
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottság 

 

Beszámoló a 2018.06.14-i taggyűlésnek 

 

Tisztelt Taggyűlés! 

 

A VMMK Felügyelő Bizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a VMMK elnökségének, 

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

jegyzőkönyveit megkapjuk. Megállapítjuk, hogy mind az elnökség, mind a titkárság a kamrai 

törvénynek és az Alapszabálynak megfelelően, magas színvonalon, a tagok érdekeit messze 

szem előtt tartva végzi munkáját. 

 

Megvizsgáltuk a 2017. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara 

tervszerű, reális gazdálkodást folytat. A gazdasági év 6355 eFt pozitívummal zárt. Ha  ebből 

levonjuk az elnyert 5 mFt minisztériumi támogatást, az eredmény így is pozitív. A tartalék 

tovább nőtt, 2017. év végén 38 142 eFt. A Felügyelő Bizottság a 2017. évi költségvetési 

beszámoló elfogadását javasolja. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a 2018. évi tervet is. Úgy ítéltük meg, hogy figyelembe véve a 2017. 

évi tényadatokat, terv bevétel oldala alultervezett, míg a költségek túlzottak. Kértük a VMMK 

elnökségét, hogy a tervet vizsgálja felül. Ez az elnökség 2018.06.08-i ülésén megtörtént, s a 

végleges terv a tagságnak kiküldésre került. A terv 2 535 eFt veszteséggel tervez. Az előző 

évi beszámolónkban javasoltuk, hogy az elnökség bátrabban használjon fel a tartalékból, s 

vizsgálja meg, hogy miképp lehetne ingyenessé tenni a saját tagjaink továbbképzését. 

Javaslatunkat megfogadták, így ez évtől a továbbképzések a tagoknak ingyenesek. A 

veszteség javarészt az oktatási bevételek csökkenéséből és a kiadások növekedéséből 

származik. Növekedtek a bérköltségek is, melynek oka, hogy ez évtől főállású titkárt alkalmaz 

a kamara. Ennek előnye már pár hónap alatt érzékelhető. Figyelembe véve a felhalmozott 

tartalék összegét, a tervezett veszteség elfogadható, kezelhető, nem veszélyezteti a kamara 

pénzügyi helyzetét. Így a Felügyelő Bizottság a 2018. évi költségvetési terv elfogadását is 

javasolja. 

 

Észrevételek, javaslatok: 

 

Továbbra is javasoljuk a kamarai iroda informatikai fejlesztését a tartalék rovására. 

A tagok ingyenes továbbképzését – tekintettel az előzőkben leírtakra is – továbbra is 

javasoljuk. 

 

A szakmai továbbképzések szervezése színvonalas. Sikerült olyan kényelmes helyszínt 

találni, ahol a férőhelyek száma mellett a légkondicionálás, parkolás, hangosítás is megoldott. 

Tavaly problémának ítéltük azt a jelenséget, hogy többen regisztrálták magukat a 

továbbképzéseken, majd azon nem vettek részt, csak a végére, az igazolások kiadására 

érkeztek vissza. Ezt a magatartást a FB mérnökhöz nem méltónak ítélte. Tapasztalataink 

alapján, e téren is pozitív változás történt. 

 

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

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

 

 



A MMK 2018. május 12-i küldöttgyűlésén nagy vitát váltott ki az új Etikai-fegyelmi 

Szabályzat tervezete, melynek elfogadása a határozatképtelenség okán nem történt meg. Így a 

Szabályzatról a küldöttgyűlés Internetes felületen szavazott, s az elutasításra került, 

kidolgozása, módosítása folytatódik. A tervezet számos ponton előírja a mérnök számára a 

„naprakész tudást” és etikai vétséggel vádolja és szankcionálja, azt, aki ezt elmulasztja 

és/vagy ennek következtében hibásan teljesít. Felügyelő bizottságunk egyik tagja írásban is 

megküldte véleményét a MMK vezetésének, miszerint a szabványok magyar nyelvű 

megjelenése alapkövetelmény. Amíg ez nem valósul meg, addig a „naprakész tudás” sok 

szakterületen nem biztosítható. A Felügyelő Bizottság – bár nem tartozik közvetlenül 

hatáskörébe – a felvetéssel egyetért, s kéri a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnökségét, 

hogy szorgalmazza a szabványok magyar nyelvre történő fordítását. 

 

Veszprém, 2018. június 12. 

 

 

 

                               
Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök 


