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1. Általános rendelkezések 
Az MMK Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja (továbbiakban: Csoport) az Épí-
tési Tagozat 2009. december havi elnökségi ülésén hozott határozata alapján jött létre.  
A Csoport az MMK Alapszabálya, és az Építési Tagozat Ügyrendje keretei között elké-
szített, az Építési Tagozat elnöksége által jóváhagyott ügyrend szerint működik. 

 
2. A szervezet neve, címe, elérhetőségei 

A csoport neve: Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Cso-
portja (röviden: MMK ÉpT FMCs) 

A csoport székhelye, címe:  
Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja 
1094 Budapest, Angyal u. 1-3. 

 
3. A Csoport illetékességi területe és jogállása 

- A Csoport Magyarország közigazgatási területén belül működik. 
- Az MMK Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja az életkor és szakmai érdeklő-

dés alapján közös érdekeltségbe tartozó mérnökhallgatók, fiatal pályakezdő, ill. fia-
tal szakmagyakorló mérnökök szervezeti egysége. 

- A Csoport nem önálló jogi személy, közigazgatási határozatot nem hozhat. 
- A Csoport működésének felügyeletét az Építési Tagozat elnöke látja el. 

 
4. A Fiatal Mérnökök Csoportjának célja és feladatai 

A Csoport célja, hogy a jövőjüket az építőipari megvalósítási folyamatokban (felelős 
kivitelezés irányítás, műszaki ellenőrzés, építéstechnológiai, betontechnológiai, beruhá-
zás lebonyolítási tervezés és szakértés, stb.) elképzelő fiatal szakmagyakorló, pályakez-
dő mérnökök, mérnökjelöltek kamarai tevékenységét az MMK Építési Tagozat keretein 
belül összefogja. 
 
A Csoport feladatai: 
- képviselje a fiatal mérnökök és mérnökjelöltek érdekeit az MMK Építési Tagozatának 

működési keretei között, 
- biztosítsa a fiatal mérnökök és mérnökjelöltek szakmai továbbfejlődési lehetőségét 

olyan előadások, képzések, szakmai programok szervezésével, melyek fejlődést és 
látókör-bővítést tesznek lehetővé, továbbá elősegítik az Építési Tagozat által adható 
jogosultságok megszerzését, 

- megismertesse a mérnök hallgatókkal a különböző mérnöki szakmagyakorlási terüle-
teket, a szerteágazó mérnöki munkát, és szakmai programok szervezésével segítse 
az érdeklődésüknek legmegfelelőbb terület kiválasztását, 

- megismertesse a fiatal tagokkal, tagjelöltekkel a Magyar Mérnöki Kamara küldetését, 
stratégiai céljait, működését, szervezetét, a szakmagyakorlás, a mérnöki etika lénye-
ges szabályait, 

- együttműködjön a Magyar Mérnöki Kamara Tagozatainak hasonló – fiatal mérnököket 
magában foglaló – szervezeteivel, 

- együttműködjön egyéb, fiatalokat tömörítő szakmai szervezetekkel, és a felsőoktatási 
intézményekkel, 

- új tagokkal a Magyar Mérnöki Kamara taglétszámát növelje, utánpótlását biztosítsa. 
 

5. A Csoport szervezete és működése 
5.1. A Csoport szervezeti felépítése 

- a tagság  
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- a Csoport területi szervezetei 
- a taggyűlés 
- az elnök és az elnökség 

 
5.2. A tagság 

A Csoport tagjai közé új tag kitöltött és aláírt belépési nyilatkozatának elnökség általi 
elfogadása és regisztrálása után kerül felvételre.  
A tagsági belépés háromféle szinten (státuszban) lehetséges: 

a) területi kamarába felvett, ill. az MMK Építési Tagozatába tagságot nyert mérnök, 
b) fiatal diplomás mérnök,  
c) szakirányú műszaki felsőoktatási intézmény mérnökhallgatójaként. 

A Csoport tagja lehet az a cselekvőképes személy, aki  
- kinyilvánítja, hogy a Csoport tagja akar lenni, 
- elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Csoport Ügyrendjét és a Csoport el-

nöksége által elfogadott elvi jelentőségű alapvető dokumentumokat, 
- pályakezdőként szakirányú egyetemi, vagy főiskolai diplomával rendelkező mérnök,  
- szakirányú, osztott képzésben utolsó éves BSC, vagy szakirányú, osztott képzésben 

MSC, ill. szakirányú, osztatlan képzésben részesülő IV , V. éves felsőoktatási intéz-
ményi mérnökhallgató. 

A Csoport tagjának tagsági viszonya – az MMK Alapszabály előírásain túlmenően – 
megszűnik: 
- ha a tag cselekvőképessége megszűnik, 
- ha kilép a Csoportból, 
- ha kizárják a Csoportból, 
- ha betölti a 40. életévét. 

 
5.3. A Csoport területi szervezetei 

- a Csoport egyes megyei Kamarák működési területén Fiatal mérnökök Építési Szak-
csoportjait szervezheti – a körzet (megyék, városok, régió) nevére utaló elnevezés-
sel.  

- a területi szervezetek küldetése a Csoport céljainak és feladatainak megvalósítása a fi-
atal (szakmagyakorló, pályakezdő) mérnökök, mérnökjelöltek lakóhelyéhez, ill. ok-
tatási intézményekhez közel eső központokban, 

- a területi szervezetek munkáját a Csoport elnöke által kijelölt területi csoportvezető 
szervezi és irányítja, együttműködve az érintett területi kamarák elnökségével.  

 
5.4. A taggyűlés 

- A Csoport igény szerint, de legalább évente egyszer teljes, országos taggyűlést tart. 
- A taggyűlést írásban, elektronikus módon e-mailben, a gyűlés előtt legalább 15 nappal 

kell összehívni. 
- A taggyűlésre tanácskozási jogkörrel meg kell hívni az Építési Tagozat elnökét. 
- A taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes a meghívóban meg-

jelölt napirendi pontokban. 
- A taggyűlés hatáskörébe tartozik az elnök, és az elnökség megválasztása. Megbízatá-

suk időtartama legfeljebb 4 év. A tisztújító taggyűlés a tisztségviselők megválasztá-
sa előtt határozatban állapítja meg, hogy az adott tisztségviselőt milyen időtartamra 
választja meg. 

- A taggyűlés a meghívóban meg nem jelölt és a gyűlésen napirendre vett kérdésekben 
abban az esetben határozatképes, ha a megjelentek létszáma meghaladja a szavazás-
ra jogosult meghívottak 50%-át. 
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5.5. Határozathozatal ülés tartása nélkül, az elektronikus levélszavazás:  

o az elektronikus levélszavazás alapja a Csoport tagságának elektronikus címlistá-
ja, melyre minden tag a belépését követően automatikusan felkerül,  

o az elektronikus levélszavazás eredményes lefolytatására a kiküldéstől számított 
legalább 15 naptári napos véghatáridőt, óra és perc pontossággal kell meghatá-
rozni,  

o a szavazat érvényes, amennyiben a jogosult szavazó adatai, ill. szavazata az e-
mailben megfelelően adottak, valamint az e-mail beérkezése a szavazat beérke-
zésére megadott véghatáridőt nem haladja meg. 

Elektronikus levélszavazással a Csoport Szervezeti és Működési Ügyrendje nem 
módosítható. 

 
5.6. Az elnökség 

A csoport elnökségét alkotja: 
- Elnök 1 fő  
- Elnökségi tagok 2 fő 
Az Elnök feladatai: 
- a fiatal mérnökök érdekeinek képviselete az Építési Tagozatban, 
- önállóan képviseli a Csoportot és a Csoport véleményét, állásfoglalásait,  
- felel a Csoport zavartalan szakmai működéséért és a feladatok végrehajtásáért, 
- gondoskodik a tagság nyilvántartásának vezetéséről, az iratkezelésről, a Csoport mű-

ködési feltételeinek biztosításáról,  
- kijelöli területi csoportvezető személyét  
- folyamatos kapcsolatot tart fenn az Építési Tagozat, ill. az érintett területi kamara el-

nök(ség)ével,  
- megállapodik a tárgyi feltételek biztosítása érdekében a területi kamarákkal, 
- a Csoport elnökségének közreműködésével évente munkatervet (v. programot) állít 

össze, ill. összefoglaló jelentést készít a Csoport munkájáról, melyet elfogadásra 
megküld az Építési Tagozat elnökének, 

- előkészíti, megszervezi és lebonyolítja a Csoport taggyűlését, a Csoport munkaterv-
ében szereplő szervezeti és szakmai programokat, 

- menedzseli a Csoport MMK-n belüli és külső szakmai kapcsolatait, az új hallgatói 
kapcsolatok kiépítését, 

- folyamatosan tájékoztatja az elért eredményekről az Építési Tagozat, valamint a Cso-
port elnökségét, ill. a Csoport tagságát, 

- részt vesz az MMK Építési Tagozat elnökségi ülésein, 
- a Csoporthoz tartozó ügyekben aláírási jogkörrel rendelkezik, 
- munkájában az elnökség segíti, 
Az elnökségi tag feladatai: 
- az elnök segítése a szakcsoport feladatainak végrehajtásában 
- taggyűlések előkészítése 
- a szakcsoport ügyeiben való kezdeményezés és döntés 
- a szakcsoport szakterületeibe tartozó állásfoglalások, vélemények kialakítása 
- a szakcsoporti ügyrend szükség szerinti módosításának kezdeményezése 

Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készí-
teni, melyek másolatát az elnökség tagjaihoz és a Tagozat elnökéhez el kell juttatni. 
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5.7. A területi csoportvezető feladatai: 
- a Csoport területi szervezeti munkájának irányítása, régiószintű szakmai programok 

összeállítása, működtetése, dokumentálása, 
- a régiószintű kapcsolatok kiépítésének elősegítése: 

o területi mérnökhallgatói és intézményi kapcsolatok kiépítése, 
o közösségi és egyéb fórumokon a Csoport munkájával kapcsolatos információk 

naprakészen tartása, területi közösségépítési feladatok ellátása, 
o az Elnökség, valamint az általa vezetett régióba tartozó tagok folyamatos tájé-

koztatása az elért eredményekről. 
 

5.8. A Csoport tagjainak jogai és kötelezettségei 
- a Csoport tevékenységében tanácskozási joggal részt vegyen, 
- a Csoport rendezvényein részt vegyen, és véleményét kifejtse, 
- az MMK Építési Tagozatba tagfelvételt nyert mérnök: 

o szavazati joggal részt vegyen a Csoport taggyűlésen, szavazati és választójogát 
gyakorolja, 

o tisztséget viseljen a Csoportban, 
- javaslattételi lehetőség szakmai továbbképzési témákra, 
- fiatal pályakezdő mérnökök bevonása a kamarai szabályzatkészítési, és a kamaránál 

folyó jogszabály előkészítési és jogszabály véleményezési munkába az Építési Ta-
gozaton keresztül, 

- végzés előtt álló hallgatói észrevételek alapján az Építési Tagozat elnökségével közö-
sen területi egyeztetési Fórumok szervezése a szakmai-oktatási színvonal emelése 
érdekében, 

- hivatalos irataiban – státuszának megfelelő – csoporti tagságának tényét feltüntesse. 
 

6. A csoport támogatása, gazdasági rendelkezések 
- A Csoport tagságért tagdíjat nem kell fizetni. 
- A Csoport tisztségviselői tevékenységüket külön javadalmazás nélkül végzik. 
- A Csoport működési feltételeihez szükséges költségeket éves tervben kell meghatá-

rozni.  
- A Csoport a) és b) státuszú tagjai a Mérnök Újság elektronikus változatát díjmentesen 

megkapják.  
- A Csoport tagjai az Építési Tagozat elnöksége által meghatározott továbbképzések 

kedvezményes térítési lehetőségeit a területi kamarákkal egyeztetni kell.  
 

7. Záró rendelkezések 
A Fiatal Mérnökök Csoportja módosított Szervezeti és Működési Ügyrendjét a Magyar 
Mérnöki Kamara Építési Tagozat elnöksége a 2016. március 21. ülésén elfogadta. 

 
 
 
 
A fenti Ügyrendet jóváhagyom: 
  
         Dr. Kiss Jenő  

               MMK Építési Tagozatának elnöke 


