szabályait az Atv. és 

a felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály határozza meg. Ebben az esetben az (5) bekezdésben 

foglaltak azzal alkalmazandók, hogy elegendő az ott meghatározott bejelentés megtétele, a 

nyilvántartásba vételre az Atv. és a felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály rendelkezései az 

irányadók.  

(5) Ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási 

tevékenységet, valamint az (1) bekezdésben megjelölt mérnöki, illetve építészeti tevékenységet cég 

vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozás) főtevékenységként folytatja, akkor - a 

főtevékenységnek cég esetén a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó esetén az 

egyéni vállalkozók nyilvántartásában történő rögzítését követő öt munkanapon belül - köteles a 

tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint bejelenteni a székhelye szerint illetékes 

területi kamarának. A területi kamara a vállalkozást nyilvántartásba veszi. 

(6) Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illetve építészeti tevékenységet a 39. § (6) 

bekezdésben meghatározott személyek az ott megjelölt időtartam alatt. 

 

2. § (1) A megyékben (több megyére kiterjedően vagy megyénként) és a fővárosban az e 

törvényben szabályozott kamarai tagsági feltételeknek megfelelő természetes személyek által 

létrehozott területi mérnöki, illetve építész kamarák (a továbbiakban együtt: területi kamara) 

nyilvántartott tagsággal, önkormányzattal, területi feladat- és hatáskörrel rendelkező köztestületek, 

amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők. 

(2) A területi kamarák az e törvényben szabályozott módon hozzák létre az országos mérnöki 

kamarát (Magyar Mérnöki Kamara), illetve az országos építész kamarát (Magyar Építész Kamara) (a 

továbbiakban együtt: országos kamarák). Az országos kamarák országos feladat- és hatáskörrel 

rendelkező köztestületek, amelyek közhasznú szervezetnek minősíthetők. 

(3) A területi kamarák az alapszabályukban (a továbbiakban: területi alapszabály) 

meghatározott módon és feltételek szerint helyi csoportokat alakíthatnak, melyek ellátják a területi 

kamara által rájuk átruházott kamarai feladatokat. A területi kamara alapszabálya a helyi csoportokat 

jogi személyiséggel ruházhatja fel. 

 

2. A helyi csoport 

 

2.1. A helyi csoport létrehozása 

 

(1)A helyi csoport megalakításának és működtetésének elsődleges célja, hogy a Pest Megyei 

Építész Kamara (továbbiakban: PMÉK) egyes feladatait a helyi csoport közreműködésével 

hatékonyabban lássa el.  

(2) A PMÉK a fenti cél érdekében illetékességi területén helyi csoportot hozhat létre és 

működtethet az alábbi feltételek megléte esetén: 

a.) a közigazgatási határokat követő összefüggő területi határral, 

b.)  az ott lakó aktív tagjai közül legalább 20 fő kezdeményezi,  

c.) létrehozásával a területi kamara felhívására az ott lakó aktív tagjainak többsége 

írásban egyetért,  

d.) és a megalakítható csoport létszáma az 50 főt eléri.  

(3) A helyi csoport a területi kamara szerve, melynek létrehozásáról a területi kamara 

elnöksége a fenti feltételek teljesülését követő 30 napon belül rendelkezik. A megalakításról szóló 

határozat tartalmazza: 

a.) a helyi csoport nevét, melynek utalni kell a helyi csoport illetékességi területére, 

b.) illetékességi területét,  

c.) az alakuló csoportgyűlés legkésőbbi időpontját, valamint 

d.) egyéb az elnökség által fontosnak ítélt kérdést.  

(4) A helyi csoport nyilvántartott tagsággal, ügyrend alapján, nyilvántartásba vételt 

követően működhet. 
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(5) Egy településen csak egy helyi csoport alakulhat és működhet. Egy helyi csoport több 

településen is működhet, a (2) bekezdés figyelembevételével.  

(6) A helyi csoport tagjává válik valamennyi a csoport illetékességi területén állandó 

lakóhellyel, és aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező kamarai tag. 

(7) A PMÉK elnöke (továbbiakban: elnök) a határozat meghozatalától számított 30 napon 

belül alakuló csoportgyűlést hív össze, melyre valamennyi, a helyi csoport területén lakó aktív 

tagot szavazati joggal meg kell hívni. Az alakuló ülés elfogadja a helyi csoport ügyrendjét, majd 

megválasztja tisztségviselőit. Az alakuló csoportgyűlésre egyebekben a csoportgyűlésre 

vonatkozó szabályok irányadók.  

(8)A megalakult helyi csoportot a titkárság tartja nyilván az alábbi feltételek mellett: 

a.) ha az alakuló ülés a (7) bekezdés szerint lezajlott,  

b.) a helyi csoport ügyrendje jogszabályba, országos szabályzatba, illetve a PMÉK 

alapszabályába nem ütközik,  

c.) a helyi csoport vezetőit megválasztotta.  

(9) Ha a nyilvántartásba vétel feltételei a megalakításról szóló határozat meghozatalától 

számított 90 napon belül nem teljesülnek, a helyi csoport létrehozására irányuló eljárás 

megszűnik. 

 

2.2. A helyi csoport feladatai 

 

(1) A PMÉK és a helyi csoport megállapodhat kamarai feladat ellátásában. A 

megállapodást az elnök és a helyi csoport vezetője írják alá. A megállapodásnak ki kell terjednie 

a helyi csoport által ellátandó kamarai feladat konkrét meghatározására.  

(2) A helyi csoport illetékességi területét érintő településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz véleményezésében a partnerségi 

egyeztetés szabályai szerint részt vehet. 

(3) A helyi csoport jelen alapszabály keretei között megalkotja, módosítja ügyrendjét, 

amelynek tartalmaznia kell legalább: 

a.) a csoport elnevezését és illetékességi területét, 

b.) a választás szabályait, 

c.) a csoportgyűlés, a csoportvezető és a vezetőség feladatait. 

(4) A helyi csoport tevékenységéről, a pénzügyi keret felhasználásáról, valamint a 

következő évi program tervezetéről évenként, december 31-ig írásban beszámol az elnökség felé. 

(5) A helyi csoport munkájához az elnökség pénzügyi keretet biztosíthat a költségvetésben. 

A keret felhasználását az elnökség szabályozza. 

 

2.3. A helyi csoport szervezete 

 

(1) A csoportgyűlés a helyi csoport legfőbb szerve, melyet évente legalább egy alkalommal 

a csoport vezetője, vagy az elnök hív össze. A csoportgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a 

csoport tagjai közül legalább 10 fő a csoportvezetőnél, vagy a területi kamara felügyelő 

bizottságának elnökénél ezt írásban kéri. A csoportgyűlésre meg kell hívni szavazati joggal a 

csoport tagjait, valamint tanácskozási joggal a PMÉK tisztségviselőit. 

(2) A helyi csoport ülése határozatképes, ha azon a titkárság által regisztrált tagjainak 1/5-

öd része, de legalább 11 fő jelen van. 

(3) A csoportgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) csoportvezetőjének, kétfős vezetőségének titkos szavazással történő megválasztása és 

visszahívása,  

b.) a helyi csoport ügyrendjének elfogadása, módosítása, továbbá 

c.) a megállapodásban a helyi csoport hatáskörébe utalt ügy. 

(4) A helyi csoport vezetőinek, vezetőségi tagjainak megválasztására, valamint 

visszahívására jelen alapszabály 21.-22. pontjai, valamint a kamarai törvény 21. § (3) bekezdése 

és 22. §-a értelemszerűen irányadók.  

(5) A csoportgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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(6) A helyi csoportot a csoportvezető képviseli, akit munkájában a vezetőségi tagok 

segítenek. Helyettesítésének rendjéről az ügyrendben kell rendelkezni. 

(7) A csoportvezető utalványozási joggal nem rendelkezik. A csoport működésével 

kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást - előzetes egyeztetés alapján a csoportvezető 

indítványára - az elnök utalványozza az erre a célra elkülönített keretből. 

(8) A csoportvezetőnek kiadmányozási joga kizárólag a csoportgyűlési meghívók, valamint 

a csoportgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése és végrehajtása során 

elkészült iratok tekintetében van. 

 

2.4. A helyi csoport felügyelete, megszűnése 

 

(1) A helyi csoport felügyeletét az elnökség gyakorolja.  

(2) A helyi csoportot az elnökség határozattal megszünteti az alábbi esetekben: 

a.) hivatalból: ha létrehozásának, vagy nyilvántartásba vételének alapszabályi feltételei 

többé nem állnak fenn,  

b.) kérelemre: ha a megszüntetést a csoport illetékességi területén lakó aktív tagok 

többsége írásban kéri. 

(3) A helyi csoportot az elnökség határozattal megszüntetheti, ha a csoport 

- feladatait nem látja el, vagy 

- munkájával kapcsolatban sorozatos szabálytalanságok tapasztalhatók. 

 

(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 villamosenergetikai, gázipari, 

elektrotechnikai, munkabiztonsági, tűzvédelmi szakterületeken, valamint a jogosultsághoz kötött 

egyéb szakértői és tervezői mérnöki szakterületeken, a Magyar Építész Kamara legalább terület- és 

településrendezési, táj- és kertépítészeti, belsőépítészeti, műemlékvédelmi és tűzvédelmi 

szakterületeken szakmai tagozatokat hoz létre. 

(5)  

(6) A területi kamara tagja jogosult hivatalos irataiban kamarai tagságának tényét feltüntetni. 

 

II. Fejezet 

 

A területi kamara 

 

3. § (1) A területi kamara az 1. § (1) bekezdésében meghatározott mérnöki, illetve építészeti 

tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az alábbi 

közfeladatokat látja el: 

a) névjegyzéket vezető szervként az adott tevékenység folytatására való jogosultságot 

szabályozó kormányrendeletben meghatározottak szerint első fokon engedélyezi a mérnöki, illetve 

építészeti tevékenység, valamint külön törvény vagy kormányrendelet alapján az egyéb 

szakmagyakorlási tevékenység folytatását, és vezeti az e tevékenységek folytatására jogosultak 

névjegyzékét, 

b) ellenőrzi, hogy az a) pont szerinti tevékenységet - az összeférhetetlenségi előírásokat is 

figyelembe véve - csak az arra jogosultak végezzék, ennek keretében illetékességi területén 

ba) a tervező jogosultságának megállapítása céljából az építési engedélyek nyilvántartásába 

betekinthet, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság megkeresésére, vagy ha ezt a területi 

kamaráknál folyamatban lévő eljárás indokolja, a tervdokumentációk alapján véleményt 

nyilváníthat, az építésfelügyeleti hatóságok éves ellenőrzési ütemtervének tartalmára javaslatot 

tehet, továbbá az építésügyi, és az építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzéseiben, 

célvizsgálataiban részt vehet, 

bb) az illetékes hatóságtól tájékoztatást kérhet, 

bc) szükség esetén az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez, 
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c) ellenőrzi, hogy tagjainak tevékenysége és annak minősége megfelel-e a vonatkozó 

jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek, szükség esetén saját 

hatáskörben eljár, vagy az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez, 

 

3. Illetékességi területén a Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) által 

meghatározottak szerint vizsgálja és ellenőrzi a jogosult tervezők építészeti tevékenységének jog- 

és szakszerűségét. 

 

d) kivizsgálja a tagjait és az 1. § (4) bekezdése szerinti szakmagyakorlókat érintő szakmai és 

etikai panaszokat, eljár ezen panaszok okának mielőbbi megszüntetésében, 

e) együttműködik az a) pont szerinti tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes 

hatóságokkal, valamint a helyi önkormányzati szervekkel, 

 

4.       (1) Az önkormányzatok tevékenységét szakmai információkkal segíti. 

(2) Az elnök az illetékességi területén működő önkormányzatokkal az együttműködés 

formáját és tartalmát rögzítő megállapodásokat kezdeményezhet és köthet. 

 

f) a megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve közreműködik a mérnöki, illetve építészeti 

tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és működtetésében, 

g) igazolja az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges építésügyi műszaki 

szakértői jogosultság meglétét, 

h) értesíti az igazságügyért felelős minisztert az igazságügyi szakértői tevékenység folytatására 

jogosult tagja kamarai jogviszonyának felfüggesztéséről, megszűnéséről és a megszűnés okáról, 

továbbá az a) pont szerinti szakértői tevékenységre való jogosultság megszűnéséről, 

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal. 

(2) A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó mérnöki, illetve 

építészeti tevékenységgel összefüggő ügyekben. Ennek keretében: 

a) támogatja a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét, 

b) együttműködik a mérnöki, illetve építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi 

érdekképviseleti és egyéb egyesületekkel, ezen belül a műszaki tudományos egyesületekkel, 

valamint más köztestületekkel, 

c)  

d) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, 

tervpályázatok kiírását és lebonyolítását. 

 (3) A területi kamara önigazgatási feladatkörében: 

a) megalkotja - e törvény és az országos alapszabály keretei között - a területi alapszabályt, 

b) tagjaival szemben első fokon etikai-fegyelmi eljárást (a továbbiakban: fegyelmi eljárást) 

folytat le, 

c) nyilvántartást vezet tagjairól és tagjelöltjeiről, 
 

5. A PMÉK a nyilvántartási adatokat a MÉK Alapszabálya és egyéb országos szabályzatának 

előírásai szerint a MÉK számára átadja. 
 

d) tagjai mérnöki, illetve építészeti tevékenységével kapcsolatban egyéb szolgáltatásokat nyújt. 

 

6. (1) A PMÉK rendszeresen, térítésmentesen, a MÉK-kel együttműködve tájékoztatja 

tagjait: 

a) a MÉK szabályzatairól, határozatairól, közleményeiről, állásfoglalásairól és 

közérdekű országos jelentőségű információiról, 

b) a területi kamara küldöttgyűlésének, elnökségének határozatairól, beszámolóiról és 

munkájáról, a felügyelő bizottság határozatairól, 

c) a területi kamara tagságával kapcsolatos adatokról (taglétszám, szakági összetétel), 

d) tagjai tagsági viszonyát - kérésre - hitelesen igazolja, 

e) tagjairól - az általuk megengedett adatok közlésével - címlistákat tesz közzé, illetve ad 

ki. 

(2) Számon tartja és az érdeklődőknek rendelkezésére bocsátja illetékességi területén: 
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− az állást kereső építészek, 

− az állást kínáló szervezetek hirdetéseit,  

(3) Felkérés esetén - illetékességi területén - a tagsági viszony megszűnéséből, vagy 

felfüggesztéséből eredő kár elhárításában, a tervezési munka szakszerű és jogszerű 

folytatásának megszervezésében részt vesz. 

(4) Szolgáltatásaiért a MÉK szolgáltatási és eljárási díjtáblázatában szereplő díjakat 

számít fel. 

 

4. § (1) A területi kamara szervei: 

a) a taggyűlés, 

b) az elnökség, 

c) a felügyelő bizottság, 

d) az etikai-fegyelmi bizottság, 

e) a választási jelölőbizottság, 

f) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok, 

g) a területi alapszabály szerint létrehozott helyi csoportok, 

h) a titkárság. 

(2) A területi kamara legfőbb szerve a taggyűlés. Az (1) bekezdés b)-f) pontjában szereplő 

szervek a területi kamara ügyintéző, illetve ellenőrző szervei (a továbbiakban együtt: területi 

ügyintéző szervek). 

 

6/A. A Kamara ügyintéző szervei 

a.) ülés tartásával, 

b.) elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával tartott ülésen,  

hozhatnak határozatot és dönthetnek a hatáskörükbe tartozó ügyekben. 

 

 (3) A területi kamara tisztségviselői: az elnök, az alelnökök, az elnökség tagjai, a titkár, 

valamint a felügyelő bizottság és az etikai-fegyelmi bizottság elnökei. 

(4) A területi ügyintéző szervek működésének rendjét - az e törvényben meghatározott és a 

közigazgatási ügyekre vonatkozó kivételekkel - és a bizottságok tagjainak számát a területi 

alapszabály állapítja meg. 

(5) A területi alapszabály úgy rendelkezhet, hogy - nagy létszám esetében - a taggyűlést 

küldöttgyűlés helyettesítse. 

(6) A területi kamara szerve az egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, döntés-

előkészítő testületeket hozhat létre. 

 

7.      (1) A PMÉK taggyűlését 2002. január 1-től küldöttgyűlés helyettesíti. 

(2) A PMÉK küldöttgyűlésének elnevezése: Pest megyei küldöttgyűlés (a továbbiakban: 

megyei küldöttgyűlés). 

(3) A megyei küldöttgyűlésen a „helyi küldöttek” szavazati joggal vesznek részt. 

(4) Ahol a jogszabály taggyűlést említ, ott megyei küldöttgyűlést kell érteni. 

 

8.  (1) „Helyi küldött” az a területi kamarai tag, akit jelen alapszabály mellékletében 

meghatározott területi gyűlésen megválasztanak. 

(2) A területi gyűlés az illetékességi területén nyilvántartott tagok után 8 főnként (plusz a 

„megkezdett” 8 fő után) 1-1 „helyi küldöttet” választ. 

 

9.  (1) A területi gyűlés a megye meghatározott illetékességi területein belül lakóhellyel 

rendelkező PMÉK tagok gyűlése. 

(2) Pest megyében 8 területi gyűlés működik. Ezek elnevezését és illetékességi területét az 

1. számú melléklet tartalmazza. 

(3) A területi gyűlés feladata a „helyi küldött” megválasztása. 

(4) A területi gyűlés összehívása és levezetése az elnöknek, vagy az elnökség által megbízott 

személy feladata. Területi gyűlést első ízben 2001-ben, továbbá ettől számítva 4 évenként kell 
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tartani, illetve minden olyan esetben, mikor a küldöttgyűlés területi gyűlés összehívását 

elrendeli.  

(5) A területi gyűlés határozatképes, ha az illetékességi területén bejegyzett tagok több 

mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt területi gyűlés határozatképes, ha 

azon a bejegyzett tagok több mint egytized része jelen van. 

 

10.  (1) A területi gyűlés helyszíni jelöléssel és titkos szavazással a „helyi küldötteket” 4 éves 

időtartamra választja. Jelöltnek kell tekinteni, akit a helyszínen valaki jelöl, és azt a jelölt 

szóban, vagy előzőleg írásban elfogadja. Az elnyert „igen” szavazatok sorrendjében kell a 8. (2) 

bekezdésben meghatározott számú „helyi küldöttet” megválasztottnak tekinteni, a 21. (7) c.) 

pont figyelembevételével.  

(2) A szavazás módjáról és titkosságáról a levezető elnök gondoskodik. A területi gyűlésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, a választást pedig ellenőrizhetően dokumentálni a jegyzőkönyv 

részeként. A területi gyűlés jegyzőkönyveit a PMÉK titkára (továbbiakban: titkár) tartja nyilván. 

(3) A „helyi küldött” megbízatása megszűnik a tagsági viszonyában bekövetkező 

változással (átjegyzés, felfüggesztés, megszűnés, szüneteltetés). 

(4) Az a „helyi küldött”, aki megbízatásának ideje alatt a megyei küldöttgyűlések legalább 

felén nem vett részt, a következő területi gyűlésen „helyi küldöttnek” nem választható meg. 

 

5. § (1) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) e törvény keretei között a területi alapszabály elfogadása, módosítása; 

b) a területi kamarák egyesüléséről, szétválásáról szóló döntés; 

c) a területi kamara elnökének - ha a taglétszám indokolja: alelnökeinek -, elnökségének és a 

bizottságok tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása; 

d) az országos kamara küldöttgyűlésébe 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 küldött, valamint a pótküldöttek 

megválasztása; 

e) a területi kamara éves tevékenységének, költségvetési tervének és éves költségvetési 

beszámolójának, valamint a területi ügyintéző szervek éves tevékenységéről készített beszámolóknak 

az elfogadása. 

(2) Törvény és az alapszabály az (1) bekezdésben meghatározottakon túl más feladat 

meghatározását is a taggyűlés hatáskörébe utalhatja. 

(3) A taggyűlés határozatképes, ha a bejegyzett tagok több mint fele jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt, azonos napirenddel összehívott taggyűlés határozatképes, ha 

azon a bejegyzett tagok több mint 10%-a - 3000 főt meghaladó taglétszámú kamara esetében 5%-a - 

jelen van. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontját követő 60 napon belül kell 

összehívni. 

(4) A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A taggyűlésen jelen levő 

tagok kétharmadának egyetértő szavazata szükséges az (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő 

kérdésekben, valamint azokban az ügyekben, amelyeknek eldöntését a területi kamara alapszabálya 

kétharmados egyetértő szavazathoz köti. 

(5) A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A területi 

alapszabály a taggyűlés kötelező összehívásának más eseteit is meghatározhatja. 

 

11. Választott tisztségviselők, bizottsági tagok és küldöttek: 

a) elnök, 

b) alelnök, 

c) elnökségi tagok: 5 fő 

d) felügyelő bizottság: tagjai 4 fő + 2 póttag, 

e) etikai- fegyelmi bizottság tagjai: 8 fő + 2 póttag, 

f) választási jelölő bizottság tagjai: 3 fő + 2 póttag 

g) országos küldöttek 30 tag után egy fő, és 6 fő pótküldött. 

 

12.     (1) Megyei küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
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(2) Teljes körű tisztújítást négyévente kell rendezni.  

(3) Megyei küldöttgyűlést kell összehívni, ha az elnökség többsége, vagy a felügyelő 

bizottság, vagy a „helyi küldöttek” több 1/10-ed része írásban kezdeményezi. 

(4) A megyei küldöttgyűlés időpontját az elnökség határozza meg, összehívása az elnök 

feladata. 

(5) Az időpontot úgy kell meghatározni, hogy az írásos meghívó minimum 15 nappal a 

megyei küldöttgyűlés előtt postázható legyen. A mellékletek ezzel egyidőben elektronikus úton 

kerülnek közzétételre. A (3) bekezdés szerinti megyei küldöttgyűlést a kezdeményezéstől 

számított 60 napon belül kell összehívni. Kérésre a küldöttgyűlési anyagokat a titkárság postai 

úton megküldi. 

(6) A megyei küldöttgyűlésre meg kell hívni a „helyi küldötteket”, továbbá tanácskozási 

joggal a PMÉK választott tisztségviselőit - ha nem helyi küldöttek - titkárát, a MÉK elnökét és a 

felügyeleti szerv képviselőjét 

(7) Az írásos meghívóhoz mellékelni kell a napirendi javaslatot, az előterjesztéseket, a 

határozattervezeteket és azok mellékleteit.  

(8) Alapszabály módosító indítványt bármely „helyi küldött” írásban tehet, melyet a soron 

következő megyei küldöttgyűlésen napirendre kell tűzni. A szövegjavaslatot a meghívóhoz 

mellékelni kell.  

(9) A megyei küldöttgyűlés nyilvános. 

(10) A megyei küldöttgyűlés lebonyolításának megszervezése az elnök feladata. 

(11) Ha a megyei küldöttgyűlés határozatképes, az elnök javaslatot tesz a küldöttek által 

megválasztandó jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, szavazatszámlálók, valamint – 

amennyiben az ülést nem kívánja maga vezetni – a levezető elnök személyére. Az ülés vezetése 

továbbiakban az elnök, vagy a megválasztott levezető elnök (továbbiakban: levezető elnök) 

feladata. 

(12) A napirend kibővítésére a jelenlévő „helyi küldöttek” tehetnek javaslatot, amit a 

levezető elnök vita nélkül nyílt szavazásra bocsát. 

(13) Az elfogadott napirenden kívüli témát a megyei küldöttgyűlés érdemben nem 

tárgyalja. 

(14) A levezető elnök a hozzászólásokat időben korlátozhatja, a napirendtől való eltérés 

esetén a szót megvonhatja, ügyrendi kérdésben soron kívül szót ad. 
 

13.  (1) A megyei küldöttgyűlés határozatait – a választásokat és a visszahívást kivéve – nyílt 

szavazással hozza. A küldöttgyűlés elrendelheti azonban bármely kérdésben a titkos szavazást. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.  

(2) A megyei küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

a.) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  

(3) Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az előterjesztések, és 

hozzászólások lényegét, a határozatok szövegét a leadott egyetértő- és ellenszavazatok, valamint 

tartózkodások megjelölésével. A jegyzőkönyvet, a levezető elnök és a jegyzőkönyv-hitelesítők 

írják alá. 

(4) A megyei küldöttgyűlés határozatait sorszámmal kell ellátni, és azokat évente külön-

külön, a meghozatal dátumával törve (pl. 1/2003. (III. 01.). PMÉK Kgy hat.) kell nyilvánítani. A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozatok szövegét, időpontját, a döntést támogatók és 

ellenzők számát. A határozatok nyilvántartásba vételéről a titkár gondoskodik. 

(5) A (4) bekezdésben jelölt nyilvántartás a kamara titkárságán bárki számára 

megtekinthető. 

(6) A megyei küldöttgyűlés dönt közhasznú társaság (és nonprofit jogi személy gazdasági 

társaság) alapításáról és megszüntetéséről, ilyen társaságokba tagként való belépésről, üzletrész 

megszerzéséről, valamint annak elidegenítéséről. 

(7) A megyei küldöttgyűlés szakmai díjat alapíthat. 

 



10 

 

6. § (1) A területi kamara elnöksége az elnökből, az alelnökökből és az elnökségi tagokból áll, 

akiket a taggyűlés választ meg. 

(2) Az elnökség feladata, hogy a taggyűlések közötti időszakban - a taggyűlés határozatainak 

megfelelően - a területi kamara működését irányítsa, és feladatait végrehajtsa. 

(3) A kamarát az elnök képviseli. Helyettesítésének rendjét a területi alapszabályban kell 

meghatározni. 

(4) Az elnökség nevében aláírásra az elnök jogosult, továbbá azok, akiket az elnökség aláírási 

joggal ruházott fel. 

(5) Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza. A határozatképességhez az elnökségi tagok 

többségének jelenléte szükséges. 

 

14.   (1) Az elnökség a PMÉK legfőbb ügyintéző szerve, amely az elnökből, alelnökből és 5 fő 

elnökségi tagból áll. 

(2) Az elnökség feladat- és hatásköre: 

a.) kidolgozza a költségvetési tervet és az éves költségvetési beszámolót, amelyet tárgyév 

május 31-ig a megyei küldöttgyűlés elé terjeszt,  

b.) dönt a tagsági viszony ügyeiről, 

c.) dönt a helyi csoport megalakulásáról, illetve megszüntetéséről, 

d.) dönt országos alapszabály, szabályzat, illetve jelen alapszabály által hatáskörébe utalt 

egyéb ügyekben, 

e.) a más kamarai szerv, vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe nem tartozó 

kamarai feladatokat ellátja. 

f.) gyakorolja a PMÉK tulajdonában álló közhasznú társaság (és nonprofit jogi személy 

gazdasági társaság) alapító okiratával és az üzletrésszel kapcsolatos valamennyi 

jogosítványt, kivéve a 13. (6) bekezdésben foglaltakat. 

(3) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen 

más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

(4) Az elnökség a küldöttgyűlések közötti időszakban a vonatkozó hatályos 

jogszabályoknak az alapszabálynak és a küldöttgyűlési határozatoknak megfelelően irányítja a 

területi kamara működését és végrehajtja feladatait. 

(5) Az elnökséget az elnök hívja össze e-mailben a napirend közlésével, szükség szerinti 

gyakorisággal, de legalább kéthavonta egyszer. Az elnökségi ülésre – tanácskozási joggal – a –

Felügyelő Bizottság és az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökét, a helyi csoportvezetőket, valamint a 

titkárt is meg kell hívni. 

 

15. (1) Az elnök - a PMÉK képviseletén túl - felel a küldöttgyűlés által elfogadott 

költségvetési terv keretei közötti jogszerű gazdálkodásért. Vezeti az elnökség üléseit, 

gondoskodik az elnökségi határozatok az érintettekkel írásban való, igazolható módon történő 

közléséről. 

(2) Az elnököt akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel az alelnök, az alelnök 

akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt elnökségi tag helyettesíti. 

(3) A teljes tagságot érintő kérdésekben (pl.: jogszabály véleményezések során) nem 

nyilatkozhat az elnök egyszemélyben az elnökség megkérdezése nélkül. 

(4) Az elnökség a megyei küldöttgyűlésen a jelenlévők 2/3-ának egyetértő szavazatával 

elfogadott költségvetési terv alapján dolgozik és szervezi annak végrehajtását. Az elnökség az 

éves költségvetés jóváhagyásáig az előző év előirányzatainak időarányos részéig kötelezettséget 

vállalhat, kivéve a MÉK-nek fizetendő kedvezményes, egyösszegű tagdíjrészesedés feladását. 

(5) Az elnökség – a felügyelő bizottság elnökének egyetértésével - a kiadás előirányzatait 

indokolt esetben átcsoportosíthatja, amelyről az éves beszámolóban indokolást készít. 

(6) Az elnökség a hatáskörébe tartozó ügyben meghozott döntéseit határozatba foglalja. 

(7) Az elnökség mérlegelési jogkörrel „tiszteletbeli tag” címet adományozhat a 70. életévét 

betöltő kamarai tagnak. 

(8) „Tiszteletbeli tag” címet az kaphat, aki 
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a) azt kéri és nyilatkozik arról, hogy kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem kíván 

folytatni, és ezért kéri jogosultságainak megszüntetését, 

b) a tárgyévi hónapokra számított tagdíját rendezte, 

c) a tárgyévet megelőző évekről tartozása nem áll fenn. 
 

16.  (1) Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, elrendelheti azonban bármely 

kérdésben a titkos szavazást. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 

(2) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

a. a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  

(3) Az elnökségi ülésről a titkár az ülést követő 8 napon belül jegyzőkönyvet készít, amely 

tartalmazza az előterjesztések, és hozzászólások lényegét, a határozatok szövegét, a leadott 

egyetértő- és ellenszavazatok számát, a tartózkodások megjelölésével. A jegyzőkönyvet az elnök 

és a titkár írja alá. 

(4) Az elnökség határozatait sorszámmal kell ellátni, és azokat évente külön-külön, a 

meghozatal dátumával törve (pl. 1/2003. (III. 01.) Eln. hat.) kell nyilvántartani. 

(5) Az elnökség határozatait a titkár az elnökség részére e-mailen megküldi. 

 

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. 

 

17.  (1) A titkár az alapszabályban, illetve az elnökség által meghatározott feladatok elvégzéséért 

és a titkárság munkájáért felelős. 

(2) A titkár feladata a PMÉK ügyviteli és ügykezelési, nyilvántartási feladatainak végzése, 

illetve e feladatok elvégzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. 

(3) A titkár meghatározza a titkárság dolgozóinak feladatait, munkaköri leírását.  

(4) A titkárt meghatározott időszakra (szabadság, betegség) az elnök által felkért 

titkársági dolgozó helyettesíti. A helyettesítés csak a meghatározott időszakra és hatáskörre 

vonatkozhat. 

(5) A titkár fizetését és egyéb juttatásait az elnökség határozza meg, a költségvetési terv 

keretein belül. 

(6) A titkárság a PMÉK ügyviteli szerve. 

(7) A titkárság dolgozói a területi kamara alkalmazottai. Fizetésüket és egyéb juttatásukat 

a titkár határozza meg, a költségvetési terv keretein belül.  

 

7. § (1) A felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja 

meg. 

(2) A felügyelő bizottság ellenőrzi a területi kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-

számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, a területi alapszabály és az egyéb szabályzatok 

érvényesülését. 
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(3) A felügyelő bizottság a területi ügyintéző és ügyviteli szervektől, illetve a területi kamara 

tisztségviselőitől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, továbbá minden olyan iratot 

megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre 

kell bocsátaniuk. 

(4) A taggyűlés a területi kamara éves költségvetési tervéről és az éves költségvetési 

beszámolóról csak a felügyelő bizottság véleményének ismeretében dönthet. 

(5) A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a taggyűlésnek tartoznak 

felelősséggel, és feladataik ellátása körében részükre csak a taggyűlés adhat utasítást. 

 

18.     (1) A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 

(2) Ha a felügyelő bizottsági tag tisztségéről lemond, vagy kamarai tagsága megszűnt, 

felfüggesztésre vagy átjegyzésre került, úgy pótlásáról - póttag behívásával - gondoskodni kell. A 

póttagot a választáson kapott szavazatok sorrendjében kell a bizottságba behívni. A póttagok a 

bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(3) A felügyelő bizottság jelentést készít a megyei küldöttgyűlés számára, melyben értékeli 

a PMÉK és egyes szerveinek a munkáját és a tevékenységük szabályszerűségét. Az elnöki 

beszámoló elfogadására, elutasítására is javaslatot kell, hogy tegyen. 

(4) Szóban, vagy súlyosabb esetben írásban felhívja az elnökség figyelmét a folyamatos 

ellenőrzés során tapasztalt működési hibákra és szabálytalanságokra. 

(5) Ha a tapasztalt, szabálytalan működés - figyelmeztetés ellenére - nem változik, a 

felügyelő bizottság megyei küldöttgyűlés helyi csoportgyűlés vagy a PMÉK más szerveinek 

összehívását, illetve egyes tisztségviselők visszahívását kezdeményezheti. 

(6) A felügyelő bizottságnak megyei küldöttgyűlés, illetve helyi csoportgyűlés összehívását 

kell kezdeményezni, ha a PMÉK, illetve a helyi csoport működése gazdasági, szervezeti vagy 

erkölcsi vonatkozásban súlyosan kifogásolható. 

(7) A felügyelő bizottságot elnöke, illetve az általa felkért bizottsági tag képviseli. 

(8) A bizottság elnöke, vagy megbízottja részt vehet minden, a PMÉK elnöksége, vagy 

bizottságai által szervezett tanácskozáson, rendezvényen. Ezekre a felügyelő bizottságot meg kell 

hívni. 

(9) A felügyelő bizottság ellenőrzési tevékenységébe külső szakértőket vonhat be, de a 

feladatait és felelősségét ezekre nem ruházhatja át. 

(10) A felügyelő bizottság elnökével, illetve tagjával kapcsolatos panaszokat a MÉK 

országos etikai-fegyelmi bizottsága jogosult kivizsgálni. 

 

8. § (1) A legalább öt főből álló etikai-fegyelmi bizottság tagjai közül elnököt választ. 

(2) Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke és tagjai a fegyelmi eljárás során és azzal 

összefüggésben 

a) függetlenek, 

b) a jogszabályok, kamarai szabályzatok alapján kizárólag a meggyőződésüknek megfelelően 

döntenek, 

c) nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. 

(3) Az etikai-fegyelmi bizottság az e törvényben, a kamara alapszabályában, valamint etikai-

fegyelmi szabályzatában meghatározott módon közreműködik a szakmai és etikai normák 

kialakításában és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e törvény, illetve a kamarai 

szabályzatok a hatáskörébe utalnak. 

 

19.  (1) Ha az etikai-fegyelmi bizottsági tag tisztségéről lemond, vagy kamarai tagsága megszűnt, 

felfüggesztésre vagy átjegyzésre került, úgy pótlásáról - póttag behívásával - gondoskodni kell. A 

póttagot a választáson kapott szavazatok sorrendjében kell a bizottságba behívni. A póttagok a 

bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(2)Az etikai-fegyelmi bizottságot elnöke, illetve az általa felkért bizottsági tag képviseli. 

 

A területi kamara alapszabálya 

 

9. § (1) A területi alapszabályban meg kell határozni: 
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a) a területi kamara nevét, illetékességi területét és székhelyét, 

b) a területi kamara ügyintéző szerveinek feladataira, hatáskörére és működésére vonatkozó 

főbb szabályokat, 

c) mindent, aminek a területi alapszabályban történő rendezését e törvény kötelezően előírja. 

(2) A területi kamara nevének ki kell fejeznie illetékességi területét. 

 

A területi kamarák egyesülése és szétválása 

 

10. § (1) A területi kamarák egyesülhetnek és szétválhatnak. 

(2) A területi kamarák egyesülése esetén az új területi kamara illetékességi területe az egyesülő 

területi kamarákéhoz igazodik. 

(3) Az egyesüléssel létrejövő területi kamara az egyesült területi kamarák általános jogutódja. 

(4) A területi kamara szétválásával megyénként, illetve a fővárosban működő területi kamarák 

hozhatók létre. 

(5) A szétválásról hozott döntésben rendelkezni kell a vagyon megosztásáról. A területi kamara 

joga és kötelezettségei a vagyonmegosztás arányában a szétválás során létrejött területi kamarákra, 

mint jogutódokra szállnak át. 

(6) A területi kamarák egyesülése, illetve szétválása nem érinti tagjaik jogait és kötelességeit. 

(7) Két vagy több területi kamara az alapszabályukban szabályozottan egyesülés nélkül is 

létrehozhat közös etikai-fegyelmi bizottságot. A közös etikai-fegyelmi bizottságba az együttműködő 

kamarák csak egyenlő arányban választhatnak tagot. 

 

III. Fejezet  

 

Az országos kamara 

 

11. § (7) A területi kamarák az országos kamarák létrejöttével válnak azok tagjaivá.  

 

13. § (1) A küldöttgyűlést a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal 

rendelkező küldöttei alkotják az alapszabályban meghatározottak szerint.  

 

20.  (1) A MÉK küldöttgyűlésén tanácskozási és szavazati joggal az országos küldöttek 

képviselik a PMÉK érdekeit. A megyei küldöttgyűlés számukra irányelveket adhat a képviselet 

tekintetében. 

(2) A küldöttek számát a MÉK Alapszabálya alapján jelen alapszabály 11. g.) pontja 

határozza meg. 

(3) Az országos küldött a jelölés elvállalásával önként vállal kötelezettséget arra, hogy az 

őt megválasztott kamarai tagok érdekeit a küldöttgyűlésen képviselje. Amennyiben a küldött két 

küldöttgyűlésen indokolatlanul nem jelenik meg, ezzel önként vállalt kötelezettségét szegi meg, 

melynek kivizsgálására az elnök etikai-fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

(4) A küldött visszahívható, ha kellő indok és az elnök előzetes értesítése nélkül a 

küldöttgyűlésről távol marad. Visszahívására a következő helyi küldöttgyűlésen az elnök 

terjeszthet elő indítványt. A küldött visszahívására, annak jogkövetkezményeire egyebekben 

jelen alapszabály tisztségviselők visszahívására vonatkozó 22. pontja irányadó. 

(5) A küldött megbízatása megszűnik a küldött: 

a.) halálával, 

b.) lemondásával, 

c.) visszahívásával, 

d.) megbízatása időtartamának lejártával, 

e.) kamarai tagsága megszűnésével, felfüggesztésével, átjegyzésével. 

(6) Pótküldött behívására kerül sor: 

a.) a küldött megbízatásának idő előtti megszűnésekor, 

b.) a küldött akadályoztatása esetén, helyettesítési joggal. 

(7) A pótküldöttet az elnök írásban, megbízólevéllel hívja be a küldöttek közé a 

választáson kapott szavazatok sorrendjében. 
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(8) A behívott pótküldött a küldött jogállásával rendelkezik. 
 

14. § (1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

c) az éves költségvetési terv meghatározása, ennek részeként az éves tagdíj rendszerének és 

összegének megállapítása, beleértve a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíj 

részesedést is, a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultak éves, költségekkel arányos névjegyzéki 

nyilvántartási díjának megállapítása, továbbá az éves költségvetési beszámoló elfogadása, 

d) az etikai-fegyelmi, a továbbképzési, valamint más országos - szakmai önkormányzati - 

szabályzat elfogadása, 

 

16. § (3) Az országos felügyelő bizottság az országos kamara ügyintéző és ügyviteli 

szerveitől, azok tisztségviselőitől, valamint szakmai tagozataitól és a területi kamaráktól minden olyan 

adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak 

ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 

18. § (6) Az országos kamara szakmai állásfoglalásától a területi kamarák és a szakmai 

tagozatok nem térhetnek el. 

19. § Az országos alapszabályban meg kell határozni: 

e) a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíj részesedés mértékét. 

 

IV. Fejezet 

 

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 megválasztottak megbízatása négy évre, illetve az új tisztségviselők, bizottsági tagok és 

országos küldöttek megválasztásáig szól. 

(2) A választási jelölő bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 

a.) A választási jelölő bizottság, ha kizáró ok nem áll fenn azokat a tagokat veszi fel a 

jelölőlistára, akiket 10 tag írásos javaslatával támogat, 

b.) a választási jelölő bizottság elnöke a megyei küldöttgyűlésen a jelöltek személyét 

ismerteti, 

c.) választási jelölő bizottság elnöke és tagjai bármilyen tisztségre jelölhetők. 

(3) A megyei küldöttgyűlésen jelenlevő tagok a jelölő listára - annak lezárásáig - további 

személyi javaslatokat tehetnek. Jelölő listára az kerülhet, akit legalább 10 fő támogat. 

(4) Csak az a személy kerülhet a jelölő listára, aki előzetesen írásban, vagy a megyei 

küldöttgyűlésen szóban, a jelölés elfogadásáról nyilatkozott.  

(5) Egy személy több tisztségre is jelölhető.  

(6) A szavazás titkos és azt úgy kell lebonyolítani, hogy eredménye ellenőrizhető legyen.  

a) a szavazólapon a csoportokon belül abc sorrendben kell a jelölteket feltüntetni, 

b) a szavazásra előkészített szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi. 

(7) A tisztségviselők, bizottsági tagok, illetve országos küldöttek eredményes 

megválasztásához a megyei küldöttgyűlésen jelenlevő tagok kétharmadának érvényes szavazata 

szükséges. 
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a.) az elnök és alelnök választásánál azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb 

„igen” szavazatot kapta, és elnyerte az érvényes szavazatok több mint 50%-át, 

b.) több személy választásánál az elnyert „igen” szavazatok mennyiségének sorrendjében 

az alapszabályban meghatározott számú személyt kell megválasztottnak tekinteni. 

c.) olyan esetekben, amikor egyenlő számú „igen” szavazat miatt a választás eredménye 

nem határozható meg, ott a szavazást az érintettek között meg kell ismételni. 

(8) A választás eredményét a szavazatszámláló bizottság tagjai hirdetik ki. 

(9) A választás lefolytatását a felügyelő bizottság ellenőrzi. 

(10) A tisztségviselők, bizottsági tagok és országos küldöttek illetve a póttagok szükséges 

létszámának hiánya esetén a megyei küldöttgyűlésen a (2) – (9) bekezdés szabályai szerint 

pótválasztás tartható, ha az a kiküldött meghívóban napirendként szerepel. Az így 

megválasztottak megbízatása a rendes ciklusban megválasztottak megbízatásáig szól. Más 

időben történő teljes körű választás esetén a ciklusidő értelemszerűen átrendeződik. 

 

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 kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy 

a területi kamara illetékességi területén 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 tartozik a kamarai tagság végleges megszüntetése, 

valamint a területi kamara tisztségviselőjének másik azonos szakmai területi kamarába történő 

átjegyzése. 

 

22. (1) A választott bizottságok tagjai megbízatásának megszűnésére a törvény 22. § (1) 

bekezdése értelemszerűen irányadók. 

(2) Visszahívja a tisztségviselőt a megyei küldöttgyűlés, ha titkos szavazáson a visszahívási 

indítvánnyal a jelenlévők 2/3-a egyetért. 

(3) Az elnök, alelnök, az elnökség visszahívása esetén 60 napon belül megtartott megyei 

küldöttgyűlésen kell új tisztségviselőket a tisztújítás szabályai szerint választani. 

(4) Egyéb tisztségviselők, bizottsági tagok és küldöttek visszahívása esetén a megyei 

küldöttgyűlés az új tisztségviselők azonnali megválasztását is elhatározhatja. Ez esetben a 
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jelölőket és a szavazatszámláló bizottságot az elnök kéri fel, és a megyei küldöttgyűlés nyílt 

szavazással fogadja el. 

(5) A visszahívott tisztségviselők és szervek az új tisztségviselők hivatalba lépéséig 

hivatalukat ellátják. 

(6) A visszahívott tisztségviselő a soron következő választásnál tisztségviselőnek nem 

jelölhető. 

 

V. Fejezet 

 

A Kamara gazdálkodása 

 

23. § (1) A kamara a működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi: 

a) a kamarai tagdíjakból, 

b) az igazgatási szolgáltatási díjakból, 

c) a nyilvántartási díjakból, 

d) a befizetett bírságokból, regisztrációs és adminisztrációs díjakból, valamint 

e) az egyéb bevételekből, támogatásokból, ideértve a pályázati forrásokat és az önkéntesen 

felajánlott hozzájárulásokat is. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott díjak országosan egységes mértékűek. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamarai szakmai szolgáltatásokról, azok díjairól, illetve a 

díj felhasználásáról az országos kamarák külön szabályzatban rendelkeznek. 

 

23. A PMÉK működése biztonsága érdekében tartalékalapot kell képeznie.  

24. A PMÉK feladatával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet folytathat. 

25. A PMÉK gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ellátandó feladataira 

fordítja. 

 

Nonprofit gazdasági társaság alapítása 

 

24. § (1)  

(2) A kamara gazdasági társaságnak nem lehet tagja, és ilyen társaságban nem szerezhet 

részesedést. 

(3) A kamara - feladatainak ellátása érdekében - jogi személy nonprofit gazdasági társaságot (a 

továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság) alapíthat. 

(4) A kamara által alapított nonprofit gazdasági társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, 

és ilyen társaságban nem szerezhet részesedést. 

(5) A kamara által alapított nonprofit gazdasági társaság tagja lehet más közhasznú társaságnak, 

feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs részesedése. 

 

VI. Fejezet 

 

A tagsági viszony és a tag jogai 

 

25. § (1) A kamarai tag az lehet, aki 

a) magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, 

vagy 

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozik, és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy 

viszonosság alapján, és 

d) nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült, 

e) a (3) bekezdésben meghatározott szakmai feltétellel rendelkezik, 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti viszonosság fennállásáról a kamara nyilatkozik. 



17 

 

(3) A kamarai felvételre jogosító feltétel a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó 

egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert diploma. 

(4)  

(5) Nem tagadható meg a kamarai felvétele annak, aki az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott 

feltételekkel rendelkezik, és nem esik a (6) bekezdésben foglalt tiltó rendelkezések hatálya alá. 

(6) Nem vehető fel a kamarába: 

a) akit a kamarából kizártak, a kizárástól számított 3 évig, 

b) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll. 

(7) A kamarai tag Magyarországon egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és 

területi építész kamara tagja is lehet. Kettős kamarai tagság esetén a kamarai tag mindkét kamaránál 

kedvezményes tagdíjat fizet, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a. 

(8) A kamarai tagot a választása szerinti - a szakképesítése, tevékenysége alapján meghatározott 

- szakmai tagozatba vagy tagozatokba is fel kell venni. 

(9) Kérelemre az 1. § (5) bekezdése szerinti vállalkozást a szakmai kollégiumba is fel kell 

venni. 

26. § (1) A tagfelvételi kérelmet írásban ahhoz a területi kamarához kell előterjeszteni, 

amelynek területén a tevékenységet folytató természetes személy lakóhelye van. 

(2) A kamarába való felvételről a területi kamara elnöksége a törvényi feltételek igazolása után 30 

napon belül határoz. 

(3) A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

az országos kamarához fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni. 

4) hatályon kívül helyezte a 2017 L. tv 105 § a), hatálytalan 2018. I.1-től 

26/A. § (1) Ha törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet alapján 

engedélyezéshez kötött tevékenység folytatásának egyben az e törvény szerinti kamarai tagság 

fennállása is feltétele, az aki a tevékenység folytatására engedélyt kapott, az engedély megadásával 

és a névjegyzékbevétellel egyidejűleg a kamara tagjává válik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyezés során a 25. § (1) bekezdés d) pontjában és a 25. § (6) 

bekezdésében foglalt feltétel teljesülését is vizsgálni kell. 

27. § (1) A kamara tagját lakóhelye megváltozása esetén - kérelmére - az illetékes területi 

kamarához kell átjegyezni. 

(2) Az átjegyzési kérelmet a lakóhelyváltozástól számított 30 napon belül annál a kamaránál 

kell előterjeszteni, ahol a kérelmezőt a lakóhelyváltozást megelőzően tagként nyilvántartották. Az 

átjegyzéssel a kérelmező előző területi kamarai tagsága megszűnik. 

28. § A tag joga, hogy 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a taggyűlésen, 

b) tisztséget viseljen a kamarában, 

c) igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, 

d) részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében. 

 

29. § (1) A tag kötelezettsége, hogy 

a) megfizesse a területi alapszabályban rögzített határidőig és az országos küldöttgyűlés által 

megállapított mértékű tagdíjat, 

 

26.   (1) A tagdíjat minden évben két egyenlő részletben, április 30-ig, illetve szeptember 30-ig 

kell befizetni a PMÉK számlájára.  

(2) A tagdíjmentességre, tagdíjkedvezményekre, valamint az időarányos tagdíjra a MÉK 

Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának rendelkezései irányadók. A kedvezményes tagdíjat egy 

összegben április 30-ig kell befizetni. 

 

b) megtartsa az alapszabályban és a szabályzatokban foglaltakat, 

c) szakmai tevékenységét a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, szakmai 

követelményeknek és a kamara által megállapított etikai szabályoknak megfelelően végezze. 

(2)  

(3) Ha a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódik fel, a 

területi kamara elnöksége a tagot - negyven napos határidő biztosításával - a hátralék megfizetésére 
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hívja fel, ennek elmulasztása esetén a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a 

kamarai tagok nyilvántartásából. Amennyiben a tag a hátralékos tagdíjat a jogorvoslat során a 

másodfokú döntés meghozataláig maradéktalanul megfizeti, az elsőfokú döntést hatályon kívül kell 

helyezni. 

 

30. § (1) A területi kamara elnöksége felfüggeszti a tagsági viszonyt, ha 

a) a tag ezt kéri, legfeljebb öt év időtartamra, 

b) a tagot a 34/A. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetéssel 

sújtották. 

(2) A felfüggesztés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség 

szünetel. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt a tag kérelmére, az (1) 

bekezdés b) pontja szerint felfüggesztett tagsági viszonyt a határozott idő elteltével - a tag kérelmére 

- a területi elnökség helyreállítja. A tagnak mindkét esetben nyilatkoznia kell, hogy a 25. § (1) 

bekezdésének a)-d) pontjaiban szereplő feltételekben történt-e a felfüggesztés ideje alatt változás. 

31. § A kamarai tagság megszűnik: 

a) lemondással, illetve a 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idő leteltével, 

b) fegyelmi határozattal történő kizárással, 

c) a 25. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott feltétel megszűntével, vagy a 

foglalkozástól való eltiltással, 

d) a tag halálával, 

e) ha a tagot cselekvőképességének korlátozottsága vagy hiánya miatt gondnokság alá 

helyezték, 

f) a 29. § (3) bekezdés szerinti végleges megszüntető határozattal. 

32. § (1) A területi kamara - kérelmére - tagjelöltként veszi fel azt a mérnököt, illetve építészt, aki 

- az egyéb feltételek fennállása mellett - a 25. § (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati idővel 

nem rendelkezik. 

(2) A tagjelölt a területi kamara és a szakmai tagozatok munkájában tanácskozási joggal vehet 

részt. 

33. § (1)  

(2) A kamarák munkaviszonyban álló tisztségviselőinek és az ügyintéző szervek 

alkalmazottainak a jogállására a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

VII. Fejezet 

 

Az etikai-fegyelmi eljárás 

 

34. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységre 

vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok, kamarai szabályzatok rendelkezéseit szándékosan vagy 

gondatlanul megszegi. Nem vonható felelősségre a tag, ha az e törvénnyel vagy más jogszabályi 

rendelkezéssel ellentétes vagy attól eltérő kamarai szabályzati rendelkezés helyett a jogszabályi 

rendelkezések szerint járt el. 

(2) A fegyelmi felelősséget az elkövetés idején hatályban lévő jogszabályok, illetve kamarai 

szabályzatok szerint kell elbírálni. Ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések enyhébb 

elbírálást tesznek lehetővé, úgy ezeket kell alkalmazni. 

(3) Az 1. § (4) bekezdése szerinti személyekkel szemben fegyelmi eljárás kizárólag - a kamarai 

szabályzatok keretein kívül - a szakmai szabályok megszegésével elkövetett fegyelmi vétség esetén 

folytatható le, azzal, hogy 

a) a tagsági viszony legfeljebb egy évig történő felfüggesztése helyett a tevékenység 

folytatásának egy évig történő megtiltása, illetve 

b) a kamarából történő kizárás fegyelmi büntetés helyett a tevékenység folytatásának megtiltása 

fegyelmi büntetés alkalmazható. 

(4)  

34/A. § (1) A fegyelmi vétség esetén kiszabható büntetések: 

a) figyelmeztetés, 
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b) pénzbírság, amelynek mértéke legfeljebb a kiszabás időpontjában hatályos szabálysértési 

pénzbírság legmagasabb összegének négyszerese, 

c) a kamarai tisztség viselésétől való, legfeljebb egy évig terjedő eltiltás, 

d) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedő felfüggesztése, 

e) a kamarából történő kizárás. 

(2) Pénzbírság az (1) bekezdés a), c)-e) pontjaiban meghatározott büntetéssel együtt, 

mellékbüntetésként is alkalmazható. 

(3) Az (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott büntetés végrehajtása egy alkalommal 

legfeljebb három év időtartamra felfüggeszthető. Ha a felfüggesztés időtartama alatt jogerősen újabb 

etikai-fegyelmi büntetést (a továbbiakban: fegyelmi büntetés) szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is 

végre kell hajtani. 

(4) A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai tagok nyilvántartásában fel kell tüntetni. 

A bejegyzett büntetést a nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell. 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti időn belül újabb fegyelmi eljárás megindítására kerül sor, az új 

eljárás során az (1) bekezdés a) pontja szerinti büntetés nem állapítható meg. 

(6) A jogerősen kiszabott fegyelmi büntetésről a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket 

vezető szervet értesíteni kell. 

(7) A 34. § (3) bekezdése szerinti személyekkel szemben kizárólag az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti büntetés szabható ki. 

34/B. § (1) Az eljárás alá vont személy 

a) megismerheti az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, azokra nyilatkozatot tehet, 

b) az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet, 

c) az eljárás résztvevőihez kérdést intézhet, illetve bizonyítási indítványt terjeszthet elő, 

d) az eljárási cselekményekben részt vehet, 

e) az ügyben eljáró személyekkel szemben összeférhetetlenségi kifogást terjeszthet elő. 

(2) Az eljárásban az eljárás alá vont személy helyett és nevében megbízottja vagy jogi 

képviselője (a továbbiakban együtt: képviselője) is eljárhat, kivéve, ha az eljárás alá vont személy 

személyes megjelenése, illetve meghallgatása szükséges. 

34/C. § (1) A fegyelmi eljárást 

a) első fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa, 

b) másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának fegyelmi tanácsa 

folytatja le. 

(2) Első és másodfokon az eljáró tanács elnökből és legalább két tagból áll. 

(3) Legalább öt tagból álló fegyelmi tanács jár el másodfokon, ha az első fokú fegyelmi tanács a 

34/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kamarából történő kizárás fegyelmi büntetést szabott ki. 

34/D. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el: 

a) a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pont], 

b) aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, 

ennek jogerős befejezéséig, illetve ha az eljárás során büntetés kiszabására került sor, a büntetés alóli 

mentesítésig, 

c) akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat, 

d) a területi kamara elnöke, alelnöke, elnökségi tagja, 

e) a másodfokú eljárásban az, aki az első fokú eljárásban eljárt, 

f) aki az első fokú eljárásba közvetlenül vagy közvetve beavatkozott, részt vett és akitől az ügy 

elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható. 

(2)  

(3) A kizárásra vonatkozó rendelkezéseket a jegyzőkönyvvezetőre és a szakértőre is 

megfelelően alkalmazni kell. 

(4) A kizárási okot az érintettek kötelesek az etikai-fegyelmi bizottság elnökének bejelenteni. 

(5) Az eljárás alá vont tag a fegyelmi tanács elnöke, tagjai ellen kizárási okot jelenthet be. A 

kizárással érintett személy meghallgatása után a kizáró okról az etikai-fegyelmi bizottság elnöke 

határoz. A területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának elnöke ellen bejelentett kizárási ok 

kérdésében az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának elnöke, az országos kamara etikai-
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fegyelmi bizottságának elnöke ellen bejelentett kizárási ok kérdésében az országos kamara 

felügyelőbizottsága határoz. 

(6) Ha a kizárásnak a területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának elnöke, az országos kamara 

etikai-fegyelmi bizottságának elnöke vagy országos kamara felügyelőbizottsága helyt ad, kijelöli az 

eljáró tanácsot. 

(7) Ha valamennyi fegyelmi tanáccsal szemben kizáró ok áll fenn, a területi kamara elnöke az 

országos kamarát keresi meg más kamaránál működő fegyelmi tanács kijelölése végett. 

(8) A fegyelmi eljárást 

a) a területi kamara elnökével, alelnökével, titkárával, etikai-fegyelmi bizottság elnökével és 

tagjával szemben az országos kamara etikai-fegyelmi bizottsága által kijelölt kamara, 

b) az országos kamara elnökével, alelnökével, elnökségi tagjával, titkárával, etikai-fegyelmi 

bizottság elnökével és tagjával szemben a lakhelye szerint illetékes kamara folytatja le. 

35. § (1) A fegyelmi eljárást kezdeményezheti 

a) természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet (a továbbiakban együtt: panaszos), 

b) a kamara szerve, tisztségviselője, tagja, 

c) hatáskörében eljárva a szakmagyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezető szerv, az 

építésügyi (létesítési) és építésfelügyeleti hatóságok. 

(2) A fegyelmi eljárást fegyelmi vétség gyanúja esetén vagy ha azt a tag maga kéri, az etikai-

fegyelmi bizottság elnöke írásban rendeli el a hozzá beérkezett írásbeli bejelentés, megkeresés vagy 

a feladatkörében tudomására jutott tények alapján, és kijelöli az eljáró fegyelmi tanács elnökét és 

tagjait. A fegyelmi eljárásról az etikai-fegyelmi bizottság elnöke haladéktalanul értesíti az eljárás alá 

vont személyt és a panaszost. 

(3) A panasz visszavonása a fegyelmi eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

(4) A fegyelmi eljárás megindításának nincs helye, ha azt a területi kamara a 

kötelezettségszegésről szóló panasz beérkezésétől, hivatalból megindított eljárás esetén a jegyzőkönyv 

felvételétől számított három hónapon belül nem indította meg vagy az elkövetéstől számított két év 

eltelt. Ha a cselekmény miatt büntetőeljárás indult, és az nem végződött felmentéssel, a három 

hónapos határidőt a bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatának, valamint az ügyészségnek, 

illetve a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő 

felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható határozatának a kamarával való 

közlésétől kell számítani. A kétéves határidőt a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő 

határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezésétől, illetve az 

ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás 

céljából történő felfüggesztéséről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást 

megszüntető határozata meghozatalától kell számítani.  

(5) A fegyelmi eljárást annak megindításától számított 90 napon belül be kell fejezni. 

35/A. § (1) A fegyelmi tanács végzésben visszautasítja a panaszt, ha 

a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a bejelentett tények alapján fegyelmi vétség 

elkövetésének alapos gyanúja nem állapítható meg, 

b) a bejelentésben foglalt tények miatt fegyelmi eljárás van folyamatban vagy már jogerős 

fegyelmi határozatot hoztak. 

(2) Megtagadható a fegyelmi eljárás névtelen bejelentés esetén. 

(3) A fegyelmi eljárás elrendelését megtagadó határozatot ismert panaszos esetén a panaszosnak 

és annak kell megküldeni, aki ellen a panasz irányult. 

35/B. § 

35/C. § 

36. § 

36/A. § (1) A fegyelmi tanács elnöke 

a) tárgyalás nélkül a 34/A. § (1) bekezdés a) pont szerinti figyelmeztetés fegyelmi büntetés 

megállapítását kezdeményezheti, 

b) kitűzi a fegyelmi tárgyalást, megidézi az eljárás alá vont személyt, a képviselőjét, a tanúkat, 

és további bizonyítást rendelhet el. 

(2) A fegyelmi tanács elnöke az eljárás alá vont személyt az idézéssel egyidejűleg tájékoztatja, 

hogy ha alapos ok nélkül az eljárásban nem vesz részt, ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza. 



21 

 

(3) Ha az eljárás alá vont személy a szabályszerű idézés ellenére a fegyelmi tárgyaláson nem 

jelenik meg, azt távollétében is meg lehet tartani. 

(4) A fegyelmi tanács meghallgatja a panaszost (sértettet), az eljárás alá vont személyt és az 

általuk megjelölt tanúkat, megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott iratokat, szükség esetén szakértő 

közreműködését veheti igénybe. 

36/B. § (1) A fegyelmi tanács tárgyalás tartása nélkül figyelmeztetést állapít meg, ha az eljárás 

alá vont személy a fegyelmi vétség elkövetését elismerte, a fegyelmi vétség egyértelmű és a 

kötelességszegés kisebb súlyú. 

(2) Ha a figyelmeztetésről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá 

vont személy vagy képviselője tárgyalás tartását kérte, a figyelmeztetés hatályát veszti és a fegyelmi 

tanács elnöke tárgyalást tűz ki. 

36/C. § (1) Az eljárás alá vont személy és képviselője a tárgyalás bármely szakában bizonyítási 

indítványt tehet. 

(2) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A fegyelmi tanács elrendelheti a 

tárgyalás anyagának hangszalagra történő rögzítését. Ez esetben a tárgyalásról készült jegyzőkönyvet 

8 napon belül el kell készíteni. 

(3) Ha más hatóság eljárása érintheti a fegyelmi ügy eldöntését, a fegyelmi tanács elrendelheti az 

eljárás felfüggesztését a bíróság vagy más hatóság előtt folyamatban lévő ügy jogerős vagy végleges 

befejezéséig.  

36/D. § (1) Ha az eljárás alá vont személlyel szemben szándékos vagy olyan gondatlan 

bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyészség, amelynek büntetési tétele háromévi 

szabadságvesztésnél súlyosabb, a fegyelmi tanács ideiglenes intézkedéssel az eljárás alá vont személy 

kamarai tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti és a tevékenységének végzésére való jogosultságának 

felfüggesztését kezdeményezi a jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.  

(2) A felfüggesztésről szóló határozatot 5 napon belül az eljárás alá vont személynek 

kézbesíteni kell, aki a határozat ellen 8 napon belül fellebbezést terjeszthet elő a másodfokú fegyelmi 

tanácshoz. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedés mindaddig hatályban marad, amíg azt a 

fegyelmi tanács határozatában hatályon kívül nem helyezi. 

37. § (1) A fegyelmi tanács a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli és az ezen 

alapuló meggyőződése alapján állapítja meg a tényállást. 

(2) A fegyelmi tanács határozatában 

a) az eljárást megszünteti, 

b) az eljárás alá vont személyt elmarasztalja és a 34/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

büntetés valamelyikét szabja ki. 

(3) A határozat rendelkező része tartalmazza: 

a) az eljárás alá vont személy nevét, lakcímét (székhelyét), kamarai tagságának nyilvántartási 

számát, szükség esetén a jogosultsága megnevezését, névjegyzéki nyilvántartási számát, 

b) a fegyelmi tanács döntését arról, hogy az eljárás alá vont személyt vétkesnek nyilvánítja és 

fegyelmi büntetést szab ki, vagy a megindított eljárást megszünteti, 

c) az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezését, 

d) vétkesség megállapítása esetén azt a körülményt, hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont 

személy szándékosan vagy gondatlanul követte el, több fegyelmi tényállás esetén az elkövetett 

fegyelmi vétségek számát, 

e) a kiszabott fegyelmi büntetést, utalást az érdemi döntés alapját képező jogszabályi és egyéb 

rendelkezésekre, 

f) az eljárási költségek viselésének módját, 

g) tájékoztatást arról, hogy a határozat ellen a fegyelmi eljárás alá vont személy és képviselője, 

valamint a panaszos a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezhet. 

(4) A határozat indokolási része tartalmazza: 

a) a tényállást és annak bizonyítékait, 

b) a levont ténybeli és jogi következtetést, 

c) a büntetés kiszabása esetén a súlyosbító és enyhítő körülményeket. 

(5) A fegyelmi határozatot a tárgyalás befejezése után 15 napon belül meg kell küldeni az 

eljárás alá vont személynek és képviselőjének, valamint a panaszosnak. 
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(6) Az első fokú fegyelmi tanács határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül az eljárás alá vont személy, a képviselője, valamint a panaszos az országos kamara etikai-

fegyelmi bizottsága elnökéhez fellebbezhet. A fellebbezés a határozat jogerőre emelkedésére 

halasztó hatályú. 

37/A. § (1) Az első fokú fegyelmi határozat ellen benyújtott fellebbezést az etikai-fegyelmi 

bizottság az országos kamara etikai-fegyelmi bizottsága elnökének küldi meg. 

(2) Az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának elnöke a fellebbezés kézhezvételét 

követő 5 napon belül kijelöli az országos kamara etikai-fegyelmi bizottság tagjai közül a 

másodfokon eljáró fegyelmi tanácsot és annak elnökét. 

(3) Ha a 37/B-37/D. §-ok másként nem rendelkeznek, a másodfokú eljárásban a 36/A. § - a 

36/A. § (1) bekezdés a) pontja kivételével -, a 36/C. §, valamint a 37. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

37/B. § (1) A másodfokon eljáró fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal elutasítja a 

fellebbezést, ha az elkésett, vagy ha azt nem az eljárás kezdeményezésére jogosult terjesztette elő. 

(2) A másodfokon eljáró fegyelmi tanács az első fokú határozatot helybenhagyja, 

megváltoztatja, vagy megsemmisíti. 

(3) Ha az első fokú határozat megalapozatlan, a tényállás nincs felderítve vagy hiányos, 

ellentétes az iratok tartalmával, illetve helytelen ténybeli következtetést tartalmaz - és a helyes 

tényállás az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy részbizonyítás felvétele útján nem 

állapítható meg - a másodfokú fegyelmi tanács az első fokú fegyelmi határozatot hatályon kívül 

helyezi és az első fokú fegyelmi tanácsot új eljárásra utasítja. 

(4) Hatályon kívül kell helyezni az első fokú határozatot akkor is, ha azt az első fokú eljárás 

lényeges szabályainak megsértésével hozták meg. 

(5)-(6)  

37/C. § 

37/D. § Az elsőfokú fegyelmi eljárás költségeit az első fokon eljáró területi kamara, a másodfokú 

fegyelmi eljárás költségeit az eljáró országos kamara előlegezi meg. A fegyelmi eljárás költsége az 

országos kamarák alapszabálya szerint megállapított, a fegyelmi tanács működését fedező 

költségátalány, valamint a fegyelmi tanács tagjainak és az eljárás résztvevőinek igazolt utazási 

költsége. 

 

27. Tisztségviselő, bizottsági tag és küldött jogerős etikai- fegyelmi vétsége esetén, a felügyelő 

bizottság a tagot tisztségéről történő lemondásra szólítja fel, ennek elmaradása esetén 

visszahívását kezdeményezi. 

 

VIII. Fejezet 

 

Törvényességi felügyelet 

 

38. § (1) A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a területi mérnöki kamarák, és a 

területi építész kamarák (a továbbiakban együtt: kamarák) tevékenysége felett az általános 

törvényességi felügyeletet az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) gyakorolja. Azokban az esetekben, amikor a kamarák törvényességi 

felügyeletére a sajátos építményfajtákra vagy a műemlékekre vonatkozó jogszabályokkal összefüggő 

tevékenysége alapján kerül sor, akkor a miniszter a törvényességi felügyelet körében gyakorolt 

intézkedéséhez - előzetesen - kikéri, illetve figyelembe veszi az illetékes miniszter szakmai 

véleményét.  

(2) A közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a területi kamara felügyeleti szerve az országos 

kamara, az országos kamara felügyeleti szerve a miniszter.  

(3) Az e törvény alapján gyakorolt törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, 

amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

(4)-(8)  
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39. § (1) A területi és országos kamarák az alapszabályt, a szabályzatokat az elfogadásuktól 

számított 15 napon belül kötelesek megküldeni a miniszternek törvényességi felügyeleti vizsgálat 

céljából. 

(2) A miniszter ellenőrzi, hogy az alapszabály, a szabályzatok megfelelnek-e a 

jogszabályoknak, és szükség esetén a 38. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

(3) Az alapszabály, a területi alapszabály, a szabályzat és a területi szabályzat nem lehet 

jogszabállyal ellentétes, a jogszabályba ütköző rendelkezése semmis. 

(4)  

(5) Ha a bíróság a területi kamara működését felfüggesztette és felügyelőbiztost nem rendelt ki, a 

miniszter miniszteri rendeletben a kamara működése törvényességének helyreállításáig a kamara 3. § 

(1) bekezdés a) pontja szerinti közigazgatási feladatainak ellátására más eljáró területi kamarát jelöl ki.  

(6) Ezen időszak alatt az 1. § (1) bekezdésben kamarai tagsághoz kötött mérnöki, illetve 

építészeti tevékenység kamarai tagság nélkül, a külön jogszabály szerinti ideiglenes 

névjegyzékbevétel mellett gyakorolható. A területi kamara működése törvényességének helyreálltát 

követően a kamara dönt az ideiglenes névjegyzéken lévő személyek kamarai tagságáról és 

a) kamarai tagfelvétel esetén az visszamenőleges hatállyal állapítható meg a névjegyzéki 

bejegyzés véglegesítése mellett, vagy 

b) kamarai tagfelvétel megtagadása esetén a névjegyzéki bejegyzés törlésre kerül. 

 

Jogsértő határozatok megtámadása  
 

40. § (1) A területi kamara jogosult közigazgatási pert indítani - a fegyelmi ügyek kivételével - az 

országos kamara testületi szerve által megvalósított közigazgatási tevékenységgel szemben arra 

hivatkozással, hogy az jogszabályba, a kamara alapszabályába vagy más önkormányzati szabályzatába 

ütközik. A perindítási jogkör nem terjed ki a fegyelmi ügyekre.  

(2) Perindítás előtt a tag, illetve területi kamara köteles a jogsértést a jogsértő határozatról történt 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a határozat meghozatalától számított hat 

hónapon belül a felügyelő bizottságnak bejelenteni. Ez utóbbi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

(3) A felügyelő bizottság a bejelentést követő 30 napon belül állást foglal. 

(4) A pert a tag a területi kamara ellen, illetve a területi kamara az országos kamara ellen a 

felügyelő bizottság állásfoglalásától vagy a (3) bekezdésben említett határidő eredménytelen elteltétől 

számított 30 napon belül indíthatja meg. 

 (5) A (4) bekezdésben megállapított határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

(6)  

 

A bíróságok és a hatóságok feladatai a kamarai tagsággal kapcsolatban 

 

41. § (1) A bíróság a területi kamara nyilvántartásba vételéről és törléséről értesíti az országos 

kamarát. 

(2)  

(3) Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság az 1. § (3) 

bekezdésében meghatározott esetekben az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről, az egyéni 

vállalkozó tevékenységi körének megváltozásáról, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység 

gyakorlására való jog megszűnéséről értesíti az illetékes területi kamarát. 

 

IX. Fejezet 

 

Közigazgatási hatósági ügyek intézése 

 
42. § (1) A területi, illetve országos kamara az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

szerinti közigazgatási hatóságként jár el - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a következő ügyekben (a 

továbbiakban együtt: közigazgatási ügy):  

a) mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel 

összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti 

tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása, valamint a külön jogszabály 
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szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiállítása, 

b) törvénnyel vagy kormányrendelettel a kamarák hatáskörébe utalt egyéb igazgatási ügyek 

intézése. 

(2) A közigazgatási hatósági ügyben a területi vagy országos kamara titkára, főtitkára a 

hatáskör gyakorlója. 

(3) A titkár, illetve főtitkár 

a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához 

méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné; 

b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat. 

(4) Ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, közigazgatási hatósági ügyben első fokon a 

területi kamara jár el. A területi kamara elsőfokú határozata ellen fellebbezésnek van helye. A területi 

kamara döntése elleni fellebbezés elbírálására az országos kamara jogosult.  

(5) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély visszavonására irányuló eljárást hivatalból 

meg kell indítani, ha a kamara a visszavonási okról tudomást szerez. A kamara a törlési eljárás során 

az ügyfelet nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra kötelezheti. 

(6) Az országos, illetve a területi kamara az alapszabályában vagy kamarai szabályzatában 

meghatározhatja azon ügyeket, amelyek intézése során akkor is az elektronikus ügyintézés és a 

bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 

rendelkezéseinek alkalmazásával jár el, ha az ügyfél a kamara tagja vagy alkalmazottja, és az eljárás 

nem minősül közigazgatási hatósági ügynek.  

(7)  

 

Hatósági igazolvány és nyilvántartás 

 

43. § (1) A területi kamara kérelemre a mérnöki, illetve építészeti tevékenységre való 

jogosultságról hatósági igazolványt állít ki. A hatósági igazolvány igazolja az engedély kiadásának 

idejét, a gyakorolható tevékenységet. 

(2) A kamara által vezetett névjegyzékek és a kamarai tagok nyilvántartása a következő 

adatokat tartalmazzák: 

a) természetes személyazonosító adatok, 

b) állampolgárság, 

c) lakóhely, székhely, 

d) elérhetőségi cím (postacím, telefon-, faxszám, e-mail), 

e) szakirányú végzettséget igazoló oklevél száma, kelte, kiállító intézmény neve, 

f) szakmai gyakorlat ideje, helye, 

g) szakmagyakorlási jogosultság megnevezése, jele, 

h) nyilvántartási szám, 

i) hatósági igazolvány száma, 

j) engedély kiadásának napja, 

k) a jogosultsági vizsga kelte, minősítése, kiállítója, 

l) igazságügyi szakértői igazolvány száma, 

m) tagsági jogállás (aktív vagy felfüggesztett), 

n) fegyelmi büntetések, illetve az azok alóli mentesítések időpontja, 

o) az adatváltozás bejelentésének időpontja, 

p) a nyilvántartás megszűnése esetén az iratok átadásának vagy irattárba helyezésének napja. 

(3) Az 1. § (5) bekezdése szerinti vállalkozások nyilvántartása a következő adatokat 

tartalmazza: 

a) a vállalkozás neve, 

b) a vállalkozás székhelye, 

c) a vállalkozás tagjainak, vezetőinek természetes személyazonosító adatai, 

d) a mérnöki, illetve építészeti tevékenység folytatására jogosultsággal rendelkező 

alkalmazottak vagy tagok természetes személyazonosító adatai, névjegyzéki száma, 

e) a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozás esetén a bejegyzés időpontja, cégjegyzékszáma, 

f) a nyilvántartásba történő felvétel időpontja, valamint 
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g) a nyilvántartásból történő törlés időpontja. 

(4) A névjegyzékben szereplő személy, illetve a kamarai tag családi és utóneve, valamint a (2) 

bekezdés b), d), g) és h) pontjai szerinti adatai, a vállalkozás (3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti 

adatai, valamint a vállalkozás (3) bekezdés d) pontja szerinti tagjának, alkalmazottjának családi és 

utóneve nyilvánosak, azokat a kamara az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen 

megismerhető módon közzéteszi. 

(5) A névjegyzékben szereplő természetes személy, vállalkozás a névjegyzékben, illetve a 

nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozásáról köteles a kamarát a változástól számított 15 

napon belül tájékoztatni, kivéve az olyan adatot, amelyet a kamara más hatóság nyilvántartásából, 

illetve irataiból megszerezhet. 

(6) A névjegyzékből, illetve nyilvántartásból történő törlést követően a nyilvántartott adatait a 

területi kamara 10 évig köteles megőrizni. 

 

28.  A módosított alapszabály a 2021. október 8-i megyei küldöttgyűlésen elfogadott 

módosításokkal összeszerkesztve, 2021. október 9. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Philipp Frigyes 

a Pest Megyei Építész Kamara 

elnöke 
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1. sz. melléklet 

1. Északi területi gyűlés: 

Acsa 

Bernecebaráti 

Csomád 

Csörög 

Csővár 

Dunakeszi 

Fót 

Göd 

Ipolydamásd 

Ipolytölgyes 

Kemence 

Kismaros 

Kisnémedi 

Kosd 

Kóspallag 

Letkés 

Márianosztra 

Nagybörzsöny 

Nagymaros 

Őrbottyán 

Penc 

Perőcsény 

Püspökhatvan 

Püspökszilágy 

Rád 

Szob 

Szokolya 

Sződ 

Sződliget 

Tésa 

 

Vác 

Vácduka 

Váchartyán 

Vácrátót 

Vámosmikola 

Verőce 

Zebegény 

 

2. Észak-Észak-nyugati területi gyűlés: 

Budakalász 

Csobánka 

Dunabogdány 

Kisoroszi 

Leányfalu 

Pilisszántó 

Pilisszentkereszt 

Pilisszentlászló 

Pomáz 

Pócsmegyer 

Szentendre 

Szigetmonostor 

 

Tahitótfalu 

Visegrád 

 

3. Észak-keleti területi gyűlés: 

Aszód 

Bag 

Csömör 

Dány 

Domony 

Erdőkertes 

Galgagyörk 

Galgahévíz 

Galgamácsa 

Gödöllő 

Hévízgyörk 

Iklad 

Isaszeg 

Kartal 

Kerepes 

Kistarcsa 

Mogyoród 

Nagytarcsa 

Pécel 

Szada 

Tura 

Vácegres 

Váckisújfalu 

Vácszentlászló 

Valkó 

Veresegyház 

Verseg 

Zsámbok 

 

4. Észak-nyugati területi gyűlés: 

Budajenő 

Budakeszi 

Nagykovácsi 

Perbál 

Pilisborosjenő 

Piliscsaba 

Pilisjászfalu 

Pilisvörösvár 

Pilisszentiván 

 

Remeteszőlős 

Solymár 

Telki 

 

Tinnye 

Tök 

Üröm 

 

 

5. Nyugati területi gyűlés: 

Biatorbágy Budaörs Herceghalom Páty Törökbálint Zsámbék 

6. Dél-keleti területi gyűlés: 

Abony 

Albertirsa 

Bénye 

Cegléd 

Ceglédbercel 

Csemő 

Csévharaszt 

Dánszentmiklós 

Ecser 

Farmos 

Felsőpakony 

Gomba 

Gyál 

Gyömrő 

Jászkarajenő 

Káva 

Kocsér 

Kóka 

Kőröstetétlen 

Maglód 

Mende 

Mikebuda 

Monor 

Nagykáta 

Nagykőrös 

Nyáregyháza 

Nyársapát 

Pánd 

Péteri 

Pilis 

Sülysáp 

Szentlőrinckáta 

Szentmártonkáta 

Tápióbicske 

Tápiógyörgye 

Tápióság 

Tápiószecső 

Tápiószele 

Tápiószentmárton 

Tápiószőlős 

Tóalmás 

Törtel 

Újszilvás 

Úri 

Üllő 

Vasad 

Vecsés 

 

7. Dél-nyugati területi gyűlés: 

Diósd Érd Pusztazámor Sóskút Százhalombatta Tárnok 

 

8. Déli területi gyűlés: 

Alsónémedi 

Apaj 

Áporka 

Bugyi 

Dabas 

Délegyháza 

Dömsöd 

Dunaharaszti 

Dunavarsány 

Halásztelek 

Hernád 

Inárcs 

Kakucs 

Kiskunlacháza 

Lórév 

Majosháza 

Makád 

Ócsa 

Örkény 

Pusztavacs 

Ráckeve 

Szigetbecse 

Szigetcsép 

Szigethalom 

Szigetszentmárton 

Szigetszentmiklós 

Szigetújfalu 

Táborfalva 

Taksony 

Tatárszentgyörgy 

Tököl 

Újhartyán 

Újlengyel 

 


