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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1. A Szövetség megnevezése
„Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége”
(Rövidítés: T. M. SZ.)
Angolul:

Association of Hungarian Consulting Engineers and Architects
A.H.C.E.A.

Németül:

Verband Ungarischer Beratenden Ingenieure und Architekten
V.U.B.I.A.

Franciául: Association des Ingénieurs-Conseils et Architects Hongrois
A.I.C.A.H.
1.2. A Szövetség székhelye
1119 Budapest, Bornemissza tér 12.
A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget a Szövetség székhelyének a fővároson
belüli megváltoztatására és esetleges címváltozásának bírósági bejelentésére.
1.3. A Szövetség tevékenységi területe
A Magyar Köztársaság területe.
1.4. A Szövetség hivatalos nyelve
általános esetben:

magyar

külföldi szervezet tagjaként:

angol, német, francia

1.5. A Szövetség jellege
A Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (továbbiakbanTMSZ) az
egyesülési jogról szóló 1989. II. trv. keretei között, tagjai által önkéntes
szerveződéssel létrehozott, jogi személyként működő egyesület.
1.6. A Szövetség nemzetközi kapcsolódása
A Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége a FIDIC (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils) világszervezet, illetve az EFCA, európai
mérnökszövetség (European Federation of Engineering Consultancy Associations)
kizárólagos magyar tagszervezete.
A TMSZ stratégiája részének tekinti a FIDIC és az EFCA alapszabályában, etikai
kódexében és üzletpolitikai állásfoglalásában foglaltakat.
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1.7. A Szövetség bélyegzője
Pecsétszöveg: „Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége”
1.8. Tagsági feltételek
A TMSZ tagja (továbbiakban Tag) olyan egyetemi, vagy főiskolai, műszaki diplomával
rendelkező természetes személy, illetve ilyen természetes személyt (személyeket)
főállásban foglalkoztató jogi személyiségű gazdasági társaság lehet, aki (amely)
tervezői, szakértői, lebonyolítói, projekt menedzseri, műszaki ellenőri, tervellenőri és
tanácsadói jelleggel mérnöki szolgáltatásokat nyújt.
A tagfelvételnél a természetes személy Tag, illetve az ilyen személyt foglalkoztató
Gazdasági Társaság tagjának alsó korhatára harminc (30) év, akinek a választott
szakterületen minimálisan öt (5) év szakterületi (szakmai) gyakorlattal kell
rendelkeznie.
Jogi személyiségű gazdasági társaság tagfelvételénél a 4.4 pontban foglaltak az
irányadók.
2. A SZÖVETSÉG CÉLJAI


Magyar mérnökvállalkozások hazai és nemzetközi képviselete
- a mérnökök és mérnökvállalkozások érdekeinek képviselete
- a magyar jogszabályi és működési környezet javítása
- állásfoglalások kialakítása, terjesztése
- a mérnökök és mérnökvállalkozások munkaellátottságának elősegítése



Együttműködés a magyar kormányzati szervezetekkel, hatóságokkal, gazdasági és
szakmai kamarákkal, valamint szövetségekkel



A TMSZ ismertségének, elismertségének növelése



A nemzetközi együttműködések fejlesztése



A FIDIC szerződéses rendszer elveinek
ismertségének, elismertségének emelése



A mérnöki tevékenységhez kapcsolódó etikai szabályok terjesztése és betartatása



A mérnöki tevékenységek fejlesztésének elősegítése



A minőség és a fenntartható fejlődési iránti elkötelezettség támogatása
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3. A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE
A Szövetség - céljainak megvalósítása érdekében - a Közgyűlés által választott
elnökség irányításával, többségi döntések alapján - de a kisebbségi vagy egyéni
jogokat tiszteletben tartva - végzi munkáját.
Főbb tevékenységeink:


a tagok információval történő ellátása, hazai és nemzetközi (FIDIC-EFCA)
információk és kiadványok rendelkezésre bocsátásával, a tervezői-szakértői
tevékenységre vonatkozó változások nyomon követésével,



a FIDIC és EFCA előírások hazai körülményekre történő adaptálása, ezek alapján
és ezen túlmenően - ajánlások elkészítése, terjesztése, oktatása - kapcsolattartás a
nemzetközi Szövetségek központjával, a nemzeti tag-szervezetekkel, információ,
tapasztalatcsere és együttműködés céljából,



a pártatlan ellenőrzési, lebonyolítási feladat elvégzésére alkalmas FIDIC Mérnök
alkalmassági kritériumainak megfogalmazása,



a mérnöki szakma jó hírének ápolása és terjesztése, a tagság számára a
minőségbiztosítás fontosságának érzékeltetése,



a tagok védelme a piac szabályozatlanságaival és minden olyan jelenséggel
szemben, amely a független mérnöki-tanácsadó tevékenység társadalmi hatásait
alulértékeli,



konferenciák, szemináriumok szervezése a tagok tevékenységével kapcsolatos
kérdések közös megvitatására, ajánlások kidolgozása azok megoldására,



adatbank létrehozása a tagok tevékenységéről,
tapasztalatairól, az elvégzett munkákról,



tájékoztatók készítése a szervezet és a tagok bemutatására (tevékenységi kör,
referenciák, szakmai tapasztalat) időszakos kiadvány jelleggel,



szakmai állásfoglalások beruházási kérdésekben, vélemények kialakítása műszaki
jellegű viták rendezésében, ennek érdekében ad hoc bizottságok létrehozása,



a tagok szakmai érdekeinek képviselete és érvényesítése a Magyar Mérnöki
Kamara és a Magyar Építész Kamara által kialakított etikai, díjszabási és szakmai
normákkal összhangban,



annak szorgalmazása, hogy a költségvetési források felhasználásával megvalósuló
jelentős hazai beruházások tervezői tevékenységet érintő döntés-előkészítésébe a
Szövetséget vonják be,



a
tagok
együttműködésének,
egymás
iránti
bizalmának,
szakmai
tapasztalatcseréjének, közös érdekek mentén történő kommunikációjának
támogatása, erősítése,



együttműködés kiépítése az érintett állami, önkormányzati, szakterületi, oktatási
intézményekkel és a szaksajtóval,



konstruktív, kezdeményező jellegű együttműködés a szakmai és érdekképviseleti
társ-szervezetekkel.
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FIDIC döntnökök vizsgáztatása, a döntnöki lista karbantartása és a döntnökök
tapasztalatainak kezelése

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy a TMSZ állásfoglalásait a TMSZ
honlapján tegye közzé.
Az állásfoglalások tartalma lehet:


alapelvek (policy statements)



stratégia



szakmapolitikai témakörök



feladat-struktúrával összefüggő témakörök



működéssel összefüggő témakörök

4. A SZÖVETSÉG TAGSÁGI SZABÁLYAI
4.1. Teljes jogú - szavazati joggal rendelkező – tagság
(1) A Tag
A Szövetség teljes jogú tagja lehet a mérnöki, építészeti, műszaki szakterületen
működő:


szellemi tevékenységet folytató felsőfokú végzettségű, belföldi, állandó
lakóhellyel, vagy tartózkodási engedéllyel, szakmai kamarai jogosultsággal
rendelkező egyéni vállalkozó természetes személy; (természetes
személyiségű Tag)



főtevékenységként szellemi-mérnöki szolgáltatást végző és az előző bekezdés
feltételeinek megfelelő személyeket főállásban foglalkoztató, illetve azok
szakmai vezetésével működő, belföldön bejegyzett Társaság (Jogi
személyiségű Tag),

aki (amely) elfogadja az Alapszabályban és az Etikai Szabályzatban leírtakat és
megfelel az alábbi (2)-(4) pontokban részletezett feltételeknek, illetve, akire
(amelyre) nem vonatkoznak a (3) és (4) pontokban részletezett kizáró feltételek,
valamint részt vesz a Szövetség munkájában.
(2) Szakmai követelmények
A Tag szakmája gyakorlása során megrendelője jogos érdekében teljes szakmai
felelősséggel jár el úgy, hogy ez az érdek a társadalom érdekeivel és a Szövetség
szakmai, etikai normáival ne legyen ellentétes.
(3) Pártatlanság
A Tag szakmai tanácsát, mérnöki tevékenységét, állásfoglalását vagy döntését
legjobb tudása szerint, függetlenül hozza meg, azt nem befolyásolhatja más
személlyel vagy szervezettel való kapcsolata. A Tanácsadó, meggyőződésének
6
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befolyásolására nem fogadhat el semmiféle olyan kedvezményt, nem köthet olyan
megállapodást, amely kétségessé tehetné döntésének pártatlanságát, vagy ezzel
ellentétesen befolyásolhatná a megbízóval kapcsolatos kötelezettségeit.
A Szövetség elvárja tagjaitól a jogkövető és etikus magatartást.
A Tag a vállalkozási szerződésében kikötött szolgáltatási díjon felül nem fogad el
a megbízás teljesítéséhez kapcsolódó egyéb, közvetett vagy közvetlen díjazást, a
megbízója tudomása és egyetértése nélkül.
A Szövetségnek nem lehet tagja az a természetes vagy jogi személy, aki (amely):


a fenti pártatlansági kritériumokat nem fogadja el,



államigazgatási, vagy egyéb érdekeltséget közvetítő társasági irányítás alatt
áll,



megbízását nem piaci keretek között, az általa mérlegelt kockázatok alapján
kialakított díjak alapján teljesíti,



valamilyen egyedi adókedvezmény, előjog vagy juttatás miatt kedvezőbb
helyzetben van versenytársainál,



olyan jogi, gazdasági vagy pénzügyi kötöttség vagy kényszer hatása alatt áll,
amely szakmai döntéseit befolyásolhatja.

Arra vonatkozóan, hogy a tagjelölt a fentiekre megfogalmazott pártatlansági
feltételeknek teljes körűen megfelel, illetőleg ezen feltételek teljesítése mellett
elkötelezi magát, a tagfelvételkor jogérvényes nyilatkozatot kell tennie.
4.2. Nem teljes jogú - szavazati joggal nem rendelkező - tagsági viszony
4.2.1. Tiszteletbeli tagság
Az a bel-, illetve külföldi illetékességű Tanácsadó Mérnök (Építész), aki nem tagja a
Szövetségnek, de kiemelkedő szolgáltatásokat nyújtott és / vagy nyújt a Szövetség,
vagy a szakma számára, továbbá megfelel az Alapszabály 4.1 pontjában foglalt
előírásoknak és követelményeknek, az Elnökség javaslatára, a Közgyűlés döntése
alapján, tiszteletbeli taggá választható.
4.2.2. Pártoló tagság
Az Elnökség döntése alapján a Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes vagy
jogi személy, szervezet, vagy társaság, aki / amely a Szövetség tevékenységét és
céljait támogatni kívánja, és az általa önkéntesen felajánlott pártoló tagsági díjat a
Szövetség pénztárába befizeti.
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A legkisebb pártoló tagsági díj mértéke 2014-ben:


természetes személy esetében

20.000.- Ft/év



jogi személy esetében:

50.000.- Ft/év

A fenti díjalapokat a Szövetség, két (2) évenként, a KSH által hivatalosan közölt,
halmozott infláció mértékével növelheti.
4.3. Tagjelölt
Tagjelölt lehet az a 4.1. pontban rögzítetteknek megfelelő természetes vagy jogi
személy, aki ill. amely tagjelöltként kért, azt a Szövetség elfogadta és vállalja, hogy az
Alapszabályban rögzített feltételeknek - határidőn belül - eleget tesz.
4.4. Tagfelvétel
A Szövetségbe felvételét kérő - és a tagsági feltételeket vállaló - személy vagy
szervezet kérelmét az Elnökséghez két szövetségi Tag ajánlásával nyújthatja be.
Ajánló olyan Tag lehet, akinek (amelynek) tagsági viszonya a folyamatos, három (3)
évet meghaladta.
A tagsági (vagy tagjelölti) kérelem elbírálásáról soron következő ülésén szótöbbséggel
az Elnökség hoz döntést. A döntés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
4.5. Tagsági képviselet (teljes jogú tagok szavazati jogai)
A természetes személyiségű Tagot (bejegyzett egyéni vállalkozó) egy szavazati jog illeti
meg.
A jogi személyiségű Tagot, a Tagnál főállásban foglalkoztatott mérnöki, tervezői,
szakértői, lebonyolítói, projekt menedzseri, műszaki ellenőri és tervellenőri
tevékenységre jogosultak száma alapján illeti szavazati jog 4.8. pontban foglaltaknak
megfelelően.
Szavazásra a megjelent természetes személyiségű Tag önmaga, jogi személyiségű
Tag esetén a képviseletében meghatalmazott személy jogosult.
4.6. Tagsági jogok
4.6.1. A Szövetség teljes jogú Tagja:


a Szövetség közgyűlésein szavazati joggal rendelkezik, ott álláspontját szabadon
kifejtheti és meggyőződése szerint szavaz,



használhatja a „Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége tagja”
címet,



hivatalos irataiban hivatkozhat a Szövetség nemzetközi tagsági kapcsolataira és
használhatja azok emblémáit,
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igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, részesül a szolgáltatások és az
Alapszabály 3. sz. pontjában részletezett tevékenységek hasznából,



javaslattal, észrevétellel, kéréssel fordulhat a Szövetség bármely szervéhez,



a Tag, illetve képviselője bármilyen szövetségi tisztséget, funkciót betölthet,
feltéve, hogy a Közgyűlés erre megválasztotta, és ezt valamilyen, nyomós ok
nem akadályozza,



Három (3) éves, teljes jogú tagsági viszonyt követően ajánlást adhat új tag
felvételére.

4.6.2. A tiszteletbeli Tag:


részt vehet a Szövetség közgyűlésén, ott véleményt nyilváníthat,



javaslattal, észrevétellel, kéréssel fordulhat a Szövetség bármely szervéhez,



használhatja a „Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetség
tiszteletbeli tagja” címet.

4.6.3. A pártoló Tag:


igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait,



javaslattal, észrevétellel fordulhat a Szövetség vezetőségéhez,



használhatja a „Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetség pártoló
tagja”
címet.

4.6.4. A Tagjelölt:


joga azonos a tagokéval, kivéve, hogy nem rendelkezik szavazati joggal, így
tisztségre, közgyűlési küldöttnek nem választható, ezek választásában sem
vehet részt. Használhatja a „Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek
Szövetség tagjelöltje” címet.

4.7. A Szövetség tagjainak kötelességei
A Szövetség teljes jogú tagja, és a tagjelölt köteles:


munkáját a Szövetség céljaival és az Alapszabályban, valamint az Etikai
Szabályzatban foglaltakkal összhangban végezni,



a Szövetség tagsági szabályait betartani, a megrendelőjével, szakmai partnereivel
és tagtársával szemben az ebben rögzítettek szerint viselkedni,



a Szövetség érdekképviseleti tevékenységében részt venni, a Szövetség döntéseinek,
határozatainak érvényesítését elősegíteni,



a tagdíjat határidőre megfizetni,
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a tagsági feltételekkel kapcsolatos változásokat harminc (30) naptári napon belül
bejelenteni.

A pártoló tag kötelezettségei értelemszerűen csak az esetükben is előforduló
tevékenységekre vonatkoznak.
4.8. A tagsági díj
A Szövetség működése és függetlenségének biztosítása érdekében önfenntartó.
Kizárólag a tagsági díjakból, támogatásokból és olyan a szakmai közösség számára
hasznos vállalkozási tevékenységekből fedezi a költségeit, mint a működésével
kapcsolatos kiadványok fordítása, értékesítése, szakvélemények készítése, szakmai
rendezvények szervezése, stb.
A tagdíjakat, a nemzetközi szövetségek gyakorlatával azonosan, a Tag - alábbiak
szerint számított - képzett létszámának figyelembevételével kell meghatározni:


műszaki szakmavégzési jogosultságú főállású foglalkoztatottak száma, hozzáadva



minden egyéb, főállású foglalkoztatott összegzett létszámának egyötöd (5-tel
osztott) részét.

A tagdíj a képzett létszám alapján:

KATEGÓRIA

KÉPZETT
LÉTSZÁM*

ÉVES TAGDÍJ
(FT)

SZAVAZATSZÁM
(4.5. PONT)

1. kategória
2. kategória
3. kategória
4. kategória
5. kategória
6. kategória
7. kategória
8. kategória
9. kategória

1 - 3 fő
4 - 6 fő
7 -10 fő
11- 20 fő
21- 30 fő
31- 60 fő
61- 90 fő
90 - 150 fő
150 fő felett

45.000,90.000,180.000,240.000,300.000,360.000,420.000,480.000,540.000,-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Megjegyzés:

* A tagvállalkozások minden naptári év január 20-ig írásban közlik az
aktuális létszámadatokat!

Az éves tagdíjat - a nemzetközi fizetési kötelezettségekkel összhangban - két egyenlő
részletben, a tárgyév január 31-ig és szeptember 30-ig kell befizetni. Év közben
belépő új tagoknak, a tagfelvételi napot magában foglaló negyedévtől esedékes az
arányos éves tagdíj. A Tag által megkezdett, tört naptári évre eső, már befizetett tagdíj
nem igényelhető vissza.
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Amennyiben a Szövetség bármilyen címen valamely természetes vagy jogi
személytől, illetve szervezettől támogatást kap, az a támogató által megjelölt céllal
ellentétes semmilyen feltételhez, előnyhöz nem kapcsolható.
Kivételes esetben, a Szövetség elnöksége által hitelesített célokra, önkéntes
felajánlással, vagy felszólításra, lehetőség van egy havi többlet-tagdíj befizetésére.
4.9. A tagsági viszony megszűnése, szüneteltetése, felfüggesztése
4.9.1. Kilépés
A Szövetség bármely tagjának joga van a tárgyévi esedékes tagdíj - illetve
tagdíjhátralék - befizetésének kötelezettsége mellett a kilépésre, ha a Szövetség
munkájában a továbbiakban nem kíván részt venni. A kilépési szándékot írásban kell
bejelenteni.
4.9.2. Szüneteltetés
A tagsági viszony szüneteltetése egyéni kérelemre, kivételesen indokolt esetben,
méltányossági alapon engedélyezhető. Intézkedésre az Elnökség jogosult.
4.9.3. Felfüggesztés
A tagsági viszony felfüggesztéséről az Elnökség hozhat döntést. A felfüggesztést
kezdeményezheti:
-

az Elnökség

-

a Felügyelő Bizottság

-

az Etikai Bizottság

A felfüggesztés oka lehet:
-

tagdíjfizetés elmaradása a fizetési felszólítást követően

-

etikai vétség

A felfüggesztés időtartama maximum 1 év.
A felfüggesztés megszüntetésének feltételét és határidejét az Elnökség határozza
meg.
4.9.4. Kizárás
Tagot kizárni csak az Elnökség előterjesztése alapján hozott közgyűlési határozattal
lehet. A tagsági viszony megszűnésének időpontja az írásban kézbesített jogerős
határozat keltének napja. Érvényes kizárási határozathoz a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel hozott döntése szükséges.
A kizárás oka lehet:
-

a tagdíjfizetés sorozatos elmaradása miatti visszatérő felfüggesztés
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-

a felfüggesztés megszüntetésének feltételeit a tag az előírt határidőn belül nem
teljesítette

-

súlyos, vagy ismétlődő okból Etikai Bizottsági javaslat alapján

4.9.5. Törlés
Az Elnökség határozattal köteles törölni a tagok sorából:
-

csődbe jutott, felszámolt, vagy jogutód nélkül megszűnt céget

-

elhalálozott egyéni tagot

A törlést a következő Közgyűlésen (tudomásul vétel céljából) be kell jelenteni.
A tagság megszűnésének időpontja a határozat keltének napja.

5. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI RENDJE
a) A Szövetség legfőbb szerve:
 a Közgyűlés
b) Képviseleti (választott) ügyintéző szervek:
 az Elnökség
 a Felügyelő Bizottság
 az Etikai Bizottság
c) Felkért ügyintéző szervek:
 Bizottságok
 Bíráló bizottság (TFDL)
d) Ügyviteli (foglalkoztatott) munkakörök:
 Irodavezető
 Jogi szakértő
5.1. Közgyűlés
A Szövetség legfelső döntéshozó és irányító szerve a Közgyűlés.
A Közgyűlésen szavazati joggal részt vesz minden természetes és jogi személyiségű
Tag. A jogi személyiségű Tag képviselőjét maga határozza meg. Az éves Közgyűlésre
tanácskozási joggal meg kell hívni a Szövetség megbízott jogi szakértőjét, a
tiszteletbeli Tagokat, a tagjelölteket, valamint az együtt- működő szakmai szervezetek
képviselőit.
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A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:


a Közgyűlés végleges napirendjének megállapítása,



a Szövetség Alapszabályának elfogadása, illetve módosítása,



az Elnökség, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása,



az Etikai Bizottság elnökének és helyettesének megválasztása,



az Elnökség elmúlt éves beszámolójának, gazdálkodásának elfogadása,



a tárgyévi program, költségvetés elfogadása, valamint tagdíj meghatározása,



a tanácsadó mérnöki tevékenység díjszabására vonatkozó alapelvek elfogadása,



a Szövetség más társadalmi/szakmai szervezettel való egyesülésének kimondása,



A Szövetség vagyonáról történő rendelkezés,



nemzetközi szakmai szervezetekhez történő csatlakozás (vagy kiválás) jóváhagyása,



tag kizárásának jóváhagyása,



tiszteletbeli taggá választás jóváhagyása,



a tagsági viszony létesítésével kapcsolatos fellebbezés elbírálása, tagság
törlésének jóváhagyása.

A Közgyűlést az Elnökség készíti elő, és annak megbízásából az Elnök hívja össze
évente legalább egyszer, az év május 31. napjáig. A Közgyűlés nyilvános, annak
helyét és idejét, valamint javasolt napirendi pontjait a Közgyűlés előtt legalább 14
nappal közzé kell tenni a TMSZ honlapján. A szövetség tagjait, egyenként,
elektronikus úton kell értesíteni legalább 8 nappal a Közgyűlés előtt. A fentieken
túlmenően, a Közgyűlést az év során bármikor össze kell hívni, ha azt az ok
megjelölésével, a Felügyelő Bizottság vagy a tagok egynegyede (1/4-e) írásban kéri.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes tagot megillető szavazati
jognak 50 % + 1 szavazatot képviselő szavazati jogokat képviselő, formális
felhatalmazással rendelkező tagok megjelentek (egyszerű többség).
Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlés azonos napirenddel, 1 órával későbbre, ismét összehívható. Ekkor a Közgyűlés a
megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Ez utóbbi körülményre a
Közgyűlési meghívóban kifejezetten fel kell hívni a figyelmet.
A Közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot,
de a tisztségviselőket mindig titkos szavazással kell megválasztani. A Közgyűlés
kétharmados szótöbbséggel elfogadott döntése szükséges az Alapszabály
módosítása és Tag kizárása esetén.
Titkos szavazást kell tartani bármely döntés meghozatalnál, ha azt a Közgyűlés
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többsége indokoltnak találja. A titkos szavazás értékelésekor azt a javaslatot,
(alternatívát, személyeket) kell elfogadottnak tekinteni, amely (aki) a legtöbb
szavazatot kapta.
5.2 Tisztújítás
A tisztségviselők (Elnökség, Elnök Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság elnöke és
helyettese) megválasztásának, illetve a tisztújításnak az előkészítését Jelölő Bizottság
végzi, amelyet a megelőző Közgyűlés választ meg. A Jelölő Bizottság feladata - az
erre vonatkozó általános szabályok szerint - a Tagok véleményének kikérése alapján
a tisztségviselőkre vonatkozó jelölőlista összeállítása.
Tisztségviselők csak a Tagok (illetve képviselőik) közül választhatók. Az egyes
tisztségviselőkre összeállított jelölő listán szereplő személyek minimális
elfogadottsága tekintetében a jelölő bizottság elnöke tesz javaslatot, amit az elnökség
hagy jóvá.
A jelölő listára csak olyan természetes személy neve vehető fel, aki – megválasztása
esetén – a felkérés tárgyát képező tisztséget, s az azzal járó kötelezettségeket
elvállalja.
A jelölő lista, az elnök személyére tett jelölés kivételével, a közgyűlésen – helyi
jelöléssel - kiegészíthető, amennyiben a jelölést a jelenlévő tagok összesített
szavazati jogának legalább húsz (20) százaléka támogatja.
A végleges jelölő listát a Közgyűlés egyszerű többséggel hagyja jóvá.
A választott tisztségviselők díjazásban nem részesülnek.
5.3 Ciklusidő
A választási ciklus (a tisztségviselők mandátumának időtartama) két rendes közgyűlés
közötti három (3) év.
A tisztújítás keretében a közgyűlés a választott testületeket (elnökség, etikai bizottság),
valamint az elnököt három éves ciklusidőre választja meg. Az elnökség összetételét
három (3) évenként meg kell újítani. Az elnök és az alelnök mandátuma, indokolt
esetben, legalább további egy (1), de legfeljebb további három évre
meghosszabbítható.
A három éves ciklusidő hossza, kétharmados közgyűlési határozattal változtatható
meg.
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5.4 Az Elnökség
Az Elnökség feladata a Szövetség tevékenységének irányítása a Közgyűlések közötti
időszakban. Az Elnökség a Közgyűlésnek, ezen keresztül a tagságnak tartozik
felelősséggel.
Az Elnökség összetétele:
 Elnök



Alelnök
Legalább 5 fő elnökségi tag.

Az elnökség, illetve az Elnök munkáját - tanácskozási joggal – a Tiszteletbeli Elnök
segítheti.
Az Elnökség rendes- illetve póttagjait a Közgyűlés választja. A jelölő listán szereplő, a
megválasztott elnökségi tagok után soron következő, legtöbb szavazatot kapott,
legfeljebb három jelölt az Elnökség póttagja. A póttag tanácskozási joggal részt vesz
az Elnökség ülésein, illetve feladatot vállal az Elnökség munkájában. Amennyiben két
választás közötti időszakban az Elnökség rendes tagjainak létszáma csökken, úgy a
póttag(ok) - választási szavazatszáma sorrendjében - rendes taggá lép(nek) elő.
Az Elnököt a Közgyűlés az elnökség megválasztásával egyidejűleg közvetlenül
választja, de mandátuma - az ügyvitel folyamatossága érdekében - csak a választást
követő év rendes közgyűlésének napjától lép érvénybe, addig az előző ciklusban
megválasztott elnök látja el az elnöki teendőket.
Az Elnök mandátuma tehát ciklustól-ciklusig terjedő periodicitást feltételezve, 1 év
késleltetéssel érvényes.
Az új ciklusra megválasztott Elnök, mandátuma érvénybe lépéséig az Elnökség
rendes tagjaként működik. Ha a korábbi elnököt a mandátuma lejáratát követő
választási ciklusban tisztségre nem választják meg, úgy az egy éves áthúzódó
mandátumának lejárata után - tehát az új Elnök mandátumának kezdetekor - helyét az
elnökségben az első helyen megválasztott póttag tölti be.
Az Elnök megválasztásához, az első szavazási fordulóban, a leadott szavazatok
egyszerű többségének "igen" szavazata szükséges. Eredménytelen szavazás után
második fordulót kell tartani, úgy, hogy többes jelölés esetén, az újabb szavazási
fordulóban már csak az első fordulóban legtöbb szavazatot elért két jelölt marad
versenyben. A második fordulóban a Közgyűlés a több szavazatot kapó jelöltet
választja meg.
Amennyiben az elnöki tisztségre jelölt személyek közül, időközi visszalépések
következtében, a választás kitűzött időpontjában már csak egy jelölt marad, ez a
körülmény nem képezi a választás törvényes lebonyolításának akadályát.
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Az elnök mandátuma, indokolt esetben, meghatározott időre, közgyűlési határozattal,
meghosszabbítható.
Az Elnökségbe jelölt tagokra, beleértve az esetleg meg nem választott elnökjelölt
személyét is - az Elnök megválasztása után lehet szavazni.
Az Alelnököt - az Elnök előterjesztése alapján - az Elnökség választja, tagjai közül. Az
Elnökség tagjai a saját ügyrendben meghatározott munkamegosztás alapján az Elnök
munkáját segítik. Az Elnökség az Elnök operatív munkájának támogatására
irodavezetőt bízhat meg.
Az Elnökség üléseit az Elnök készíti elő és hívja össze, szükség szerint, de legalább
negyedévenként, minimum tizennégy (14) napos előrejelzéssel, a napirend előzetes
közlésével. Az ülésekre tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság vezetőjét is meg
kell hívni. Az ülés határozatképességéhez az Elnökség választott tagjainak legalább
51%-os jelenléte szükséges.
Az ülésről emlékeztető készül, melynek tartalmaznia kell a tárgyalt napirendi pontokat
és a meghozott döntéseket.
Az Elnökség jogosult dönteni:












a Közgyűlés összehívásáról és a javasolt napirendről,
a tagsági viszony létesítéséről vagy törléséről,
az Elnök által tett fontosabb intézkedések jóváhagyásáról,
a nagyobb jelentőségű közérdekű kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások
kialakításáról,
a Szövetség képviseleti és propaganda munkájáról, a Szövetség tevékenységét
illető feladatokról, a belső működési szabályok kiadásáról,
a mérnök-tanácsadói tevékenység díjazására vonatkozó szabályzat elfogadásáról,
a Szövetségnek a nemzetközi szervezetekbe való belépése feltételeinek
kialakításáról,
minden olyan ügyről, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
az Etikai Bizottság tagjainak jóváhagyásáról,
az Etikai Bizottság döntése elleni fellebbezések elbírálásáról,
Szakbizottságok felállításáról és feladatuk meghatározásáról.

Az Elnökség döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, de
ettől az Elnökség saját hatáskörében titkos szavazás mellett is dönthet.
Szavazategyenlőség esetén az Elnök - távollétében az Alelnök - szavazata a döntő.
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5.5 Az Elnök
A Szövetség irányítását és képviseletét, harmadik Féllel szemben, az Elnök látja el. E
jogkör keretén belül:






jogosult egyszemélyi aláírásra,
szervezi a Szövetség tevékenységét az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség
határozatainak keretei között,
koordinálja a kapcsolattartást az állami szervekkel, szakmai kamarákkal, más
szakmai szervezetekkel, és a nemzetközi Szövetségekkel,
a költségvetés keretei között, felel a jogszerű gazdálkodásért,
gyakorolja az irodavezető, valamint a szükség szerinti egyéb munkavállaló(k),
közreműködők feletti munkáltatói jogokat, dönt a vállalkozói szerződések
megkötésében.

Az Elnököt - akadályoztatása esetén - az Alelnök helyettesíti (beleértve az aláírási
jogot is), azzal a kikötéssel, hogy az Elnök távollétében hozott alelnöki intézkedésről
az Alelnök az Elnököt, újbóli hivatalba lépését követően, késedelem nélkül tájékoztatni
köteles. Az Elnök és az Alelnök egyidejű akadályoztatása esetén az Elnököt egyedi
felhatalmazással, az általa kijelölt elnökségi tag is helyettesítheti.
5.6 A Tiszteletbeli Elnök
A Közgyűlés, a Szövetségben legalább hat (6) éves elnöki tisztséget betöltő tagját
nyílt szavazással, szótöbbséggel Tiszteletbeli Elnökké választhatja. A Szövetségnek
egyidejűleg egy Tiszteletbeli Elnöke van, aki ezt a tisztséget az újabb jogosultságot
szerző Tiszteletbeli Elnök megválasztásáig töltheti be. A Tiszteletbeli Elnök
megbízatása megszűnik, ha
 lemond
 a Közgyűlés indokolt határozattal visszavonja,
 meghal.
A Tiszteletbeli Elnök:


Az elnökség üléseinek szavazati joggal nem rendelkező, állandó meghívottja. Az
elnökség munkáját tanácsaival segíti.



Az elnökség felkérése esetén - eseti jelleggel képviseli a Szövetséget hazai és
nemzetközi rendezvényeken és szervezetekben.



Az elnökség felkérésére szakvéleményt, javaslatot készít olyan konkrét témákra
vonatkozóan, amelynek kereteit az elnökség határozza meg.
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5.7 A Felügyelő Bizottság
A Szövetségnél - az Elnökség mellett - kötelező jelleggel Felügyelő Bizottság működik,
amely ellenőrzi:


a Szövetség pénzügyi gazdálkodását,



az Alapszabály szerinti működést,



az éves költségvetés tervezetet,



az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,



minden Közgyűlés elé terjesztendő jelentést, javaslatot - különös tekintettel az
Alapszabály megállapításaira, illetve módosításaira.

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy észrevételeit írásban közölje a Szövetség
Elnökével, aki jogosult és köteles az intézkedések megtételére.
Amennyiben az írásos észrevételek súlyos működési szabálytalanságokat tárnak fel
és a kitűzött határidőn belül azokat az Elnök, az Elnökséggel egyetértésben, nem
szünteti meg, a Felügyelő Bizottság jogosult a rendkívüli Közgyűlés összehívásának
kezdeményezésére.
A Felügyelő Bizottság működését, a vonatkozó jogszabályok és a Szövetség
Alapszabályának figyelembevételével, saját Ügyrendi Szabályzata határozza meg.
A Felügyelő Bizottság legalább három (3) személyből áll, melyből legalább egy fő
közgazdasági szakképesítéssel (is) rendelkezzen. Ilyen személy a Szövetség
tagságán kívülről is választható. Az FB felülvizsgálat elvégzéséhez külső (pl. jogi)
szakértő is igénybe vehető. A tisztújítás keretében a megválasztott Felügyelő
bizottsági tagok után következő, legtöbb szavazatot kapott jelölt, a Felügyelő
Bizottság póttagja.
A póttagra vonatkozó szabályozás megegyezik az Elnökség póttagjaira vonatkozó
szabályozással.
A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az, aki:


az Elnökség tagja vagy póttagja,



megbízása keretében a Szövetségtől cél szerinti juttatásban részesül.

A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja meg. Az elnök a Közgyűlést,
illetve a Közgyűlések közötti időszakban az Elnökséget tájékoztatja tevékenységéről
és tapasztalatairól. A Felügyelő Bizottság elnöke a Szövetség elnökségi üléseinek
állandó meghívottja.
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5.8 Az Etikai Bizottság
A mérnök-tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos etikai ügyekben a Szövetség
vizsgálatot folytathat le és határozatot hozhat. Etikai vizsgálatra az Etikai Bizottság
jogosult.
A vizsgálat megkezdése előtt az Elnökség jogosult mediációt kezdeményezni, a
mediátor személyét kijelölni.
Az Etikai Bizottság elnökét és helyettesét a Közgyűlés választja. Az Etikai Bizottság
létszáma - az elnökkel és helyettesével együtt - minimum három, maximum öt fő. A
Bizottság munkájának folytonosságát az elnök és helyettese képviseli, a további EB
tagokat (1-3 fő) az adott etikai ügy sajátosságainak figyelembevételével, a szövetségi
Tagok (illetve képviselőik) közül alkalmanként, az Etikai Bizottság elnöke kéri fel és a
felkérést a Szövetség Elnöksége hagyja jóvá.
Az Etikai Bizottság vizsgálatot folytathat és állásfoglalást hozhat bármely Tag, vagy
külső közreműködő partner (pl. megrendelő) bejelentése alapján.
A Tag ellen etikai vizsgálatot kell kezdeményezni, ha a Tagot a Bíróság jogerősen
elítélte, vagy ha a Szövetség Etikai Szabályzatába ütköző etikai vétség, illetve súlyos
szakmai mulasztás elkövetése vélelmezhető, továbbá, ha a Tag a Szövetség
Alapszabályában rögzített követelményeknek nem felel meg.
Az etikai vétséget a Szövetség Elnöke az Etikai Bizottság elé terjeszti. Első fokon a
Szövetség Etikai Bizottsága hoz határozatot. A határozat ellen a Szövetség
Elnökségéhez lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított tizenöt (15) naptári napon
belül. A másodfokú határozatot az Elnökség hozza meg, a közgyűlés hatáskörébe
tartozó kizárás kivételével. Az első- illetve másodfokú határozatokat az előterjesztéstől
számított hatvan (60) naptári napon belül meg kell hozni.
A határozat lehet felmentés, figyelmeztetés, felfüggesztés, kizárás, a tagsági jogok
megvonása. A kizárást – a határozat jogerőre emelkedése után – nyilvánosságra kell
hozni a TMSZ honlapján.
.
Az Etikai Eljárás szabályait a Bizottság maga állapítja meg, a saját Szabályzata,
valamint a FIDIC és az EFCA nemzetközi szervezetek etikai ajánlásainak figyelembe
vételével.

19

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége - Alapszabály

5.9 Bizottságok
Az Elnökség munkájának támogatására két választási ciklus között Bizottságok
hozhatók létre. A bizottságok vezetőit és tagjait a bizottsági munkára az elnökség kéri
fel, a bizottságoknak az Elnökség által, az adott kérdésre vonatkozóan jóváhagyott
elvek és irányvonal keretén belül kell eljárniuk. A bizottságok rendszere és
munkamódszere a Nemzetközi Szövetségek (FIDIC – EFCA) munkájához történő
kapcsolódást lehetővé tévő célkitűzéseknek (szakmai bizottsági feladatoknak és
céloknak) feleljen meg.
5.10 A Szövetség ügyvitele
5.10.1 A Szövetség ügyviteli munkakörei


Irodavezető,



Jogi szakértő.

Az ügyviteli munkaköröket ellátó személyek, mint a TMSZ munkavállalói, díjazásban
részesülnek.
5.10.2 Felelősségi kompetencia
Az ügyviteli munkakörök ellátásának felügyelete az Elnök felelősségi körébe tartozik. Az
Elnök – aki az Elnökségnek tartozik beszámolási kötelezettséggel - gyakorolja a
munkáltatói jogokat is.
6. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
A Szövetség a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. A
rendeltetésnek és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodásért az Elnök, valamint az
elszámolással megbízottak felelősek. A Szövetség gazdálkodását a Felügyelő Bizottság
ellenőrzi.
Az Irodavezető havi pénzügyi jelentést készít, melyet az Elnök a közvetkező elnökségi
ülés elé tár.
7. EGYÉB ELŐÍRÁSOK
7.1. A Szövetség megszűnése
Megszűnik a Szövetség, ha


a Közgyűlés a feloszlást, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést
kimondja,

 az arra jogosult szerv törvényes indokkal feloszlatja vagy megszűnését
megállapítja.
Megszűnés esetén a Szövetség vagyonáról a Közgyűlés dönt.
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7.2. Záró rendelkezések
Minden olyan kérdésben, amelyről az Alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Ptk. előírásai irányadóak, illetve ezek keretei
között jogosult a Közgyűlés bármely ügyben dönteni.
8. HATÁLYBA LÉPTETÉS
A Szövetség megalapításakor készült Alapszabályt az 1992. április 23-án tartott első
rendes Közgyűlés fogadta el és léptette életbe.
A Szövetség Közgyűlése az Alapszabályt ezt követően az alábbi időpontokban
módosította:
1. sz. Módosítás: 1993 március 11.
2. sz. Módosítás: 1995 június 08.
3. sz. Módosítás: 1998 március 12.
4. sz. Módosítás: 1999 április 13.
5. sz. Módosítás: 2002 május 09.
6. sz. Módosítás: 2003 május 07.
7. sz. Módosítás: 2004 április 29.
8. sz. Módosítás: 2006 május 25.
9. sz. Módosítás: 2014. március 5.
Jelen Alapszabály a 2014. március 5-i Közgyűlés által elfogadott 9-es számú
módosított, egységes keretbe szedett szöveg.
Budapest, 2014. március 5.
Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.

……………………………………
Pető László
a TMSZ elnöke

Tanúk:
……………………………
Dr. Léderer Károly

…………………………..
Janitsáry Iván
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MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE
(TMSZ)
ETIKAI SZABÁLYZAT
(7.sz. módosítás – 2006.05.25.)
- Melléklet a TMSZ Alapszabályához –
A TMSZ tagvállalkozásai, önmagukra nézve kötelezőnek tartják a Magyar Mérnöki
Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara alapszabályában rögzített etikai normákat.
Ezekből kiindulva és figyelemmel a Tanácsadó mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC)
etikai kódexében megfogalmazottakra, a TMSZ indokoltnak tartja, hogy Alapszabályának
mellékleteként maga is rögzítse azokat a legfontosabb etikai normákat, amelyek keretét
adják a tagvállalkozásokkal szembeni elvárásoknak, illetve vétség esetén Szövetség Etikai
Bizottsága állásfoglalásainak.
Az Etikai Szabályzat, a TMSZ tagvállalkozásainak társadalmi felelősségére,
illetékességére, pártatlanságára, méltányos és tisztességes viselkedésére vonatkozóan,
az alábbi irányadó magatartási normákat rögzíti:
1. A Tag viszonya a környezettel és a társadalommal
 A TMSZ tagja, tevékenységét kiemelt társadalmi felelősséggel s annak tudatában
végzi, hogy munkájának eredménye tartósan hat a természeti, épített és
társadalmi környezetre.
 Törekszik arra, hogy alkotásai, a biztonság, a gazdaságosság és az
értékvédelem tekintetében megfeleljenek a nemzeti hagyományoknak és a kor
elvárásainak.
 Joggal várja el, hogy erkölcsi megbecsülése, illetve munkájának díjazása
összhangban

álljon

az általa

viselt

felelősségével

és

szolgáltatásainak

színvonalával.
2. A Tag megbízása során viselt felelőssége


A TMSZ tagja kötelezettséget vállal arra, hogy – tevékenysége felelősségéhez
alkalmazkodva – csak olyan megbízatást, feladatot vállal el, amelyhez az
állományában foglalkoztatott szakemberek révén felkészültséggel, illetve a saját
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és az általa ellenőrzött alvállalkozói háttérrel, kapacitással rendelkezik.
 Tudását és szakmai munkáját, műszaki és gazdasági ismereteit folyamatosan
karban tartja és szükség szerint ismereteit megújítja. Amikor alkalmazottaitól is
elvárja

az innovatív

szemléletet,

akkor,

ennek

szellemében,

számukra

lehetőséget biztosít a továbbképzésre és a szakmai fejlődésre.
 Törekszik arra, hogy szolgáltatásainak megbízhatóságát és minőségét belső
ellenőrzés alkalmazásával is erősítse, valamint megismerje és betartsa a
tevékenységi területére vonatkozó hazai és nemzetközi műszaki előírásokat és
szabványokat.
3. A Tag pártatlansága
 A TMSZ tagja tervezői, tanácsadói, mérnöki, döntéshozatali tevékenysége során
arra törekszik, hogy mindenkor megőrizze a szakmai meggyőződését és
pártatlanságát. Kapcsolatrendszerét a függetlenség elve alapján szervezi és nem
fogad el olyan ajánlatot, illetve javadalmazást, ami a pártatlanságát kétségessé
tehetné.
 Megbízója jogszerű érdekében eljárva, szükség esetén haladéktalanul tájékoztatja őt
az

esetleges

érdekütközésről,

illetve

felhívja

figyelmét

bármely

helytelen

diszpozícióra.
 Szolgáltatásait az elvárható szakmai szinten, a tisztesség és a jóhiszeműség
szellemében nyújtja, elkerülve az egyidejű összeférhetetlen pozíciókat.
4. Az eljárási méltányosság elve
A TMSZ tagja, szakmai, partneri és piaci működése során:
 tiszteletben tartja más tervezők és tanácsadók jogait,
 méltányosan viselkedik üzleti versenytársaival,
 tartózkodik versenytársai rossz hírének keltésétől,
 sem szándékosan, sem gondatlanságból nem tesz olyat, amivel árt a szakma
hírnevének és társadalmi pozícióinak.
 Nem kísérli meg a megbízó által már kijelölt, vagy foglalkoztatott tanácsadó,
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tervező helyének megszerzését és nem veszi át feladatát, ameddig nem győződik
meg megbízatásának megszűnéséről, valamint elismeri az előzményes tervező
szerzői jogait.
 Más vállalkozás alkalmazottait nem csábítja át üzleti érdekből. Az érintett vezető
beleegyezése nélkül más vállalkozás alkalmazottait nem foglalkoztatja sem egyéni,
sem társas, sem egyszeri, sem tartós formában.

5. A szakmai tisztesség elve
A TMSZ tagja a piaci versenyre hivatkozással:
o Sem használ tisztességtelen eszközöket,
o a versenytárgyalások tisztaságát nem sérti jogtalanul szerezhető előnyökért.
o Nem vállal munkát olyan árszinten, ami veszélyezteti a minőségi teljesítés
megvalósulását és amellyel hozzájárul a tervezői, tanácsadó munka további
leértékelődéséhez.
o Nem ajánl fel és nem fogad el olyan javadalmazást, ami kiválasztási eljárás,
verseny-tárgyalás, vagy pártatlan döntés befolyásolására irányul, illetve
tanácsadói, ellenőri tevékenysége során megrendelőjét és partnereit nem
befolyásolja úgy, hogy más közreműködők, tervezők érdekei érdemtelenül
sérüljenek.
6. Az Etikai Bizottság által alkalmazható szankciók
Amennyiben a fentiekben rögzített alapelveket a TMSZ valamely tagszervezete
megszegi, úgy - az Alapszabály 5.8 pontja szerint eljárva, a Szövetség Etikai
Bizottsága, másodfokon a Szövetség Elnöksége jogosult vizsgálatot folytatni,
határozatot hozni és azt – jogerőre emelkedés után – közzétenni. Indokolt esetben
javasolható, hogy a MEK, illetve az MMK és a TMSZ által közösen szervezett Mérnöki
Döntő Bizottság folytasson vizsgálatot és hozzon határozatot, amely a TMSZ
tagszervezetre kötelező érvényű.
Budapest, 2006 május 25
Elfogadva a TMSZ Közgyűlése által
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