
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottság 

 

Beszámoló a 2022.05.18-i taggyűlésnek 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

 

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 2021. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara 

takarékos, reális gazdálkodást folytat. Ennek is köszönhető, hogy a terv szerinti 3.592 mFt 

veszteségből 2.139 mFt adózás utáni nyereség lett. A terv jóváhagyásakor még bizonytalan 

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

1.0 mFt állami támogatást kaptunk. A támogatásnak, a tervezettnél nagyobb mértékben 

befolyt tagdíjaknak és nyilvántartotti díjaknak köszönhető, hogy a bevételek közel 4 mFt-tal 

növekedtek a tervezetthez képest. A takarékos gazdálkodás a kiadás oldalt mintegy 1.6 mFt-

tal csökkentette. 

A tartalék (záró pénzkészlet) 2021. év végén 40.115 mFt. Ez a szám megnyugtató, de újból 

megemlítjük, hogy célszerű lenne ennek egy részét a tagok hasznára fordítani. Kérjük az 

elnökséget, vizsgálja meg javaslatunkat.  Mindezek alapján a Felügyelő Bizottság a 2021. 

évi költségvetési beszámoló elfogadását javasolja. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a 2022. évi költségvetési tervet is. Úgy ítéltük meg, hogy figyelembe 

véve a 2021. évi tényadatokat, a terv bevétel oldala kellőképpen óvatos. Nem számol a 

tagdíjak 2021. évi tény mértékével. A terv számol állami támogatásból származó bevétellel, 

de ennek tavalyi 1 mFt-os összege már nem számít jelentős tételnek a kamara 

költségvetésében. (Nem éri el a 3%-ot!!).   

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

(és elvek) között a költségek tovább nem csökkenthetők. Az alkalmazotti bérek tervezésekor a 

tavalyi 8 %-os inflációval számol. 

A költségvetési terv 3.350 mFt veszteséggel tervez, mely a Veszprémi Mérnökökért 

Alapítványnak szánt 0.5 mFt támogatást is tartalmazza. Figyelembe véve a felhalmozott 

tartalék összegét, a tervezett veszteség még nem veszélyezteti a VMMK működését. A MMK 

alapszabálya a tagdíjak mértékét az előző év garantált bérminimumához köti. Ezen elv alapján 

a tagdíjak jelentősen növekedni fognak, s ez a területi kamarák bevételét is növelni fogja. 

Vélhetően a következő évben már pozitív tervet kell véleményeznünk. Az más kérdés, hogy a 

jelentős mértékű tagdíj növekedést a tagság minént fogja kezelni, elfogadni.  

A Felügyelő Bizottság a 2022. évi költségvetési terv elfogadását is javasolja. 

 

Az új MMK Alapszabály miatt a VMMK elnökségének is felül kellett vizsgálnia az 

alapszabályát. A jelen taggyűlésre beterjesztett VMMK Alapszabályt módosítás 

elfogadását is javasoljuk. 

 

Veszprém, 2022. május 11. 

                             
Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök 


