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SZAKCSOPORTI UGYREI\D

A Szakcsoportldtrehozas6vala Vas Megyei Mdmtiki Kamam (torabbiakbantefiileti kamara)
6sa Vizgazd6lkod6sidsvizepit'sj't,.gozat (tovabbiakbanTagozat)eh6ksdgeegyet6rt.
jogktire araateded ki, ^rnl!.aT^gozat - az'iiwrendjdbetrriigzitett - jogkiirdb6l
A Szakosoport
az illetdkestedileti mdrritki kamara egyetdrtdsdvelitadott, 6s e SzakosoportiU$fierdben
meghatarozisrakedilt.
minim6lislasz6ma20 fii.
A szakcsopofi

l. ALTAr,iNos trL6iRrisoK
1l. A szakosoport
eloevezdse:

VasMegyeiM6miiki Kamara
Vizgazd6lkod6sidsViz6pit6siSzakosoport

1.2. A szakcsoport
postaicime:
9700Szombarle\,Wesseldnyi
u. 38.
1.3. A szakcsoportilletdkess6gitedilete: Vas megyekiizigazgatisiteriilete

2, A SZAKCSOPORT
FtrLADATAI
A szakosopot:
a) tagiai kitziil minttsil6 szak€t6ket biztosit, akik a tervez6i ds szak&ttii jogosultsagkAdsek szakmaiv6lem6nyezdsdben
a teriileti kamao 6s a tagozatimin6sit6 bizottsdgmurkejit szak&16kenttimogatj6k,
b) a tagozamaksegitsdget
ry1ijt ritmutat6k,segddletek,iranyelvekkidolgoz,s6ban,
c) illet6kess6gitedilet6nsegitia tagozatota minilsdgbiaosit6sirendszerekkialakitisebaA
d) i etdkessdgi
tertilet6nel6segitia Kamara ehalajfulott teNez6i 6s vak6rt6i dijszab6salkalmaz6s6t;a tudomasirajut6 ryilvdnval6antisztess6gtelen
tervez6i dij ajfulatokr6l a
tagozatelndks6gett6jdkoztaqa,
e) illet6kessdgiteriila6n segitia fiatal m6mdkiiket a tervez6i,illetve vezet6tervez6ijogosultsig ellyer6s6hezsziiksdgesgyakorlatmegszerz6s6ben,
1) szakmaik6rd6sekbenegyiittmiikddik az azolos illet6kessdgiteriileten miikddti (helyi)
tudomfuyos egyesiiletekkel,
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e)

felk6r6$ebir6t6 bizottsigi tagot delegala helyitetwily{zatol(]n)z,

h)

illetdkessdgitedilel6n figielemmel kis6ri a m6mdki etika dwenyesiil6set6s a tagsig erkttlos! aryagi elisnelts6g6t6shdokolt es€fbenidofln6la a tagozatelnttks6g6t,

1)

f6rumot szerve4 amely lehet6vdteszi a szakcsoporttagiai kaiziitti wakmai (6s iideti)
informici6oserdt,

J)

kiizremffktidik a mffszakifels6oktatisi it6zoenyek diplomateN ill. szakdolgozatmitesz
r6sit6s6beqa MMK dij6mk ad6$4hozjavaslatot

3. SZAKCSOPORTSZERYEZETE

3.L A szakcsoportszervezetifelepit6se:
- szakcsopofitaggyiil6s
- ehitk
- elntiks6g
- min6sit6 szak6ft6k
Az ehdks6g3 fiib6l 6lt az ehttk tagia az elnitks€grek.
A mifl6sit6 szak&t6k szima 5 fd
3.2. A taggldldshat6sk6l6betatozik
j6vihagyisra el6ter- az orsza+ostaP:ozat6s az illet6kesteriileti kamaraelntiks6gdhez
egyw,etisz6tttbbs6ggel'
jesztend6szakosoportiiigyrend ellogad6sa,ry'ilt szatazhssal.
- az elnitk, elnttks6gitagok"illetve min6sit6 szakdrl6kmegv6laszt6sa,
titkosan, egyszedi
sz6tttbbs6ggel,
- a vilasztott szem€lyekmegbizat6s6nak
id6tartamfu6lval6 dtht6s (max.4 6v)
3.3. A taggliil6st - legaLtbb5 tag ig6nyeeseidn,de legalibb dventeegyszer- a szakcsoport
elndkehi\ia iissze.
A szakcsoporttaggfriil6seretanioskoz6sijogkdnel meg kell hi\'li a meryet kamara,
valamintaz orszigos szakmaitagozatelniik&.
3.4. A szakcsopofimiiktid6s6t felel6ss6ggelaz €lnitk nenlta 6s al[ir6si joggal kepviseli a
szakosoporlot.Evente eryszet beszimol az orszigos tagozatrak a szakcsopofimiikiid6sdr6l Az elntik t6volletdbetr,illefve az ehtik iltal meghatfuozottiiryekber elnitksdgi
tag helyettesitheti.
Az elndk megfuivisesetena SzakmaiTagozatelniiks6giiil6sat kdpvisele a wakcsoportot.

3.5. A min6sit6 szakAt6k az orsz6gosMin6sit6 Bizottsig m1uldj6t timogalj6k.
Feladatuk:
- itveszik a teriileti kamadt6l ajogosit6ssalkapcsolatosszakmaiv6lemenykdr6seket.
- sajit szakmaivdlemenyiiketir,sban ritgzitik, azfuatokhozcsatotik,
- a szakmaiv6lemdnykdr6siratait - a v6lerndnyk6rds
k6zhezv6tel&61
szamitott8 napon
beliil tov'bbkiildik az orszagostagozatiMilltisit6 Bizottsig vezet6jfuek,
- a mhdsldstlegal6bb
3 wakenii r dgezze.
- a min6sit6bizotts6gv6len6nyekialakit6s6hozkiils6 szak6t6t is igdnybeveha.
Min6sitii szakdrt6vdmegvdlaszthat6
a szakcsopofiehdke, elndksdgitagials.
:I. A SZAKCSOPORTI TAGSAC

4.1. A szakcsoporttagianakfel kell venni az illet6kesteriileti mdmdki kamaratagi6t, aki
szakiriryir v6gzettsdggel
rendelkezik,vagy a szaktefiletentev6kenykedikds a szakcsopoflbavalo lelveleletirisbanLer
4.2. A szakcsoporttagiait nyjlvfutartja (ndv, postai oim, kamarai azonosit6sz6m) 6s azt
megkiildi a Vizgazdalkod6sidsVizepitdsiTagozatelniik6uek.hogy a Tagozato$z6gos
ne\soraraprakdszlegyen.
4.3. A szakcsopot tagjai birnely tiszts6gremegvehszthat6k6s v6lasa6joggalrsndelkeznek.
4.4.A szakcsopofii
tagsigmegszihik,ha a tag
- ki16pds6t
iresbarbejelenti,
- kamaraitagsigamegsziinik.
4.5. A szakosoporttagjaijogosuhakhivatalosimtaikbar tagsigukatfeltiirretni
5. A szAxcsopoRT TAMocATAsA
Az orszigostagozatt6mogat'5jameghatfuozhatja,
hogy a felajr6nlotttimogatdsi tisszegmegadotthinyadit a szakcsoportrcldelkezds&ekivrlja biztositad. A szakcsoporhake hanyad
felhaszr6l6srira
int6zked6sijogavan, a tagozargazdilkodisi fehdteleinekalkalmaz6sival.
A szakcsoportottefileti kamaft 6stagozatis t6mogathatja.

Keltr Szombathely,1998.

