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A Fejér Megyei Mérnöki Kamara Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) az 1996. évi LVlll.
törvény, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 8-án elfogadott, majd többször módosított
Alapszabálya (legutolsó 2019.05.03.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján, a vonatkozó előírása-
in ak figyele m bevételével kész u lt,



FMMK SZMSZ 2022

Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Szervezeti és Működési Szabályzata

1. Altalános rendelkezések
1.1. A Kamara elnevezése:

Fejér Megyei Mérnöki Kamara (további leírásban Kamara)
1.2. A Kamara idegen nyelvű elnevezése:

Fejér County Chamber of Engineers
Ingenieurkammer im Komitat Fejér

1.3. A Kamara rövidített elnevezése:
FMMK

1.4. A Kamara székhelye, elérhetősége
8000 Szókesfehérvár, T ávírda u. 2l a. II. em. 1 0.
Telefon : 22- 5 0 6 -262 l 263
Elektronikuscíme: kamara@fmmk.hu
Honlapja: http://www.fmmk.hu

1.5. A Kamara pecsétje:
A körbélyegzőnaKamara neve, középen a Magyar Köáarsaság címere.

1.6. A Kamara:
adőszáma: 18486142-1-07
bankszámlaszáma: 11600006-00000000-81425325ERSTE BANK HUNGARY Zrt
TB törzsszáma: 21267-8
statisztikai számjele: í8486142-9199-54I-07
nyilvántartási szétma I27 0 (PK.6452.224l 19961 4)

1.7. A Kamara képviseletének módja:
A Kamara elnöke önállóan, egyszemélyben írja aIá nevét az előírt, előnyomott vagy
nyomtatott kamarai elnevezés alá. Az elnök aláírási címpéldánya a körbély egző lenyo-
matával aszabályzat 1. sz. melléklete.
Az elnökséghatározattal más személyt is aláírási joggal ruhénhatfel.

1.8. A Kamara képviseletére jogosultak neve és tisztsége:
Önálló jogkörben:. dr. Szepes András József elnök
Elnök távollétében Klein Pál alelnök, Polányi Péter alelnök
Titkári feladatkörben: Kumánovics György

2. A Kamara működése
2.1. AzElnökség

Az Elnökség aKamaraműködését a két küldöttgyűlés közötti időszakban irányítő testüle-
ti szerv.
Az Elnökség tagjait a küldöttgyűlés a kamara tag|aiból választja az Alapszabályban rög-
zítettek b etartás ával,
Az Elnökség tagjainak nevét és elérhetőségét a szabályzat2. sz. melléklete tarta|mazza.
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2.1.1. Az Elnökség működése

. az Elnökség üléseit általában havonta taftja a hónap első hétfőjén. Az Elnökségi
ülések helyszíne a kamara irodája, de az Elnökség dönthet úgy, hogy az ülést ettől
eltérő helyszínre hívja össze (kihelyezett Elnökségi ülés),

. az üléseket az elnök hívja össze,

. az Elnökségi ülést akkor is össze kell hívni, ha az elnökség legalább három taga-
ok és cél megjelölésével- írásban (postai, elektronikus) indítványozza,kéri,

. az Elnökség üléseit a teriileti kamara elnöke, távollétében az elnök által kijelölt ve-
zeti,

. az ülés napirendjére fel kell venni:
az e|őző elnökségi ülés óta történtek áttekintését,
a tagsági kérdéseket,
a jogosultsággal kapcsolatos véleményezéseket,
a napirend az iilésen is módosítható.

o a Felügyelő Bizottság elnöke, a területi kamara titkára, iroda vezetője, a szakcso-
portok vezetői és a szakosztályok vezetői állandó meghívottak, tarrácskozási jog-
gal,

o ha napirenden etikai-fegyelmi kérdések is szerepelnek, akkor az Etlkai- Fegyelmi
Bizottság elnökét is meg kel1 hívni.

2.1.2. Az Elnökséghatározathozata|a
. az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggelhozza,
. a határozatképességhez az elnökségi tagok többségének jelen kell lenni,
. szavazategyenlőségek esetén az elnök szavazata dönt,
. ha valamely tagja kéri, titkos szavazással is hozhat határozatot,
. az Elnökség határozatképes, de nem teljes ]étszámú jelenlét esetén dönthet

úgy is, hogy a szavazást elektronikus úton oldja meg.

2.I.3. Az elnökségi ülés emlékeztetője
Az elnökségi ülésről olyan emlékeztetőt kell felvenni, amely tartalmazza,.
. az ülés helyét, időpondát,
o arésztvevők nevét,
. napirendi pontjait,
o határozatképességét,
. ayita lényegi érveit,
o határozatatt (a döntést támogatók és ellenzők arányát, ha lehetséges azok szemé-

lyét) valamirrt
. azegyéb elhangzottjavaslatokat.
Az emlékeztető mellékletei: az ülésre kiküldött dokumentumok és az aláiró ív (nem
nyilvános).
Az emlékeztető elkészitéséről és eredeti példányának irattárazásáról a titkár gondos-
kodik.
Az emlékeztető egy másolati példányát, az elrrökségi ülést követő 15 napon bel:úl az
Elnökség tagjainak és a Felügyelő Bizottság elnökének meg kell küldeni, illetve a ka-
mara honlapj án meg kel1 j elentetni.
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2.1,.4. Az elnökség által létrehozott ideiglenes bizottságok
Az elnökség a munkájának segítésére ideiglenesen, meghaíározott feladatok elvégzé-
sére bizottságothozhaí létre, erről határozatban kell dörrtést hoznia. Ahatározatban a
vezetőjérő|, tagjairól az elvégzendő feladatról és annak határidejéről kell intézkedni.

2.2. A Felügyelő Bizottság
o ellenőrzi a kamara működését, gazdáIkodását, a szabályoknak való megfelelőség

szempontjából,
o tagiait a küldöttgyűlés választja 4 éves iclőtartamra,
o évente írásos jelentést készít a küldöttgyűlés számára,
o első ülésén tagjai közül elnököt váIaszt,
. ügyrendj étmaga állapída meg.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak nevét és elérhetőségét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.

2.3. Az Etikai- Fegyelmi Bizottság
o kivizsgálja és lefolytatja az elsőfokú etikai-fegyelmi eljárást,
o tagiait a küldöttgyúlés választja 4 éves időtartamra,
o évente írásos jelentést készít a küldöttgyűlés számára,
o első iilésén tagjai köziil elnököt váIaszí,
o üléseit alkalomszerúen tarlja,
o az ülésekre írásos meghívót (elektronikus vagy postai) kell küldeni a tagok részére,

melyben pontosan meg kell határozni a napirendi kérdéseket.
Az Etikai- Fegyelmi Bizottság elrrökének és tagjairrak nevét és elérhetőségét a 4. sz. mel-
léklet tarta|mazza.

2.4. A Titkárság

A titkárság a kamara ügyintéző szervezete,

2.4.1. A titkár

A titkár látja el a kamara titkárságának vezetését.
A kamara hatásköréb e taftoző közigazgatási ügyekben a titkár j ár el.
A titkár akamarával rnunkavállalói jogviszonyban áll,
A titkár nevét, elérlretőségét és aláirási címpéldányéú. az 5. sz. mellék|et tartalmazza.

2.4.2. Az ügyintéző szervezet
Az ügyviteli szervezetet a titkár vezeti és gyakorolja a beosztott rnunkatársak felett a
munkáltatói jogokat.
Az ügyviteli szervezet feladatai:

o a területi kamarához érkező iratok (postai és elektronikus) iktatása, a megfelelő
ügyintézés utáni irattározása,

o a tagokkal és nyilvántarlottakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
o tagsági ügyekkel és jogosultságokkal kapcsolatos iratok kiadmányozásratörté-

nő el ő ké szíté s e, ki adm ány o zás utáni ir attár o zása,
. tagsági ügyekkel ésjogosultságokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
o j ogosultságok Iejáratának j ogosultak részére történő elektronikus kiértesítése a

Iejárat előtt két hónappal,
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kamarai szervek határozaíainak, ülései jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinekirat-
tározása,

atagdíj és nyilvárrtartási díj befizetések nyilvántartása, elmatadásokkal kapcso-
latos iratok (felszólítások, kizárő határozatok) kiadmányozásra történő előké-
szíté se, ir attár o zása,
akamara gazdálkodásával kapcsolatos pénzkezelés a Pénzügyi szabályzat sze-
rint,
a kamara költségvetése negyedévenkérrti egyenlegének elkészítése, az éves
pénzügyi beszámoló és a mérleg összeállítása a Küldöttgyűlést min. egy hó-
nappal megelőzően,
az elnökségi ülések, a Küldöttgyűlés, a választások előkészítésében törtérrő
közreműködés az elnök vagy atitkár útmutatásai szerint,
minden olyan ügy intézése, melyet a titkár yagy az elnök meghatároz.

-J. A kamarai szervek ülései, aláírási és utalványozási jogok

3.1. A kamarai szervek ülései és döntései

A kamarai szervek üléseire - a Küldöttgyűlés kivételével, amit az AlapszabáIy rögzít -
a meghívót az úlés összehívására jogosult személy elektronikus levélben küldi ki az
ülésre meghívott személyeknek legalább 3 munkanappal korábban az ülés előtt. A
meghívóban az ülés időpontját, helyét, a napirendet, a szükség szerinti felkészítő ira-
tokat és határozatí javaslatokat kell megadni.

A Küldöttgyűlés üléseitől az Alapszabály 4.I.3. b), c) pontja szerinti jegyzőkönyvet,
az Elnökség, a bizottságok üléseiről az Alapszabály 4.L3. d) pontja szerinti emlékez-
tetőt kell felvenni. A Küldöttgyűlésről - a résztvevők egyetértése esetén - hangfelvé-
telt (hangos jegyzőkönyv) kell készíteni ez esetben elegendő írásban kivonatos jegy-
zőkönyvet készíteni.

A kamarai szervek hatátrozatairól nyilvantaftást kell vezetni, oly módon, hogy a szer-
vek üléseinek a határozatokat ís tartalmazó jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek egy
eredeti példartyelt" nyilvántartásszerűen kezelve akamarairattétréhan kell elhelyezni. A
nyilvántartásba vételr ől a kamara titkára gondoskodik.

A kamarai szervek határozatait folyó sorszámmal kell ellátni és azokat évente külön-
külön, ameghozatal évével, hónapjával és napjával törve, a kamarai szerv megnevezé-
sét feltiintetve [pl. Il20I0. (I. 10.) küldöttgyűlési határozat] kell nyilvantartani

Ahatározatokat a kamarai Hírlevélben, illetve azlntemeten létrehozott honlapon nyil-
vánosságra kell hozni, errőI a kamara titkára ahatározat meghozatalát követő 15 na-
pon belül gondoskodik, figyelembe véve a személyiségi jogok védelméről szőIő sza-
bályokat.

3.2. Aüáírási jogok

Az elnök önálló aláírásijoggal rendelkezik. Távollétében az alelnökök közül egy fő a
titkárral együtt - a megbizatásokban foglalt korlátokkal - írhat alá banki ügyekben.
Más ügyekben (levelek,hatátozatok) azaleInökök írhatnakaláaKamatanevében. Az
elnök távollétében előzetes egyeáetés esetén más elnökségi tagot is felruházhat he-
lyettesítéss eI a megbízásba foglalt korlátokkal.
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A Kamara hatáskörébe tartoző közigazgatási ügyekben a titkár aláírásijoggal jár el.
Távollétében eseti írásbeli megbizása szerint az Úrgyviteli szewezet dolgozói aláírási
jogot kaphatnak.

3.3. Utalványozás rendje:
Általános aláírási joga az elnöknek van, aki a nem tervezett, rendkívüli kiadások ese-
tén 150.000 Ft-ig önállóan, e felett az Elnökség véleményének megfelelően dönt.
Elnök távollétében egy alelnök és a titkár együttes aláirásával vtalványozhatnak.

3.4. Selejtezés rendje

A kamara immateriális javai, targyi eszközei közül a felesleges, nem javíthatő,músza-
kilag elavult eszközöket a számviteli tclrvény elvárásait figyelembe véve kel| lehet se-
lejtezni, a selejtezési szabályzat szerint eljárva. (6. sz. melléklet) A selejtezés a kamara
elnökének hatásköréb e taftozik.

4. Adatok, szolgáltatások igénylésének rendje

4.1.Kőzérdekű adatok
A kamara az elektronikus informáciőszabadságról szőlő 2011. évi CXII. törvény sze-
rintiközzétételi listákon meghatározottközérdekú adatait sajat honlapján, a Dokumen-
tumok menüpontbanközzé tette, annak folyamatos karbantarttatásátől atitkátr gondos-
kodik. A kamara a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságá-
ról szóló törvény és a24l20I0. (IX. 15.) MMK Elnökségi határozat szerint eljárva tel-
jesíti (7. sz. mellékletet).

4.2. A szolgáltatás o k igénybevétele
A Kamara közhasznű szolgáItatásait (jogosultságok ellenőrzése, névjegyzékek megte-
kintése, szakmai díjszabási kiadványok megtekintése etikai-szakmai panaszok kivizs-
gálása,jogi és gazdasági tanácsadás stb.) bárki igénybe veheti - atagokkal azonos fel-
tételekkel - a felfogadási időben.

4.3. A keletkezett iratokba való betekintés rendje
A kamarai iratokba, beszámolókba, nyilvántartásokba - a személyi iratok, adatok kivé-
telével - bárki betekinthet (a közérdekű adatokon túl a másolás nem megengedett) az
elnöktől yagy a titkártól kapott szóbeli engedély alapján. A személyi iratokba, adatok-
ba csak az érdekeltek és az elbírálásban résztvevők, valamint a Felügyelő Bizottság és
az Etíkai -F e gy e lmi B izotts ág tagtr ai tekinthetnek b e.

Amennyiben a személyi adatokat tartalmaző iratok másolása a Bizottsági munkához
szükséges, így azokat a kérdéses ijgy lezárultával aziJ;gy irataival együtt irattárba kell
elhelyezni.

5. Egyéb jogosítványok, köteIezettség

5. 1. Ugyintézési határidők
Az ügyviteli szervezet ügykörébe tartoző ügyek elintézési határideje az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján sommás eljárás esetében
az 50.§ (2) b) pontja szerint 8 nap, teljes eljárás esetében az 50.§ (2) c) pontja szerint
maximum 60 nap.
Az elnökségi döntést vagy véleményezést igénylő ügyekben az elnökségi ülést köve-
tően maximum 15 munkanap, de az előbbi határidők betartásával.
Az FMMK Iratkezelési,Irattározásí szabáIyzata és Irattári rendje azonos a
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,,A MAGYAR MÉRNÖrr raVARA Iratkezelési, Irattározási Szabályzata és Irattári
Rendj e 202I .0 l. 0 1 -tő1" szabály zattal.
https ://www. mmk. hu/informaciok/dokumenturnok/szabalyzatok

5.2. Apénzkezelés szabályait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A Szervezeti Működési Szabályzatot az Elnökség211991 (IY.10.) számú határozatával elfogadta,
majd tc;bbször, legutóbb2022.01. 10-én 412022. (I. 10.) sz.határozatával módositotta.

Székesfehérvár, 2022, 0 1 . 1 0.

/Dr. S
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Aláírási címpéldány elnök

2021
1. sz. melléklet

Név Beosztás Aláírás

Dr. Szepes András József elnök /4) :
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Elnökség

202t
2. sz. melléklet

NÉv Énrpsírpsl cíM E-MAIL CÍM
Szepes András József elnök 8000 Székesfehérvár Ligetsor 5. elnok@fmmk.hu

klein pál alelnök 2400 Dunaújváros Szilágyi E. út 8. I/1. kleinpal6O@gmai l.corn

Polányi Péter alelnök 8000 Székesfehérvár Jancsár u.44. polanyi.peter@hdsnet.hu

Grimm viktor 8000 Székesfehérvár Cserepes kőz
4.Xl64

grimm.viktor@gmai l.com

Kállai György 2483 Gárdony Pál László u.11 gyorgy.kallai@sonicon.hu

Kiss Tamás 8143 Sárszentmihály Harangvirág u. 1 cons.statika@gmai l.com

Szigetiné László Erika 8000 Székesfehérvár EszeT, u,2, szl er ika23 @,gm ail . co m
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Felügyelő Bizottság

202l
3. sz. melléklet

Npv BnrpsÍrÉSl CÍM E-MAIL CÍM
Fekete krisztián elnök 8000 Székesfehérvár Hübner András

utca. 14. 3. em.1.

Bánfi István 2421 Nagyverryim KossLrth Lajos utca
3B.

pit_vu5@gmail,hu

Hosszú Erzsébet 2483 Gárdony Kossuth Lajos utca 6. erzsebethosszu@gmai l.com

kelemen csaba 8081 Zámoly Vörösmarty utcaZ7. kelemen.mernoki@gmai l.com

kocsis katalin 8000 Székesfe|rérvár Báíky Zs. utca 1

X em. 30.
kocsiskm@gmail,com
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Etikai-Fegyelmi Bizottság

2021
4. sz. melléklet

NÉv ÉnrpsírÉsl cíM E-MAIL CÍM
kaleta Jánosné elnök 8000 Székesfehérvár Surányi u. 55, kaletamaria@progressio. hu

Gergely Edit 8000 Székesfehérvár Krasznai utca 25. gergely.edit@probitasalba.hu

Huszár Gyula 8000 Székesfehérvár Tarnócai u.lZl A, huszar l 960@t-onl ine,lru

LaczhegyiLászlő 8 1 7 1 Balatonvilágos Mező u.21 lB. l aczhe g}z i @ i nvitel.h u

ötvös Ildikó 8000 Székesfehérvár Hübner A. utca 18. otv o sil di 1 222 @, gm ail . c om
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Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Aláírási cím példány titkár
202l

5. sz. melléklet
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SzMSz 6. számú melléklet

SELEJTEZESI SZABÁLY ZNI
selejtezési elj árás lefol}rtatása
Az elhasználódott va$lontárgyakat selejtezni kell.

A selejtezési e§árásba vont vagyontárgyakat annak érdekében, hogy a többi va-
gyontárg$ial ne legyenek felcserélhetők, elkülönítetten kell tárolni.
A selejtezéshez szükséges dokumentumok:
- tárgyi eszközöknél az egyedi nyilvántartó lap másolata, vagy annak adatai, a

tárgyi eszköz dokument áciőja,
- feleslegessé válásra vagy selejtezésre vonatkozó bizonyító iratok Qegyző-

könyv, szerviz javaslat, minőségi igazolás stb.)

Selejtezésrő| jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tarta|mazza a selejtezésrekerülő esz-
köz megneve zését, azonosítási számát.
A selejtezett vagyontárgyakat általában nem kell me8semmisíteni va$l használhatat-
lanná tenni. Ezt csak abban az esetben kell elrendelni, ha a megsemmisítést hatósági
előírás teszi kötelezővé (pl.: gyógyszerek, romlott élelmiszerek, radioaktív anyagok
esetében).

SZOFTVEREK SE L EJTEZÉS ÉnE VONATKOZÓ
rülötrtl_EGEs ELJÁRÁsI REND

A szoftverek selejtezése az azt működtető tárgyi eszközről történő eltávolítással és -
amennyiben rendelkezésre áll - a telepítéshez szükséges adathordozó megsemmisíté-
sével történik.
Szoftverek selejtezését külön jegyzőkönyvbe a fentiek szerint kell rögzíteni.

Hatályba lépett: 2019, június

rozatával elfogadta.

17-én, az FMMK Elnöksége a 2412019 (06.17) sz. hatá-

13l21

Dr. Szepes András József
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SzMSz 7. sz. melléklet

2412010. (lX. í5.) MMK Elnökségi határozat
a Magyar Mérnöki Kamara Országos Szervezeti és Működési Szabályzatának

a közérdekű adatigény|ések rendjével összefüggő módosításáról

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a személyes adatok védelméről és a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló,í992. évi LXlll. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 20. § (8) bekez-
dése alapján a Magyar Mérnöki Kamara Országos Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: OSZMSZ) a következők szerint módosítja.

1. Az OSZMSZ a következő ,,lV, A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesí-
tésének rendje" c, fejezettel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi lV-V. fejezetek számo-
zása V-Vl.-ra módosul:

,,lV. A közérdekű adatok megismerésére Irányu!ó igények teljesítésének rendje

E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni a Kamara kezelésében lévő közérdekű adatok és
közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére, ide nem értve a
területi kamarák által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését.

E fejezet alkalmazása során a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat alatt a szemé-
lyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXlll. tör-
vény 2. §-ában szereplő fogalom-meghatározásokat kell érteni. Ennek megfelelóen

a) közérdekű adatnak minősülnek különösen a Kamara szervezetére és tevékenységére
vonatkozó adatok (pl. az egyes kamarai szervek elérhetősége, feladatköre, a Kamara szer-
vezetifelépítése, az ügyfélfogadás rendje, egyedi hatósági, etikai-fegyelmi ügyek állása);

b) közérdekből nyilvános adatnak minősülnek különösen a kamara munkatársainak olyan
személyes adatai, amelyek a Kamara közérdekű feladatainak ellátásával kapcsolatosak (pl.
hivatali elérhetóség, feladatkör).

1. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtása

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) irán-
ti igényt szóban (élőszóban vagy telefonon) és írásban (személyesen vagy postai úton kéz-
besített, illetve faxon továbbított iraton vagy elektronikusan) is elő lehet terjeszteni.

2. A szóban előterjesztett adatigénylés teljesítése

2. 1. A szóban előterjesztett adatigénylést akkor lehet szóban teljesíteni, ha az igénybejelen-
tő ezt kifejezetten kéri, ha saját ügyével összefüggó adat iránt nyújt be igényt, vagy ha az
igényelt adat a Kamara honlapján megtalálható.

2. 2. Ha az igénybejelentő az Országos Titkárság olyan munkatársához intézi az adatigény-
lést, aki nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel az adatigénylés szóbeli teljesítéséhez,
az érintett munkatárs köteles az igénybejelentót a megfeleló szakértelemmel rendelkezó
munkatárshoz, ennek hiányában vagy távollétében a főtitkárhoz irányítani.
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2. 3, Ha az adatigénylést nem lehet szóban teljesíteni, akkor az igénybejelentőt fel kell hívni,
hogy az igénybejelentést írásban tegye meg. Az írásbeli adatigénylés beérkezését követóen
az adatigénylést a 3. pont rendelkezései szerint kell teljesíteni.

3. Az írásban beérkezett adatigénylés teljesítése

3. 1. PE írásban beérkezett adatigénylést a Kamara beérkező levelei közt iktatni kell, majd
azt az azt fogadó munkatárs a fótitkárnak továbbítja.

3. 2, Ha a főtitkár megítélése szerint az adatigénylés nem minősül közérdekű adatigénylés-
nek vagy nem teljesíthető, megtagadja azt és erről az adatigénylés beérkezését követő 8
napon belül írásban értesíti az igénybejelentőt. Az értesítésnek tarta|maznia kell a megtaga-
dás indokait és a bírósági jogorvoslatról való tájékoztatást. A főtitkár a megtagadásról szóló
döntés meghozatala előtt kikéri az Országos Elnökség, sürgós esetben az Alelnöki Tanács
véleményét.

3. 3. Ha az adatigénylés teljesíthetó, a fótitkár azt az Országos Titkárságnak az adatigénylés
tárgya szerint szakértelemmel rendelkező munkatársára szignálja vagy az adatigénylést ma-
ga teljesíti.

3. 4, Az írásban berkezett adatigénylést írásban, elsősorban elektronikus úton, a beérkezés-
től számított legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni. A teljesítésre a főtitkár vagy az általa
erre felhatalmazott munkatárs jogosult.

3. 5. Ha a kért közérdekű adat a Kamara honlapján már szerepel, a válaszban az igény|ő
figyelmét fel kell hívni erre a körülményre, a honlapon történó közzététel azonban a válasz-
adási kötelezettség alól nem mentesít. A válaszadás ebben az esetben a kért adatra mutató
hivatkozás megküldésével is teljesíthető.

3, 6. Az igényelt közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről az
adatigénylő kérésére másolatot kaphat. A másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcso-
latban felmerült munka- és anyagköltség mértékéig terjedően - a főtitkár költségtérítést álla-
píthat meg, amelynek összegét az igény|ő kérésére előre közölni kell.

3. 7 . Ha a közérdekű adatot tarlalmazó dokumentum az adatigénylő által meg nem ismerhe-
tő adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell ten-
ni.

4. Egyéb rendelkezések

4, 1. Az Avtv.20. § (9) bekezdésének megfelelően a főtitkárévente értesíti az adatvédelmi
biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.
4. 2. A közérdekű adatigénylések teljesítésére egyebekben az Avtv. rendelkezéseit kell al-
kalmazni."

2. A területi kamaráknak ideiglenesen megfelelően alkalmazniuk kell az OSZMSZ új, jelen
határozattal beiktatott lV. fejezetét azzal, hogy Országos Titkárság alatt a területi kamara
titkárságát, Országos Elnökség, valamint Alelnöki Tanács alatt a területi kamara Elnökségét,
fótitkár alatt pedig a területi kamara titkárát kell érteni. Az Elnökség jelen módosítást az MMK
Választmányával történt megtárgyalás után ideiglenesen hagyja jóvá azzal, hogy azt végle-
ges jóváhagyásra a 2011. évi Küldöttgyűlés napirendjére kell tűzni."

3. Ez a határozat az e|fogadását követő napon lép hatályba.
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SzMSz 8. sz. mel!éklet

Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Pénzügyi Szabályzat
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Aszabá|yzat a Fejér Megyei Mérnöki Kamara ltovábbiakban
Kamara l pénzkezelési rendjét rögzíti.

ASzabályzatbannemrögzített ügyekben a Kamara egyéb szabályzatai, illetve általános érvé-
nyű pénzüg y i j o gszab ály ok b etartá sa az ir ány adő .

1. A Kamara bevételei az éves költségvetés szerint

2. A Kamara kiadásai az éves költségvetés szerint

3. Pénzügyi jelentéseko beszámolók

3.1. A Kamara titkara készítteti el a könyveléssel megbízott személlyel.

3.2. AKamara titkára javaslatot teszazelnöknek azelőző év gazdáIkodásának ismeretében
a tfu gy évi költségvetésre.

4. Utalványozási jog

4.1. Az elnök, alelnökök és a titkár az SZMSZ- ben meghatálrozott körben rendelkeznek
utalványozási joggal.

4.2. Kiküldetések esetében kizárőlag az elnök és az alelnclkcik rendelkeznek utalványozási
joggal.

4.3. A Kamara működéséhez szükséges dologi kiadások tekintetében akamara titkára jo-
gosult uta|vényozásra, kivéve a saját személyét érintő kiadások és aváIaszíott tiszt-
ségviselőket illető kiadások, illetve nem dologi kiadások. A Kamara a\ka|mazottai-
nak bérét s aj át munkabére kivétel éve l a Kamar a titkár a utalv ány o zza,

4.4. Azvtalványozásra jogosult személyek az SzMSz3. sz. pontja alapján a jelen szabály-
zat I. sz. mellékletében vannak felsorolva.

4.5. A Kamara nevében az L sz. mellékletben rögzitettek és az irodavezető (2. sz. mellék-
let) írhat alászámlát.

5. Banki műveletek
Kamaránk a banki műveleteit a mindenkori számlavezetővel- jelenleg ERSTEBANK
- kötött szerződés szerint az SzMSz 3.pontja alapján bejlentett kamarai tisztségviselő-
ink kezdeményezhetik.

Kamaránk akészpénzforgalom csökkentése érdekében bankkártyával rendelkezik,
amit Pálfiné Nagy Mária egyszemélyben kezel. A kártyaműveletekhez-kivéve,haa
házipénúárkészpénzáIlományának kiegészítése szükséges -) azutalványozás szerinti
(SzMSz. 3. pont) rendet kell alkalmazni. Amennyiben készpénzkivétel történik, a6.2
pont szerint kell eljárni.
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6. Házipénztár kezelése

6.1. A házipénztár kisforgalmú,pénzíár, amelynek zárőkészlete nincs meghatározva. A
napi pénztárzárlat után a maradó pénzkészletet vaskazettában kell tárolni.

6.2. A pénzkezeléssel megbízott személy aházipénztárban köteles kezelni a bankból
készpénzftzetés céljára felvett, továbbá akészpénzben befizetett összegeket.

6.3. A kazetta kulcsa apénzkezeléssel megbizott ügyviteli dolgozőnál van, míg a másod-
példányt akamara elnöke helyezi letétbe zárt és a kamara bélyegzőjével ellátott borí-
tékban.

6.4. Apénzkezeléssel megbízott ügyviteli dolgozó fe\adataapénz és egyéb letétbe helye-
zett érlékpapírok, valamint a pénzkezeléssel kapcsolatos szigorú számadású nyom-
tatványok kezelése, őtzése,

6.5. S zi gorú számadásúrrak minő sülő nyomtatványok :

o B-Sz.ny 3l8-102/aNrsz. Bevételi pénztárbizonylat
o B-Sz.ny 318-103 N. Kiadási pénztárblzonylat
o kiküldetésirendelvény

6.6. Házi pénztárbőI csak az előzetesen engedélyezett - utalványozott - kifizetések tör-
ténhetrrek. Az engedélyezésrejogosult személyeketazSZMSZ 3. sz. pontjataftal-
mazza,

6.7. Az utólagos elszámolásra kiadott összegeket apénztáros nyilvántartásba veszi, és azt
folyamatos an vezett.

6.8. Az elszárnolásra kiadott előlegek elszámolási határideje:

o anyag és árubeszerzés
o belföldi kiküldetés
o külföldi kiküldetés

3 munkanap
3 munkanap
8 munkanap

Az előleg isrnételt kiadása csak az előzőleg felvett összeg elszámolása után lelret.

6.9. Az időszaki pénztárjelentést hetenként, illetve atárgyhőnap utolsó munkanapjával le
kell zárni és meg kell állapítani a zátő pénzkészletet.

6.10. Pénztárellenőr a mindenkori titkár,

7. Zárő rendelkezés
A jelen Szabályzatot a Kamara elnöksége 1997. december 16-án negtárgyalta és elfogadta,
majdtöbbször, legutóbb2022.január 10-én a.4l2022.(L 10.) sz. határozatávalaktualtzálta.

Székesfehérvár, 2022. 0 1 . 1 0.

eS
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Fejér Megyei Mérnöki Kamra
Pénzügyi Szabá|yzat

1. sz. melléklet

Név Tisztség Cím Aláírás

Dr. Szepes András
József

elnök 8000 Székesfehérvár Ligetsor 5,

Klein Pál alelnök 2400 Dunaújváros Szilágyi E. út 8. Ii 1. ).
/J/1 , ,\

/

Polányi Péter alelnök 8000 Székesfehérvár Jancsár u.44.

Kumánovics György titkár 8000 Székesfehérvár Séd u. 14.

Áw,
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Fejér Megyei Mérnöki Kamra
Pénzügyi Szabályzat

2. sz. melléklet

Név Tisztség Cím Aláírás

Pálfiné Nagy Mária irodavezető 8000 Székesfehérvár
Órhalmi u. 35.

l
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