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AJÁNLÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS
A TISZTSÉGVISELŐK JELÖLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
A tagozati tisztségviselők megbízatása az idei évben lejár. A márciusi taggyűlésen kell a
következő 4 éves ciklusra vezetőket választani. Minden tagozati tag jelölhet és jelölhető. A
következőekben javaslatot teszünk közzé a jelölésre vonatkozóan. Ezzel szeretnénk olyan
módon befolyásolni a választást, hogy az új vezetőség felkészült kollégákból állhasson. Ezen
elvek nem jelentenek kötelezettséget, csak ajánlások.
1. Jelölhető minden tagozati tagsággal rendelkező kamarai tag.
2. Jelölési javaslatot adhat bármely tagozati tag, szakcsoport, munkaközösség.
3. Javaslatot adni a Jelölő Bizottság által megszabott határidőig lehet írásban /levél, email, fax/. A taggyűlésen már nem lehet újabb jelölést tenni.
4. A jelölési javaslatnál az alábbi szempontokat javasoljuk figyelembe venni:
a. Elnök, elnökségi tag és a Minősítő Bizottság tagjai lehetőleg tervezői vagy
szakértői jogosultsággal rendelkezzenek
b. Az említettek nagyobb részének jövedelme döntően jogosultságának
felhasználásából keletkezzen (gyakorló szakemberek)
c. Legyen képviselve a szakma minden részterülete (vállalkozó, alkalmazott,
hivatalban és oktatásban dolgozó)
5. Csak olyan személy lehet jelölt, aki vállalja az adott feladattal járó munka ellátását, és
erről írásban nyilatkozik. /A nem teljesítés így számon kérhető etikailag/
6. A várható leterhelés elnökségi tag esetén kb. 10 - 15 nap évente, minősítő bizottsági
tagoknál max. 10-12 nap. Ettől eltér az elnök terhelése, ami további havi több napot
jelenthet.
Célszerű, ha az elnök olyan személy lesz, aki munkahelyén maga tudja szabadon
beosztani munkaidejét, így részt tud venni a különböző rendezvényeken.
7. Az egyik alelnök feladata nemzetközi kapcsolattartás lesz, ezért fontos a tárgyalási
szintű angol nyelvismeret számára.
8. Minden jelölt részéről követelmény, hogy ismerje a kamarára és a földmérésre
vonatkozó jogszabályokat, kamarai belső szabályokat, a tagozat működési rendjét. Ezt
a jelölést elvállaló nyilatkozatában rögzítenie is kell.
9. A megválasztott tisztségviselők tudomásul veszik, hogy munkájukra a jelen
gazdálkodási keretek között nem áll rendelkezésre díjazási lehetőség, pusztán utazási
költségtérítés.
Az elnökségen belüli feladatok (jelenlegi szabályozás szerint):
Elnök: képviseli a tagozatot a kamarai üléseken, hivatalokkal, hatóságokkal való
tárgyalásokon, irányítja az elnökség munkáját
Általános alelnök: helyettesíti szükség esetén az elnököt, foglalkozik a kamarai
továbbképzéssel
Alelnök: nemzetközi kapcsolatok (CLGE), konferenciákon képviselet
Tagok:
• jogszabályok előkészítése, figyelése, kamarai belső szabályzatok készítése,
aktualizálása
• ifjúsági feladatok /diplomadíjak, oktatási intézményekkel kapcsolattartás/
• dunántúli szakcsoporti felelős /szervezi az új csoportokat, kapcsolatot tart a
meglévőkkel/
• alföldi és duna-tiszaközi szakcsoporti felelős /szervezi az új csoportokat, kapcsolatot
tart a meglévőkkel/
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