Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Felügyelő Bizottság
Beszámoló a 2019.06.12-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 2018. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara
takarékos, reális gazdálkodást folytat. Ennek ellenére a gazdasági év a tervezettnél 1.5 mFt-tal
nagyobb, 4 015 eFt veszteséggel zárt, úgy, hogy a kamara elnyert 5 mFt minisztériumi
támogatást is. A támogatással a tervezés során is számoltak. Ahogy a VMMK elnöki
beszámolója is rögzíti, a tervezett hiány túllépése elsősorban az iroda karbantartásából és az
oktatási költségek növekedéséből származik. Megjegyezzük, hogy az iroda karbantartási
költségek olyan tételekből adódnak, melyek nem évente jelentkeznek (pl. festés), ill. új
igényként merültek fel (pl. szekrények zárása). Az oktatási költségek növekedésében jelentős
szerepe van annak, hogy tagjaink számára – a FB korábbi javaslatának megfelelően –
ingyenes a továbbképzés. A tartalék az előzőeknek megfelelően csökkent, 2018. év végén
34.301 eFt. A Felügyelő Bizottság a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadását
javasolja.
Megvizsgáltuk továbbá a 2019. évi költségvetési tervet is. Úgy ítéltük meg, hogy figyelembe
véve a 2018. évi tényadatokat, a terv bevétel oldala reális. Számol azzal a többlettel, mely a
nyilvántartottak díjának emeléséből származik. (Ezt az I-IV. hó tény bevételek igazolják is.) A
terv nem 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 költségvetési terv 4 733 eFt 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 2018. évi költségvetési terv elfogadását is
javasolja a következő kiegészítésekkel:
 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.

 Amennyiben nem számíthatunk állami támogatásra, javasoljuk felülvizsgálni a tagok
ingyenes oktatásának elvét, még akkor is, ha ezt korábban a FB szorgalmazta.
Javasoljuk, hogy a VMMK elnöksége az ősz folyamán végezzen vizsgálatot, hogy mi
az az oktatási díj, mellyel a továbbképzések nullszaldóssá válhatnak. Indokolt esetben
javasoljuk, hogy a 2020-as oktatások már az így kialakított díjjal történjenek a
tagjainknak.
Egyéb észrevételek, javaslatok:
Az elmúlt évben a VMMK az építész és iparkamarával együttműködve alapította a Csomay
Kálmán Építőipari Nívódíjat. A díj átadása ez évben is az Építők Napján történt, a
Megyeházán. A kiváló szervezés ellenére igen kevesen jelentek meg, még azok közül se
jöttek el sokan, akik részvételüket visszajelezték. Ezt a helyzetet a díjhoz, a VMMK-hoz
méltatlannak ítéli a Felügyelő Bizottság. Javasoljuk, az elnökség vizsgálja meg, hogy miként
lehet növelni a résztvevők számát. Esetleg szóba jöhet egy másik időpont.
Továbbra is probléma a tagdíjak határidőre történő befizetése. Sokan csak többszöri
megkeresés, figyelmeztetés után fizetnek. E téren is nagyobb fegyelmet kérünk a tagoktól.
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