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A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága a 2014. évi taggyűlés 

óta kétszer tartott ülést: 2014. november 10-én áttekintük a kamara 2014. évi pénzügyi gazdálko-

dásának az alakulását, s erről feljegyzést állítottunk össze az elnökség részére; majd 2015. 

március 13-án, amikoris a lezárt 2014-es év gazdálkodását és a 2015-re vontakozó költségvetés 

tervezetét vitattuk meg. A Felügyelő Bizottság mindkét alkalommal határozatképes volt; az 

utóbbi ülésen teljes létszámban vettek részt az FB-tagok. Legutolsó ülésünkön az alábbi napi-

rendi pontokat tárgyaltuk: 

 

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2014. évi gazdálkodásának az áttekintése  

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2015. évi költségvetés tervezetének a 

megvitatása 

 

A Felügyelő Bizottság Bartal György elnök úr összeállítása alapján tételesen ellenőrizte a 

Mérnöki Kamara 2014. évi gazdálkodásának az alakulását; összehasonlította a 2014-re tervezett 

és a 2014. évi tényleges adatokat. A tervezett és a tényleges adatok közötti eltéréseket ill. a 

tendenciákat az FB részletesen megvizsgálta.  

1.1 A 2014. évi tényleges bevételek a tervezett bevételektől 1,9 millió Ft-tal, azaz 5,8 %-kal 

elmaradtak. Az elmaradás oka főleg abban keresendő, hogy a felelős műszaki vezetők és 

a műszaki ellenőrök eljárási díjai a tervezett összegtől összesen 2,6 millió Ft-tal elma-

radtak. Megjegyzést érdemel, hogy 2013-ban éppen az FMV és ME eljárási díjakból volt 

2 millió Ft-tal nagyobb a tervezettnél a bevétel. Ez a szám is arra utal, hogy a létszám-

adatokon alapuló befizetések tervezhetősége alapvetően függ attól, hogy az adott évben 

éppen hány fő keresi meg a kamarát valamilyen díjköteles eljárási kérelemmel. 

1.2 Az FB szorgalmazására a kamara realizálta a kamara pénzügyi tartalékait jelentő Bonitas 

befektetési jegy hozamait. (A befektetési jegy értéke a korábbi évek pénzügyi beszámo-

lóiban mindig változatlan volt; az aktuális árfolyamát banki lekérdezéssel lehetett meg-

tudni.) A befektetési jegy értéke így formailag 6,8 millió Ft-tal nőtt; de ez kb. tíz évnyi 

hozamnak felel meg. A kamara újra a Budapest Banknál vásárolt Bonitas befektetési 

jegyet, ami a korábbiakhoz hasonlóan tőkevédett. 



1.3 A Bonitas befektetési jegy hozama formailag a 2014-es gazdálkodási év bevétele, így 

ezzel a nem tervezett árfolyamnyereséggel a kamara tényleges összegzett bevétele 

4,9 millió Ft-tal, azaz 14,8 %-kal meghaladta a tervezett bevételeket. 

1.4 A 2014. évi kiadások összességükben 2,2 millió Ft-tal, azaz 7,1 %-kal elmaradtak a 

tervezettől ill. 1 millióval elmaradtak a 2013-as kiadásoktól. A kiadási tételek egy része 

10÷15%-kal meghaladta a tervezettet, másik részük meg akár 30÷60%-kal is kevesebb 

lett, mint az előzetesen becsült összeg. Az újonnan megjelent kötelező szakmai tovább-

képzések költsége 640 e Ft többlettel a tervezettnek több, mint a háromszorosa lett.  

1.5 A szakcsoportok az elmúlt évben is a rendelkezésükre álló összegnek csak egy részét, 

41 %-át használták fel. A 2011 óta tartó tendencia, miszerint a szakcsoportok műkö-

désére egyre kevesebbet kellett költenie a kamarának, 2014-ben megfordulni látszik. A 

Felügyelő Bizottság örömmel látná, ha a szakcsoportok működése egyre növekvő kiadá-

sokkal járna együtt.  

1.6 Az MMK felé történő átutalás, melynek az alapja a befolyt névjegyzéki és eljárási díjak 

összege, a csökkent összegű bevételek miatt szintén kisebb lett. Ez némileg kompenzálta 

a tervezetthez képest lecsökkent bevételekből fakadó forráskiesést. 

1.7 A 2014. évi kamarai működés összességében mintegy 2.411 ezer Ft többlettel zárt; ehhez 

járult még a Bonitas értékpapír hozamából származó 6.791 Ft-os többlet. Ez összesen 9,2 

millió Ft-os éves eredményt jelent, mellyel így a kamara pénzügyi tartaléka jelenleg a 

38,5 millió forintot meghaladja.  

1.8 Az FB megállapította, hogy az évvégi záráskor a pénztárban lévő készpénz (122 e Ft) 

nem haladta meg a Pénzkezelési Szabályzatban rögzített felső értéket (500.000 Ft). 

 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a taggyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Az FB áttekintette a Mérnöki Kamara 2015. évi költségvetésének a tervezetét és megálla-

pította, hogy az előző évek teljesítményéhez igazodó, végösszegét tekintve 270 ezer Ft ered-

ményt tartalmaz a költségvetés tervezete. A bevételek összegének a tervezése egyes tételeknél 

(tagdíj, névjegyzéki díj) a taglétszám alapján viszonylag pontosan kalkulálható; más tételek (pl. 

FMV és ME eljárási díjak) pontossága mindig csak utólag, az év végén derül ki. A tervezett 

bevételek 31,8 millió Ft-os összegét az FB reálisnak tartja. A kiadások között a munkabér ill. a 

bérjellegű tiszteletdíj kifizetések, megbízási díjak évek óta hasonló összeggel szerepelnek. A 

kötelező továbbképzésekre szánt költségkeret (1,8 millió Ft) a korábbi évbelinek ugyan a 



hatszorosa, de ez a költségszint a 2014. évi tényszámok alapján reálisnak látszik; s egyúttal a 

bevételi oldalon is megjelent egy új bevétel, a tagok által befizetett képzési hozzájárulások 

összege. 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2015. évi költségvetés tervezetét a taggyűlésnek elfoga-

dásra javasolja. 

Az FB javasolta továbbá az elnök úrnak, hogy néhány pénzügyi tételt a számszaki precizitás 

miatt egyeztessen a könyvelővel, és a pár ezer Ft-os eltéréseket megszüntetve a taggyűlés elé 

hibátlan kimutatást készíttessen. 

 

A jelentést összeállította:   

        

      dr. Baksai Róbert FB elnök 

Győr, 2015. március 15. 


