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A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének ajánlásai az MMK Alapszabály egyes 

rendelkezéseinek alkalmazásához: 

 

 

1. ajánlás: MMK Alapszabály 4.3.4. a) A jelölés 

A Küldöttgyűlés, figyelemmel a kamarai tagsági jogviszony szakmai és területi elven nyugvó 

elemeinek arányosságára, javasolja, hogy a kamarai tagok a jelöltállítási és a jelöltállításra 

vonatkozó szavazati jogukat a tagsági jogviszonyukat nyilvántartó területi kamarán túl – többes 

tagozati tagságuk esetén – csak egy tagozaton belül gyakorolják. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az 1. számú ajánlást 14 nem szavazat és 16 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

2. ajánlás: MMK Alapszabály 4.3.4. c) és g) A jelölés 

A Küldöttgyűlés az MMK Alapszabály 4.3.4. c) és g) pontjaiban foglalt jelöltajánlási lehetőség 

és a szükséges megyei, illetve tagozati jelöltség előírásainak a minél hatékonyabb 

érvényesülése érdekében javasolja, hogy a tisztségekre jelöltek annyi megyei kamarai és 

tagozati támogatás megszerzésére törekedjenek, amennyi az Alapszabály szerint a jelöltség 

megszerzéséhez szükséges, biztosítva ezzel a minél nagyobb jelöltlétszámot. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az 2. számú ajánlást 10 nem szavazat és 18 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

3. ajánlás: MMK Alapszabály 4.2.2. g) A küldöttek 

A Küldöttgyűlés a küldöttek minél szabadabb véleménynyilvánításának támogatása érdekében 

fontosnak tartja rögzíteni, hogy az Alapszabály a küldötteknek az őket megválasztó tagság 

érdekeinek a képviseletére vonatkozó Alapszabályi rendelkezés mellett a küldötteket a 

döntéshozatal során általános érvénnyel megilleti a teljes döntés és véleménynyilvánítás 

szabadsága. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az 3. számú ajánlást 25 nem szavazat és 14 

tartózkodás mellett elfogadta. 

 

 

4. ajánlás: MMK Alapszabály 2.3.1. A kamarai tag jogai 

A Küldöttgyűlés a kamarai tag jogai körébe tartozó választójog gyakorlása vonatkozásában 

javasolja, hogy az MMK elnöki tisztségre jelölt tag, az elnöki programjának bemutatása mellett, 

megjelölhesse azon tisztségviselő-jelölteket, akikkel megválasztásuk esetén az elnöki 

programját a leghatékonyabban tudja megvalósítani. A Küldöttgyűlés javasolja a jelölő 

szervezeteknek az ilyen jelölések előnyben részesítését. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése az 4. számú ajánlást 15 nem szavazat és 30 

tartózkodás mellett elfogadta. 


