Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara
Felügyelő Bizottságának a jelentése
a 2017.04.20-i taggyűlés óta végzett munkájáról
A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága a 2017. évi taggyűlés
óta kétszer tartott ülést: 2017. november 08-án áttekintettük a kamara 2017. évi pénzügyi gazdálkodásának az alakulását, s erről feljegyzést állítottunk össze az Elnökség részére; majd 2018.
február 23-án, amikor a lezárt 2017-ös év gazdálkodását és a 2018-ra vonatkozó költségvetés
tervezeteit vitattuk meg. A Felügyelő Bizottság mindkét alkalommal határozatképes volt.
Legutolsó ülésünkön az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk:
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2017. évi gazdálkodásának az áttekintése
2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2018. évi költségvetés tervezetének a
megvitatása.
A Felügyelő Bizottság Bartal György elnök úr előzetesen megküldött összeállítása alapján
tételesen ellenőrizte a Mérnöki Kamara 2017. évi gazdálkodásának az alakulását; összehasonlította a 2017-re tervezett és a 2017. évi tényleges adatokat. A tervezett és a tényleges adatok
közötti eltéréseket, ill. a tendenciákat az FB részletesen megvizsgálta.
A 2017-ra tervezett bevételeket a tényleges bevételek 112%-kal meghaladták. A bevételek
egyes részei jól tervezhetők, más tételeire (pl. névjegyzéki díjak, nyilvántartási díjak összege,
továbbképzések) objektív okok miatt ez nem áll fenn. Ezt a helyzetet az FB tudomásul vette. A
jelentős különbség másik oka, hogy előre nem tervezett 4997590 Ft miniszterelnökségi pénzügyi
támogatás érkezett. Ezen kívül jelentős (13905500 Ft) értékben előre nem tervezett vállalkozási
bevétel is keletkezett.
A 2017-ra tervezett kiadásokat a tényleges kiadások 83%-kal meghaladták. A tervezett
kiadások oldalon az üzemelési költség, a tiszteletdíj, az átutalás a Magyar Mérnöki Kamarának
és a továbbképzések tényleges kiadásai emelkedtek a tervezetthez képest, míg az ellenőrzési díj
valamint a szakcsoportok támogatása jóval a tervezett kiadás alatt maradt.
A kiadási oldalon szerepel két olyan tétel, ami a tervezett kiadások között még nem
szerepelt. Ezek a tagdíj visszafizetés valamint a vállalkozási kiadások.
A gazdálkodási beszámolóknak mindig különleges részét képezik azok a befizetések,
amelyek a feleslegesen vagy tévesen be- ill. túlfizetett eljárási és tagdíjakból tevődnek össze. A
kamara által visszafizetendő díjak könyvelése szigorúan a pénzforgalmi elszámolásos könyvelési
technika szabályai szerint történik. A visszafizetendő, ill. visszafizetett díjak között eltérés
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ellentmondásossága csak látszólagos.
A kamara pénzügyi tartalékainak jelentős része, mintegy 28000000 Ft a Budapest Banknál
vásárolt Bonitas befektetési jegybe van befektetve, ami a korábbiakhoz hasonlóan tőkevédett
befektetés.
A kamara 2017. évi eredménye miniszterelnökségi pénzügyi támogatással 8781000 Ft,
miniszterelnökségi pénzügyi támogatás nélkül pedig 3783000 Ft.
A 2018 évre átvitt maradvány összege 54196000 Ft, melynek 52 %-a van a Bonitas
értékpapírban, és 48%-a van a kamara bankszámláján.
Az FB áttekintette a 2018. évi költségvetés tervezetét és megállapította, hogy végösszegét
tekintve enyhén pozitív (2828120 Ft) a költségvetés tervezete.
A 2017-es tervezett bevételekhez képest a névjegyzéki díjból, a technikusi névjegyzéki díjból a
nyilvántartási díjból és a továbbképzésekből is többletbevételek várhatóak a tervezett bevételek
alapján. A felelős műszaki vezetők eljárási díjából és a műszaki ellenőrök eljárási díjából
tervezett bevétel kevesebb a 2017-re tervezetthez képest. A 2018-as tervezett bevételek között új
tételként szerepel 8000000 Ft értékben a vállalkozási bevétel.
A miniszterelnökség pénzügyi támogatása szerepel a tervezett bevételek között 5000000 Ft
értékben (2017-ben még nem szerepelt a tervezett bevételek között).
A 2018-ra tervezett kiadásoknál a munkabér, a megbízási díjak, a könyvelés díja, az üzemelési
költség, az átutalás MMK-nak valamint a továbbképzések kiadásai mutatnak emelkedést.
Új tételek a kiadási oldalon az év mérnöke díjhoz köthető beszerzés (2889200 Ft) és a
vállalkozási kiadások (7848600 Ft). Ezen kívül 1500000 Ft értékű tartalékkeret is szerepel a
tervezett kiadások között.
A Felügyelő Bizottság a Kamara 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kamara
működésének 2018. évi költségvetési tervezetét a taggyűlésnek elfogadásra javasolja.

A jelentést összeállította:

Dr. Bukovics Ádám FB elnök
Győr, 2018. március 14.

