
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara 

Felügyelő Bizottság 

 

Beszámoló a 2017.06.14-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 2016. évi költségvetési beszámolót. Meggyőződtünk arról, hogy a kamara 

tervszerű, reális gazdálkodást folytat. A kiadások egy tételnél haladják meg jelentősen a 

tervezett mértéket, ez a 20 éves jubileum költségei. A jubileumi ünnepség színvonalas 

megrendezése indokolja a költségek növekedését. A Felügyelő Bizottság a 2016. évi 

költségvetési beszámoló elfogadását javasolja. 

 

Megvizsgáltuk továbbá a 2017. évi tervet is. A terv bevétel része nem számol az állami 

támogatással. Információink szerint ez ebben az évben is várható, így a továbbra is pozitív 

marad az eredmény. A Felügyelő Bizottság a 2017. évi költségvetési terv elfogadását is 

javasolja. 

 

Észrevételek, javaslatok: 

 

A VMMK igen komoly, 30 m Ft feletti tartalékkal rendelkezik. Javasoljuk, hogy az elnökség 

bátrabban használjon fel ebből a tartalékból. (mérnökbál, kirándulások, nyelvtanfolyam, stb.) 

Javasoljuk továbbá a kamarai iroda informatikai fejlesztését, erre is célszerű és lehet költeni. 

(A tervek között szerepel.) 

Javasoljuk megvizsgálni azt is, hogy miképp lehetne ingyenessé tenni a saját tagjaink 

továbbképzését. 

 

A szakmai továbbképzések szervezése színvonalas. Javasoljuk, hogy olyan helyszínek 

kerüljenek kiválasztásra, melyek biztosítják a kényelmes oktatási körülményeket. Pl. 

légkondicionálás, parkolás, hangosítás. 

Problémának ítéljük azt a jelenséget, hogy többen regisztrálják magukat a továbbképzéseken, 

majd azon nem vesznek részt, csak a végére, az igazolások kiadására érkeznek vissza. Ezt a 

magatartást a FB mérnökhöz nem méltónak ítéli. Kérjük a VMMK elnökségét, hogy 

dolgozzon ki egy betartható, ellenőrizhető eljárást erre a problémára. 

 

A magyar mérnökkamara tagjai között, úgy gondoljuk, (sajnos pontos adataink nincsenek), 

hogy sok az egyszemélyes mikró vállalkozás. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a 

közép és nagy vállalkozások  sikereihez, a foglalkoztatás és a nemzeti jövedelem növeléséhez. 

Az ő munkájuk hatékonyságának, műszaki színvonalának növeléséhez  (a tervező, fejlesztő, 

marketing  és gyártó tevékenységük  korszerűsítéséhez, a digitális technika alkalmazásához) 

életbevágóan szükség lenne azokra az EU támogatásra, amelyekből valamennyi egy 

személyes  cég kizárásra került, mivel nincs alkalmazottjuk. 

Javasoljuk, hogy a Mérnök Kamara vállalja az érdek-képviseletét, azoknak a 

mikrovállalkozásoknak,  akik korrektül végzik tevékenységüket, és megfelelnek a Kamara 



etikai és műszaki követelményeinek, ugyanakkor, minden uniós pályázati lehetőségből 

kizárásra kerültek. Kérjük a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnökségének 

közreműködését, hogy a problémát vizsgálja meg és terjessze fel a Magyar Mérnöki Kamra 

felé. 

 

Veszprém, 2017. június 8. 

 

Összeállította: Holéczy Ernő FB elnök 


