
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottság 

 

Beszámoló a 2020.09.10-i taggyűlésnek 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

A COVID-19 járványügyi helyzet miatt jelen beszámoló jóval a tervezett taggyűlés előtt 

készült, mivel a hatályos előírások szerint a VMMK elnökségének hatásköre a beszámolók és 

tervek elfogadása. Jelen FB beszámolóval az elnökség határozathozatalát is segíteni kívánjuk. 

 

A VMMK Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a VMMK elnökségének, 

irodájának tevékenységét, működését. Az elnökségi üléseken részt veszünk. Megállapítjuk, 

hogy mind az elnökség, mind a titkárság a kamarai törvénynek és az Alapszabálynak 

megfelelően, magas színvonalon, a tagok érdekeit messze szem előtt tartva végzi munkáját. 

 

Megvizsgáltuk a 2019. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara 

takarékos, reális gazdálkodást folytat. Ennek is köszönhető, hogy a terv szerinti 4.733 mFt 

veszteségből 3.332 mFt nyereség lett. A terv jóváhagyásakor még bizonytalan volt, hogy 

kapunk-e állami támogatást, így azt a tervezésben nem szerepeltette az elnökség. 4 mFt állami 

támogatást kaptunk, másrészt jelentősen, 2.327 mFt-tal növekedtek a tagdíj/eljárási díj 

bevételek, és a kiadás oldalon 2.651 mFt-tal csökkentek a működési költségek. 

A tartalék 2019. év végére 37.221 eFt-ra növekedett.. A Felügyelő Bizottság a 2019. évi 

költségvetési beszámoló elfogadását javasolja. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a 2020. évi költségvetési tervet is. Úgy ítéltük meg, hogy figyelembe 

véve a 2019. évi tényadatokat, a terv bevétel oldala reális. A terv most sem számol állami 

támogatásból származó bevétellel, a bizonytalanság miatt ezzel egyetértünk. (E sorok írásakor 

még nincs egyértelmű információ arról, hogy számíthatnak-e támogatásra a területi mérnöki 

kamarák.) A kiadási oldal tervezése is reális, a tényeken alapul. Megállapítható, hogy jelen 

viszonyok (és elvek) között a költségek tovább nem csökkenthetők. A kihirdetett vészhelyzet 

miatt bizonytalan az oktatások helyzete is, de a tervet ez nem veszélyezteti, mert tervezett 

oktatási bevétel és a tervezett kiadás azonos összeg. 

A költségvetési terv 3.630 mFt veszteséggel tervez. Figyelembe véve a felhalmozott tartalék 

összegét, a tervezett veszteség még nem veszélyezteti a VMMK működését, de óvatosságra 

int. Amennyiben az előző éveknek megfelelő támogatást megkapja a kamara, az fedezi a 

tervezett veszteséget. A Felügyelő Bizottság a 2020. évi költségvetési terv elfogadását is 

javasolja a következő kiegészítésekkel, hasonlóan az előző évi beszámolónkhoz: 

 

• Elvárható lenne, hogy az állami támogatással már az év elején számolni tudjanak a 

mérnöki kamarák, hisz olyan feladatokat látnak el, melyeket az állam jogszabályok 

útján a kamarákra hárít. Ennek eléréséhez az MMK vezetésének érdekérvényesítő 

fellépése szükséges. Javasoljuk, hogy a VMMK jelezze ezt a MMK elnökének. 

(Feltételezzük, hogy a többi mérnöki kamara is ezt teszi.) 

 

• A MMK felé fizetendő hozzájárulás a támogatás nélküli bevételek 25 %-át teszi ki. Ez 

magas arány, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a MMK és a tagozatok 

működése a területi kamarák alapvető érdeke. Folyamatban van az MMK 

Alapszabályának módosítása. Javasoljuk, hogy a módosítást előkészítő bizottság 

vizsgálja meg újból a hozzájárulás elveit. 



 

 

Egyéb észrevételek, javaslatok: 

 

A FB kéri, hogy az elnökségi ülésről a kamara titkársága készítsen jegyzőkönyvet, s azt az 

ülés követő egy héten belül juttassa el az érintetteknek. 

 

Továbbra is probléma a tagdíjak határidőre történő befizetése. Sokan csak többszöri 

megkeresés, figyelmeztetés után fizetnek. E téren is nagyobb fegyelmet kérünk a tagoktól. 

 

 

 

Veszprém, 2020. június 5. 

 

 

                               
Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök 


