
2013. évi CCXXIX. törvény egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról* 
(A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el.) 
 
2. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi 
LVIII. törvény módosítása 
2. § (1) A  tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.  
évi LVIII.  törvény (a  továbbiakban: Kamtv.) 4.  § (1)  bekezdés e)–f)  pontja helyébe a  
következő rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés a következő g)–h) ponttal egészül ki: 
(A területi kamara szervei:) 
„e) a választási jelölőbizottság, 
f) a területi alapszabályban meghatározott egyéb bizottságok, 
g) a területi alapszabály szerint létrehozott helyi csoportok, 
h) a titkárság.” 
(2) A Kamtv. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A területi kamara szerve az egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, döntés-
előkészítő testületeket hozhat létre.” 
(3) A  Kamtv. 12.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, 
valamint a  bekezdés a következő i) ponttal egészül ki: 
(Az országos kamara szervei:) 
„e) az országos választási jelölőbizottság, 
f) az országos alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok, 
g) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok, 
h) az országos alapszabály szerint létrehozott szakmai kollégiumok, 
i) az országos titkárság.” 
(4) A Kamtv. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az  országos kamara szerve az  egyes feladatai ellátásának elősegítésére tanácsadó, 
döntés-előkészítő testületeket hozhat létre.” 
(5) A  Kamtv. 19.  § d)–e)  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, valamint a  § a  
következő f)  ponttal egészül ki: 
(Az országos alapszabályban meg kell határozni:) 
„d) a szakmai kollégiumok létesítésére, feladataira és működésére vonatkozó főbb 
szabályokat, 
e) a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíj részesedés mértékét, 
f) mindazt, amiben e törvény az országos alapszabály rendelkezését írja elő.” 
(6) A Kamtv. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(7) A  kamarai tag Magyarországon egyidejűleg a  lakóhelye szerint illetékes területi 
mérnöki és területi építész kamara tagja is lehet. Kettős kamarai tagság esetén a kamarai tag 
mindkét kamaránál kedvezményes tagdíjat fizet, amelynek mértéke a tagdíj 70%-a.” 
 (7) A Kamtv. 
a) 4. § (2) bekezdésében a „legfelsőbb” szövegrész helyébe a „legfőbb” szöveg, a „b)–
e) pontjaiban” szövegrész helyébe a „b)–f) pontjában” szöveg, 
b) 4. § (3) bekezdésében az „alelnök” szövegrész helyébe az „alelnökök” szöveg, 
c) 5. § (1) bekezdés c) pontjában az „alelnökének” szövegrész helyébe az „alelnökeinek” 
szöveg, 
d) 6. § (1) bekezdésében az „alelnökből” szövegrész helyébe az „alelnökökből” szöveg, 
e) 12. § (2) bekezdésében a „legfelsőbb” szövegrész helyébe a „legfőbb” szöveg lép. 
(8) Hatályát veszti a Kamtv. 24. § (1) bekezdése. 


