VASMEGYEIMERNOKI
KAMARA

EPr.iLErcEPEszETr
szAKcsoPoRr
SZAKCSOPORTI
UGYREND
A Szakcsoport l6trehoz6s6val a Vas Megyei M6m6ki Kamara (a tovabbiakban teriileti
Tagozatelnoksegeegyetert.
kamara)6s az Epriletg6p6szeti
jogkdrearraierjedki, amita Tagozat- az irgyrendi6ben
tdgzitett- jogkdreb6l,
A Szakcsoport
atadott6s e SzakcsoportiUgyrendben
az illetekesterrlletim6mokikamaraegyetert6s6vel
meghatarozesra
kerrilt.
minimalisl6tszdma20 f6
A szakcsoport
1. ALTALANoSELOiRASoK:
1.1.A szakcsoport
elnevez5se:

Vas MegyeiMemokiKamara
Epr.iletg6p6szeti
Szakcsoport

postaicime:
1.2.A szakcsoport

Thokolyu. 14.
9700Szombathely,

teriilete
1.3.A szakcsoport
illet6kess6gi
terillete: Vas megyekozigazgatasi
2, A SZAKCSOPORT
FELADATAI:
A szakcsoport:
biztosit,akika tervez6i6s szak6rt6ijogosultsdgkeresek
a) tagjaikdziilmin6sit6szak6rt6ket
szakmaiv6lem6nyezes6ben
a tertiletikamara6s a tagozatiminosit6bizottsSgmunkdjiit
szak6r6k6nttamogaqak,
b) a tagozatnaksegits6getnyijt ttmutat6k,seg6dletek,
ir6nyelvekkidolgozas6ban,
rendszerek
kialakftdsaban,
c) illet6kess6gi
tenilet6nsegitia tagozatota min6s€gbiztositasi
teriiletenel6segitia Kamara6lialajanlofttervez6i6s szak6rt6idijszabas
d) illet6kess6gi
jut6 nyilvenval6an
a
tervez6idij ajenlatokr6l
tisztessegtelen
alkalmaz6sdt,
a tudomasara
tagozatelndks6g5t
tej6koztatja,
e) illet6kessegi
terirlet6nsegitia fiatalm6mdkdketa tervez6i,illetvevezet6tervez6ijogosziiks6gesgyakorlatmegszez€s6ben,
sultsagelnyer6s6hez
f)

az azonosillet6kessegi
terubtenmdkitd6(helyi)
szakmai'k6rd6sekben
egylittmtikOdik
egyesiiletekkel,
tudomemyos

g) felk6r6srebhal6bizoftagi tagotdebgala helyitervpauezatokhoz,
6s a tagsdgerteriilet6nfigyelemmelkis6ria m6m6kielika6rv6nyesiil6s6t
h) illet6kess6gi
6s indokoltesetbsninformaljaa lagozatelndkseg{it,
kdlcsi,anyagielismerts6g6t
i)
j)

t6rumotszervez,amely lehet6v6teszi a szakcsoportlagjai kaizaittiszakmai(6s tizleti)
informdci6cse€t,
miint6zm6nyek
diplomaterv
ill. szakdolgozat
kozrem(kodika muszakifels6oktatasi
javaslatot
nosit6s6ben,
a MMKdijakadasahoz
tesz.
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A SZAKCSOPORT
SZERVEZETE:
3.1. A szakcsooort
szervezeti
fel6Dit6se:

- szakcsoporti
taggyijles
- elnok
- alelndk
- min6sitai
szakertok
A minosit6
szak6rtok
szama5t6.
3.2. A taggyul6s
hataskor6be
tartozik
- az orszegostagozat6s az illet6kesteriiletikamaraelnaikseg6hez
j6vahagyasra
egyszerfi
iigyrendelfogadasa,
nyiltszavaz6ssal,
el6terjesztett
szakcsoporti
sz6tdbbs6ggel,
- az elnok,alelndkmegvalasztasa,
sz6lobbsegg6l,
egyszerii
- a vehsztottszem6lyekmegbizatasanak
val6dont6s(max.4 ev).
idaitrrtam6rol
- a szak- legalabb
3.3. A taggy(l6st
5 tagig6nyeeset6n,
de legalabb
eventeegyszer
csoportelndkehivjadssze.
joggalmegkellhivnia megyeikamara,
A szakcsoport
taggy(l6s6re
tanacskozasi
valamint
az orszagos
szakmai
tagozatelndket.
6s al6irasijoggal
kepvise3.4. A szakcsoport
mukdd6s6t
felel6ss6ggel
az elndkirAnyiga
az
tagjait,eventeegyszer
beszamol
li a szakcsoportot.
Felk6ria min6sit6
bizottsag
azalelnok
orsz6gos
tagozatlaka szakcsoport
m0kdd6s66l.
Az elndktiivollet6ben
meghat6rozott
ilgyekben
helyettesitheti.
Az elnokmeghivas
eset6na megyeielndks6g
6sa szakmaitagozat
elndks6gi
vabsztotttagja,
0l6senk6pviselje
a szakcsoportot.
Haaz elndka fentitestiileteknek
akkora szakcsooortot
az alelnaik
k6Dviseli.

munk6jet
t6mogatjak.
3.5. A min6sit6
szak6rt6k
azorszagos
Min6sit6
Bizottsag
Feladatuk:
- atveszik
a jogosit6ssal
kapcsolatos
szakmai
vebm6nyk6r5a teftiletikamaret
seKe!

- sajat szakmaivelem6nytiketir6sbanKigzitik, az iratokhozcsatolj6k,
- a szakmaiv6lemenyk6€siratait- a v6lem6nyk6res
szamitott
k6zhezv6tel6t6l
I naponbeliil tov6bbkiildik
az orszAgostagozaliMin6sit6Bizotts6gvezet6j6nek,
- a min6sit6stlegalabb3, az adottteniletenjogosults6ggal
rendelkez6
szak6d6
vegezze,
- a min6sit6bizotts6gv6lem6nyekialakit6sahozkiilsd szaker6t is igenybe
vehet.
elndke6s alelndkeis.
Min6sit6szak6rt6v6megvglaszthat6
a szakcsoport

TAGSAG:
A SZAKCSOPORTi
kamaratagjat,
tertiletim6matki
fel kellvenniaz illet6kes
4.1. A szakcsoport
tagjanak
6s a
tev6kenykedik
vagya szakteriileten
rendetkezik
aki szakmaiv6gzetts6ggel
val6felv6telStirasbank6ri.
szakcsoporflla
azonosit6
sz6m)es
(nev,postaicim,kamarai
tagjaitnyilvSntartja
4.2. A szakcsoport
orszagos
a
Tagozat
Tagozatelndkenek,hogy
azt megkuldjaz Epiiletg6p6szeti
legyen.
nevsoranaprak6sz
ren6s velastdjoggal
tiszts6gre
megv6laszthat6k
tagjaibarmely
4.3. A szakcsoport
delkeznek.
ha a tag
tagsagmegsziinik,
4.4. A szakcsoporti
- kilep6s6t
ir6sbanbejelenti,
- kamarai
tagsegamegsz0nik.
tagsagukat
ielt0nteti
irataikban
tagjaijogosultak
hivatalos
4.5. A szakcsoport
5. A SZAKCSOPORT
TAMOGATASA:

osszeg
tAmogat6si
hogya felajanbtt
Az orszagos
tagozat€mogat6jameghat6rozhatja,
rendelkez6s6re
kivenjabiztositani.A szakcsoportnak
megadotth6nyadata szakcsoport
alfelt6teleinek
van,a tagozatgazd6lkod6si
int6zked6sijoga
e henyad
felhasznSlas6€
kalmazasaval.
teriiletikamara6s tagozatis t6mogathatja.
A szakcsoportot
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