
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottság 

 

Beszámoló a 2021…… -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 2020. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara 

takarékos, reális gazdálkodást folytat. Ennek is köszönhető, hogy a terv szerinti 3.685 mFt 

veszteségből minimális 6 eFt veszteség lett. A terv jóváhagyásakor még bizonytalan volt, 

hogy kapunk-e állami támogatást, így azt a tervezésben nem szerepeltette az elnökség. 2.5 

mFt állami támogatást kaptunk, másrészt növekedtek a tagdíj/eljárási díj bevételek, és a 

kiadás oldalon csökkentek a működési költségek. 

A tartalék 2020. év végén 37.383 eFt-ra. A Felügyelő Bizottság a 2020. évi költségvetési 

beszámoló elfogadását javasolja. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a 2021. évi költségvetési tervet is. Úgy ítéltük meg, hogy figyelembe 

véve a 2020. 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 tagdíjak/eljárási díjak tervezett bevétele a tagdíjak emelése miatt növekedni fog, 

viszont jelentős mértékben csökkennek az oktatásból befolyó bevételek. Ennek oka, a VMMK 

elnöksége úgy döntött, hogy megyénk nyilvántartott felelős műszaki vezetőinek, műszaki 

ellenőreinek sem kell fizetni a továbbképzésért. (A tagok eddig sem fizettek.) Az elnökség 

döntésével a FB egyetért.  

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

(és elvek) között a költségek tovább nem csökkenthetők.  

A költségvetési terv 3.591 mFt veszteséggel tervez, mely a Veszprémi Mérnökökért 

Alapítványnak szánt 1 mFt támogatást is tartalmazza. Figyelembe véve a felhalmozott tartalék 

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

int. Amennyiben az előző évnek megfelelő támogatást megkapja a kamara, az nagyobb részt 

fedezi a tervezett veszteséget. A Felügyelő Bizottság a 2021. 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. Reméljük, hogy a MMK tisztújítást követően az MMK új 

vezetése eredménnyel tudja képviselni a területi kamarákat e problémáját. 

• A MMK felé fizetendő hozzájárulás a támogatás nélküli bevételek 29 %-át tették 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. 

 

 

 

Veszprém, 2021. május 21. 

 

 

                               
Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök 


