TÁJÉKOZTATÓ és JELÖLTÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS
A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA
2019. ÉVI TISZTÚJÍTÁSÁHOZ
Tisztelt BPMK Küldöttek, BPMK Szakcsoportok, Szakmai Tagozatok!
Tisztelt BPMK Tagok, Fiatal Mérnökök csoportja!
Tisztelt Kollégák!

A kamarai törvény, valamint a hatályos BPMK alapszabály értelmében 2019 áprilisában kerül sor a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamaránál a tisztségviselők megválasztására. A jelölési folyamat lebonyolítása a
BPMK Választási Jelölőbizottság feladata. 2019. január 1-től a jelölési folyamat lebonyolításáért felelős személyek: Csapó Attila, Dr. Chappon Miklós, Dr. Kajtár László, Makra Magdolna, Szőllőssy Gábor. Póttagjai: Hamarné Szabó Mária, Nagy Péter, Érdy-Krausz György.
A BPMK Választási Jelölőbizottság ezennel felhívja a BPMK Küldötteket, BPMK Szakcsoportokat, Szakmai Tagozatokat, BPMK Tagokat a jelöltállításra. A jelöltállítás 2019. január 15-ig tart, eddig szükséges benyújtani a jelölésre vonatkozó elfogadó nyilatkozatokat és a bemutatkozásokat. A megjelölt határidőig postai
úton: 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. címre, és ezzel egyidőben, elektronikusan: a jelolobizottsag@bpmk.hu e-mail címére kell megküldeni. Az így hiánytalanul beérkezett nyilatkozatokat és bemutatkozásokat a BPMK Választási Jelölőbizottsága elfogadhatónak tekinti.
A nyilatkozathoz és a bemutatkozáshoz szükséges formanyomtatványokat a jelen felhíváshoz csatoljuk.
A BPMK Alapszabály 3. pontja az alábbi előírást tartalmazza:
3.4 Az elnökség
3.4.1 Az elnökség összetétele
- elnök, (1 fő)
- alelnökök, ( 2-3 fő)
- elnökségi tagok (10-12 fő)

3.6 A felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság tagjainak száma: 4-6 fő.
(a felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ)

3.7 Az etikai-fegyelmi bizottság
Az etikai-fegyelmi bizottság tagjainak száma: 8-10 fő.
(az etikai-fegyelmi bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ)

3.9 Póttagok
Az elnökségi, a felügyelő- és az etikai-fegyelmi bizottsági tagok, valamint az országos küldöttek megbízatásának határidő előtti, esetleges megszűnése miatt megüresedett helyet, ennek a tisztségnek az első (következő), megválasztott
póttagja tölti be, a legközelebbi választásig.
A póttagok száma:
- elnökségi póttag legfeljebb 6 fő;
- felügyelő bizottsági legfeljebb 3 fő;
- etikai-fegyelmi bizottsági legfeljebb 4 fő.

A BPMK Alapszabály 4. pontja az alábbi előírást tartalmazza:
4.1 Tisztségviselők, bizottsági tagok választása
1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

20. § (1)77 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)78 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)79 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)80 A kamarai tag tisztségviselőként azonos kamarai szervezeten belül egy tisztséget tölthet be.
(4)81 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 közigazgatási szerv kormánytisztviselője, vagy a területi kamara illetékességi területén építésügyi,
építésfelügyeleti hatósági vagy főépítészi feladatot ellátó köztisztviselő, kormánytisztviselő, állami tisztviselő.
(5)82 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 15 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.
_________________________________________________________________________________
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20. § (1) bekezdése a 2007: LVII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § (2) bekezdése a 2008: XLIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 38. § (3) bekezdése alapján a
rendelkezést a 2008. szeptember 1-jét követően megtartott választások esetében kell alkalmazni, a megbízatások időtartama ezen
választások eredményétől kezdődik.
79 A 21. § (1) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 73. § b) pontja szerint módosított szöveg.
80 A 21. § (3) bekezdése a 2007: LVII. törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
81 A 21. § (4) bekezdését a 2007: LVII. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: LXIV. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.
82 A 21. § (5) bekezdését a 2007: LVII. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be.
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Az országos kamarai küldöttek: a megválasztott tisztségviselők - elnök, alelnökök, elnökségi tagok és bizottsági elnökök - valamint a megválasztott területi küldöttek közül - a szavazati sorrend szerint - a szükséges
létszámnak megfelelő legtöbb szavazatot kapott területi küldöttek.
Több személy (alelnökök, elnökségi-, bizottsági tagok, póttagok) választásánál az elnyert "igen" szavazatok
mennyiségének sorrendjében annyi személyt kell megválasztottnak tekinteni, ahány az adott tisztségre meg-

határozott létszámot kiteszi. Egyenlő számú „igen” szavazat esetén a szavazást közöttük meg kell ismételni
és a legtöbb „igen” szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni.
Az elnökségi- és bizottsági tagok valamint a póttagok választását megelőzően az elnökség 5 tagú jelölőbizottságot hoz létre, a küldöttgyűlés időpontja előtt legalább 90 nappal. A jelölőbizottság a tagság, a helyi
csoportok és a kamara tisztségviselőinek meghallgatása után tesz javaslatot a jelöltekre. A jelöltek listáját és
a jelöltek mérnöki és kamarai tevékenységéről szóló rövid ismertetést a tagság számára nyilvánosságra kell
hozni, a küldöttgyűlésre szóló meghívóval együtt.
4.2 Összeférhetetlenségi szabályok
Kamarai tag egyidejűleg nem lehet az elnökség és a felügyelő bizottság tagja, továbbá az elnökség és a felügyelő
bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pontja), illetve munkakörükben egymás aláés fölérendeltjei. Az össze-férhetetlenség fennállásának kérdésében a tisztségviselő választására jogosult testület
foglal állást az illetékes etikai-fegyelmi bizottság véleménye alapján.
Kamarai tag tisztségviselőként azonos kamarai szervezeten belül egy tisztséget tölthet be.

4.3 Megbízatás időtartama, megszűnése
A megválasztott elnök, alelnökök, elnökségi és bizottsági tagok (póttagok), megbízatásának időtartama 4 év, mely a 4.
év pénzügyi mérlegének jóváhagyásáig tart. Az országos kamara küldöttgyűlésbe megválasztott küldöttek (pótküldöttek) megbízatásának időtartama 4 évre szól. A megbízatások ismételt megválasztással meghosszabbíthatók.
A tisztségviselő visszahívását a Törvény 22.§(1) c., pontjában meghatározott esetben az őt megválasztó testület tagjainak 10 %-a, a területi kamara tisztségviselője esetén a területi kamara felügyelő bizottsága indokolt írásbeli javaslattal
kezdeményezheti. A visszahívásról - titkos szavazással - az a testület dönt, amelyik a tisztségviselőt megválasztotta.
A Törvény 22.§(1) e) pont körébe tartoznak a kamarai tagság végleges megszüntetése, valamint a területi kamara
tisztségviselőjének másik azonos szakmai területi kamarába történő átjegyzése.

A BPMK Választási Jelölőbizottság tisztelettel felhívja a BPMK Küldötteket, BPMK Szakcsoportokat,
Szakmai Tagozatokat, BPMK Tagokat, hogy éljenek jelölési jogukkal 2019. január 15-ig.

Budapest, 2018. november 5.
Üdvözlettel:

