
 

 
A Felügyelő Bizottság beszámolója a VMMK 2016.06.14-i taggyűlésére 

 
 
A kamarai törvény szerint a Felügyelő Bizottság feladata: 
 
(2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a területi kamara működését, gazdálkodását, pénzügyi-számviteli rendre 
vonatkozó jogszabályok, a területi alapszabály és az egyéb szabályzatok érvényesülését. 
(3) A Felügyelő Bizottság a területi ügyintéző és ügyviteli szervektől, illetve a területi kamara tisztségviselőitől 
minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, továbbá minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak 
ellátásához szükséges. Az érintetteknek az adatokat rendelkezésre kell bocsátaniuk. 
(4) A taggyűlés a területi kamara éves költségvetési tervéről és az éves költségvetési beszámolóról csak a felügyelő 
bizottság véleményének ismeretében dönthet. 
(5) A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a taggyűlésnek tartoznak felelősséggel, és feladataik 
ellátása körében részükre csak a taggyűlés adhat utasítást. 
 

A FEB a munkáját ennek megfelelően végezte. A taggyűlés számára az alábbi beszámolót 
állította össze: 
 
 
Gazdálkodás: 

1. A megyei kamara gazdálkodása, a szokásos tevékenységét illetően az előző éveknek 
megfelelően történt. A kiadások és a bevételek alakulása a pénzügyi tervek szerint 
követték egymást. 

2. A plusz ötmilliós kamarai fenntartásra kapott összegből történt az év végén a 
tiszteletdíjak, reklámköltségek rendezése, a közüzemi díjak és az éves kötelező 
továbbképzéseken a kollégák által befizetett részvételi díjak feletti költségek kifizetése. 

3. A több éves tendenciának megfelelően negatív pénzügyi eredményt hozott az idei 
mérnökbál. A belépőkből származó bevételek: 875.000 Ft-ot tettek ki, a rendezvény 
teljes költsége: 1.588.975 Ft volt. 

4. 2015. évben többletbevételt okozott a nyilvántartottaktól járó éves díjak beszedése. 
5. Végkielégítésre a kamara 820.000 Ft-ot fizetett ki. 

 
A kamara a 2015-évi pénzügyi mérlegét pozitív eredménnyel zárta. 
 
 
Az elnökség munkája: 
A FEB minden elnökségi ülésen képviselteti magát. Véleményünk szerint az elnökség munkáját 
megfelelő minőségben végezte. 
 
 
A titkárság munkája: 
A korábbi éveknek megfelelően a titkárság munkáját a titkár irányítja. Jelenleg 1 fő teljes 
munkaidőben dolgozó és 1 fő nyugdíjas munkatárs az alkalmazottak száma. 
Véleményünk szerint a titkárság a munkáját megfelelően végzi. 
 
 



 
Költségvetési beszámoló, pénzügyi terv: 
A FEB a 2015. évi költségvetési beszámolót és a 2016. évi pénzügyi tervet a taggyűlésnek 
jóváhagyásra javasolja. 
 
 
 
Veszprém, 2016. május 30. 
 
 
 
Dr. Chován Tibor   Szabó Ferenc   Takács Péter 
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