MaS/ar M6rniiki Kamara Geod6ziai6sGeoinformatikaiTagozat
Vas MegyeiSzakcsoportja

SZAKCSOPORTI
UGYREND

A szakmailaqozattedileti szakcsopofiia.
A Magyar Mdmttki Kamam Geod6ziai6s GeoinformatikaiTagozat(tovdbbiakban:Tagozat)
eln6ks6gdnek,valamint a Vas Megyei Memdki Kamara elniiks6gdnekj6vrihagyris6val,a
szakmaitagozatiigFendj 6benfoglalt kerctekkdzdtt ldtesithet6tertileti szakcsopofi.
A teriileti szakcsopofifeladatait ds mijkdd6sdt,a tedileti kamaxaegyet6fi6s6vela tagozati
elniiks6griltal j 6vdhagyottszakcsoportiitgyrc\d tartalmazza.
A szakcsopofj ogkdrearraterjed ki, amit a Tagozat- az Ugyrendjdbenrdgzltett-jogkttr6b6l,
a Vas Megyei M6m6ki Kamam (teriileti mdrnttki kamara) egyetdfidsdvelatadott, 6s e
SzakcsoportiUgyrendbenmeghatdrozdsra
kedilt.

r. ALTALANoS
El6inLsor
1.1 A szakcsoportelnevez6se:MMK Vas Megyei Mdmdki Kamara
Geod6ziai6s GeoinformatikaiSzakcsoportja
postaicime: 9700Szombathely,
1.2A szakcsopolt
ThdkdlyI.u.14.
1.3A szakcsoport
illetekessdgi
teriileteiVas megye
2. A SZAI(CSOPORTFELADATAI
A szakcsoport:
a.) Tagjai kdziil min6sit6 v6lem6nyez6ket biztosit, akik a teNez6i 6s szakdrt6i
jogosults.igkdrdsek
szakmaivdlemdnyezdsdben
a tedileti kamaxads a tagozati min6sit6
bizottsagmunldj6t szakertdk6nttimogatjAk.
b.) A tagozatfe16kezdemdnyeziirhnutat6k,segddletek,ir6nyelvekkidolgozdsat.
c.) Illetdkessdgitediletdnsegiti a tagozatota min6sdgbiztosit6sirendszerekkialakitds6ban.
d.) Illetdkessdgiteriiletdn el6segiti a Kamaxa6ltal ajanlott tervez6i €s szakdrt6i dijszab6s
alkalmaz6srit,a tudomiisituajut6 nyilvrinval6an tisztessdgtelentervez6i dij ajdnlatokl6l a
tagozatelnijksdg6tt6jdkoztatja.
e.) Illetdkessegi
tedlletdns€gitia fiatal m6mdkdketa teNez6i,ill. vezet6tervez6ijogosultsag
elnyer€sdhez
sztiks6gesgyakorlatmegszezdsdben.
f.) Szakmai kdrddsekbenegyiitbniikiidik az azonosilletdkess6gitefiileten miikdd6 (helf)
tudomrinyosegyesiiletekkel.
g.) Felkdr6srebir6l6 bizotts6gitagot delegela helyi tenprilyrizatolihoz.
h.) Illet6kess6gitediletdn figyelemmel kis6d a mdmdki etika ervenyesiil6set6s a tagseg
erkdlcsi,anyagielismerisdgdtdsindokolt esetbeninfomAlja a tagozatelndksdgdt.
i.) F6rumot szeNez, amely 1ehet6v6teszi a szakcsoporttagjai kitzt tti szakmai (6s iizleti)
inform6ci6cserdt.
j.) Kdzremiikitdik a megyei miiszaki fels6oktatasiintezmdnyekdiplomatervill. szakdolgozat
javaslatottesz.
min6sit6s6ben,a MMK dijdnak ad6s6hoz

-2-

3. SZAKCSOPORTSZERVEZETE
3.1A szakcsoport
szervezeti
feldpitdse:
- Szakcsoportitagg)'iil€s
- Elnitkseg6ll (5 ffi): - elndk
- elniikhelyettes
- elni,ksdgitagok (3 f6)
- Szallertileti min6sitd bizotts6grill (9 f6): - az elnitksdgtagjai (5 f6)
- miniisit6 szakdrttik(4 16)
3.2 A taggyiil6shal6skdr6betaltozik
- Az orszdgostagozat €s az illetdkes kamara elndks6gdhezj6vdhagyrisrael6terjesztend(i
szakcsoportiiig).rendelfogaddsa,nyilt szavazfssal,egyszeriisz6titbbsdggel,
- Szak6rt6kmegv6lasztAsa,
titkosan,egyszeriisz6ttibbseggel,
- A v6lasztottszemdlyekmegbizatAsanak
id6tafiamfu61va16dijntds(ma"r.46v).
3.3 A taggyiil6st legal6bb 8 tag, vagy 2 elndks6gitag, vagy az elntik igdnye esetdn,de
hivja
dventeegyszer- a szakcsoportelndke vagy akadrilyoztatrisaeset6naz elndk:helyettes
dssze.
jogkiinel meg kell hivni a tedileti kamam,valamint
A szakcsopofitaggyiil€sretanAcskozdsi
az orszdgosszakmaitagozatelndkdt.
3.4 A szakcsopod
miikddds6tfelel6ss6ggel
az elndk ir6nyitja,6s al6ir6sijoggal k6pviselia
szakcsopotot.Evente egyszerbesziimolaz orsz6gostagozatnaka szakcsopofimiikirddsdr6l.
Az elnitk tdvolldtdben, i11. az elndk riltal meghatarozottiigyekben elniitrhelyettes, vagy
elndksdgitag helyettesitheti.
Az elniiksdghattuozatk6pes,
ha legal6bb3 fi! jelen van. A dijntdstegyszeriisz6tiibbs6ggelkell
meghozni.Szavazategyenl6s6g
esetdnaz elndk szavazataa ddntd.
3.5 A min6sitd v6lem6nyez6kaz elnijksdgtagjaival egyiitt a SzaktediletiMin6sit6 Bizottsagot
/SZMB/ alkotirik (9 f6). A Szaktedileti Min6s{t6 BizottsAgtevdkenysdg6tUgyrendje ds a
Tagozat Min6slt6si I#ryelvei alapjdn trlgzi. Az SZMB hatirozatk6pes,ha szavaziiskor
legaldbb3 f6, kdztiik az SZMB vezet6je,vagy vezet6helyettesedsaz elniiksdgegy tagjajelen
esetenaz SZMB egyszedi sz6tdbbsdggelhozza meg hattuozat't.
van. Hatarozatkepessdg
Szavazategyenl6seg
esetdnaz SZMB elndk6nekszavazataa d6nt6.
elntiksegitagja is.
Mindsit6 szakdrt6vemegv6laszthat6a szakcsoportelniike, elndk:helyettese,

4. A SZAKCSOPORTITAGSAG
4.1 A szakcsoporttagjdnakfel kell venni az illet€kestedileti mdmdki kamarabdxmelytagj6t,
aki a szakcsoportba
val6 felvetel6t{r6sbankdri.
4.2 A szakcsoporttagjait nyilvdntartja /ndv, postai cim, kamarai azonosit6 sziml ds az
megki.ildia Magyar M6rndki KamaraGeoddziai6sGeoinformatikatiTagozatelndkdnek,hogy
a Tagozatorsz6gosnevsoranapmkdszlegyen.
4.3 A szakcsoporttagjai b6rmelytiszts6gremegvdlaszthat6k6svalaszt6joggalrendelkeznek.
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4.4 A szakcsoportitagsdgmegsziinik,ha a tag
- kildpds6tir6sbanbejelenti
- kamaraitags6gamegszrinik
4.5 A szakcsopofitagiaijogosultakhivatalosirataikbana szakcsoportitags6gukatfeltiintetni.

5. A SZAKCSOPORTTAMOGATASA
A szakcsopoftota teriileti kamara6s a tagozatis t6mogathatja.A szakcsoporhakvalamely
tamogat6s felhasznril6s6raintdzkeddsi joga van, a tagozat Eazd'lkoddsi feltdteleinek
alkalmMdsaval.A tAmogatasokfelhasz&ilasAr6laz elndks€gddnt.
A trimogatAsfelhasznahat6:
- a szakcsopoltszrimarasaj6thonlapkdszites6hez
- szakininyt tov6bbkepz6shez
- szakmairendezvdnyekhez
Javasoljukelkdszitenikiildnbiiz6 geoddziaimunkriftrajogosult jogi- dstermdszetesszemdlyek
listajat, valamint e lista elknlddsdt kiiltinbdzd szervezeteknek,intdzndnyeknek, bvabba
rirajrlnlatokszrimitrisielv6nekkidolgoz6sakiildnbaiz6geod6ziaimunt6kn6l.

6. A MIN6SiT6 BIzoTTsAG T]GYRENDJEEs A MTNosiTIis IRAN\TLVEI
6.1A SzakcsoportMin6sit6 Bizottsiginak /SzMB/jogkiire
6.1.1 A Magyar Mdmijki Kamara Geod6ziai6s Geoinformatikai Tagozata(tov6bbiakban:
Tagozat) saj6t szakteriiletein a teljes k6rii teNez6, valamint szakdrt6, vezet(i szak€rt6
jogosultsagelbirdlfsrihoz,ill. feliilvizsg6latrihoz
kiz6r6lagosjoggal rendelkezik.A. Tdgozal
Min(isit6 Bizottsaga t:sz'te lMBl, rillispontjrinak kialakitrisrihoz a Szakcsopofi Min6sit6
Bizotts6ga /SzMB/ vdlem6n)'t ad a tertileti kamara el6terjesztdsealapj6n. A korldtozott
tervez6jogosults6gelbirdl6sdhoza SzakcsopofiMin6sit6 Bizotts6gaad vdlemdn)'ta teriileti
kamarardszdre
a mindsildskdszildsdhez.
A SzakcsoportMin6sit6 Bizotts6gamunkdjdtaz 1996.6viLVII.sz. kamami ttirv6ny, a
10412006.1IV.28.1
Korm.rendelet, a Magyar M6mdki Kamara alapszabiilyaes a Tagozat
min6sitdsiir6nyelveialapjdnvdgzi.
jogosult:
6.1.2A Szakcsoport
Min6sit6Bizotts6ga
- ajogosultsdgikdrelmekhezszalcaaiv6lerndn1'tadni
- az elbiralaskdvetelminy-rendszedrejavaslatottenni
- a MagyarMdmiiki Kamar{hozbe'rkez6, a szaktediletdt6smunkdjatdrintii
jogszabalyokteNezet6t,valamint a MMK bels6szab6lyozrisianyagaitvdlem6nyezni.

6.2A SzakcsoportMin6sit6 Bizotts6gszervezete
5 1ts
6.2.1 A SzakcsoportMin6sit6 Bizotts6gaa szakcsoporttiszhtj{t6 taggyiildsdnv6lasztott
(9 f6) a
;l;6kseg tagiaib6l 6s tov6bbi 4 fit;in6sit6 szakatiib6l 6ll, akik egviittesen
valasztarak
i"a*""o"port*fr4inO.ito Bizotts6g6nakelsti iilds€n vezet6t 6s vezetti helyettest
a vezeto
Ul€." uLLo, hatarozatkepes,hi legalabb 3 f6, kdzttik az SZMB vezet6je, vagy
6sazelndksdgegytagjajelenvan.
helyettese
A SzakcsoportMindsit6 Bizotts6ga vezetdje felel az iigyek -intdzdseert'a teri eti kamam
ahpj6n a szakmaiv€lemdnyekhat6ridtiben,a jelen iig,T€nd..szerint'megfel€16
-"gi"*re*
titi€n6 elk€szites6ert6s tovabbltesaert.A SzakcsoportMindsit6 Bizottsaga
-iioregbn
elndke
min6sitisi dokumentumaita bizotts6gvezet6je,leveleit, allesfoglal6saita Szakcsoport
irja a16.
okb6l/
6.2.2 A SzakcsoportMin6sit6 BizottsAgavezet6jdnek/kiilfttldilart6zkodris, vagy m6s eset6nfeladatait - inGzkeddsalapj6n, ennek hi6nJ6banautomatikusan a
akadr{lyoztatrisa
a
u"r"iO,hetv"tt"t" ""tzi 6t, aki kdtelesaz els6 lehetGgesalkalommalEszletesentajdkoztatni
tiJrt6ntek6l.
bizotts,Ev ezebiet a t6vo11€t6ben

