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A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága a 2020. évi taggyűlés 

óta kétszer tartott ülést: 2021. január 28-án áttekintettük a kamara 2021. évre vonatkozó 

költségvetés tervezetet, majd 2021. február 25-én megvitattuk a 2020-as év pénzügyi gazdálko-

dásának az alakulását. A Felügyelő Bizottság mindkét alkalommal határozatképes volt. 

Mind a két ülésen a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel a Felügyelő Bizottság tagjai 

nem személyesen vettek részt, hanem videokonferencia keretében (Zoom) tartottuk meg az FB-

ülést. 

 

A 2021. január 28.-i ülésünkön az alábbi napirendi pontot tárgyaltuk: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi költségvetés tervezetének a 

megvitatása. 

A 2021. február 25.-i ülésünkön pedig az alábbi napirendi pont megvitatására került sor: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2020. évi gazdálkodásának az áttekintése  

 

A Felügyelő Bizottság Bartal György elnök úr előzetesen megküldött összeállítása alapján 

tételesen ellenőrizte a Mérnöki Kamara 2020. évi gazdálkodásának az alakulását; összehason-

lította a 2020-re tervezett és a 2020. évi tényleges adatokat. A tervezett és a tényleges adatok 

közötti eltéréseket, ill. a tendenciákat az FB részletesen megvizsgálta. 

 

2020-ban a tényleges bevételek cca. 3,5 %-kal elmaradtak a 2020-ra tervezett bevételekhez 

képest (cca. 1,6 millió forinttal). Ez részben a 2020-as évet jellemző Covid járványra vezethető 

vissza. 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. Névjegyzéki díjból, nyilvántartási díjból és eljárási díjakból 

10%-kal több bevétel keletkezett a tervezetnél.  

A továbbképzésekből tervezett bevételeknek mindössze a 31%-a valósult meg. Ennek az az 

oka, hogy a járványhelyzet miatt a továbbképzések többségét nem lehetett személyes jelenléttel 

megtartani. Emiatt a tervezettnél kevesebb továbbképzés lett meghirdetve.  



A betervezett 3,3 millió forint értékű vállalkozási bevétel nem valósult meg. Ugyanakkor 

2020-ban keletkezett előre nem tervezett 1,5 millió Ft értékű miniszterelnökségi pénzügyi 

támogatás. 

 

A 2020-as év tényleges kiadásainak az összege 1,5%-kal (mintegy cca.2 millió Ft-tal) 

haladta meg a tervezettet. 

A tervezett és a tényleges kiadások közötti fontosabb eltérések az alábbiak. 

Ellenőrzési díjra 150.000 Ft lett betervezve, ami a pandémiás helyzet miatt nem lett felhasználva. 

A banki költségek összege cca. 170000 Ft-tal meghaladta a tervezettet, míg a felhasznált 

útiköltség (nagyrészt a járvány következményeként) a tervezettnek mintegy harmada lett.  

Az üzemelési költség cca. 800000 Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. 

A 3 millió Ft-ra tervezett vállalkozási kiadás ténylegesen nem került kifizetésre. 

A szakcsoportok támogatására elkülönített összegnek a 21 %-át használták fel, míg a 

továbbképzésekkel kapcsolatban betervezett 3,6 millió Ft kiadásnak a 26%-a lett felhasználva. 

A tartalékkeret nem került felhasználásra. 

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 

nincsen, legfeljebb időbeli eltérés (évváltás); a kimutatásokban szereplő összegek 

ellentmondásossága csak látszólagos. 

A kamara a megtakarításainak egy részét saját iroda vásárlásába fektette be. Ezzel 

kapcsolatban a kiadási oldalon jelentkezik egy 10 millió forintos tétel. 

 

A kamara pénzügyi tartalékai a 2020-ban történt ingatlanvásárlás után az alábbiak. 

Az ingatlanvásárlás a Magyar államkincstárnál lekötött összegből valósult meg. 

Az üzemelési számlán cca. 9,38 millió Ft, míg az államkincstárban cca. 9,79 millió Ft 

található.  A 2021 évre átvitt maradvány összege 19307177 Ft. 

 

Az ingatlanvásárlással kapcsolatban Bartal György elnök úr kikérte a Felügyelő Bizottság 

véleményét is. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az irodavásárlással kapcsolatban a 

rendelkezésére álló információkat és anyagokat. Ezek alapján egyhangúlag támogatta az 

irodavásárlást. 

 



Az FB áttekintette a 2021 évi költségvetés tervezetét és megállapította, hogy végösszegét 

tekintve pozitív (5849500 Ft). A tervezett eredmény az ingatlan felújítás nélkül értendő. Ingatlan 

felújításra a tartalék terhére 7,5 millió Ft lett betervezve. 

 

A 2020-es bevételekhez képest a legtöbb tételben jelentős különbségek nem várhatóak a 

2021-es tervezett bevételek alapján. Kivételt az alábbi tételek képeznek. 

A nyilvántartási díj tervezett bevétele 4,59 millió Ft-tal (41%-kal) meghaladja a 2020-as 

tényleges értéket. 

A továbbképzésekkel kapcsolatos tervezett bevételek értéke (részben a pandémiás helyzet 

miatt) a 2020-ban tervezett érték harmada. 

Vállalkozási bevételnek 2021-ben csak 500000 Ft lett betervezve szemben a tavalyi 3,3 

millió Ft-tal. 

A miniszterelnökség pénzügyi támogatása nem szerepel a tervezett bevételek között. 

 

A 2021-ra tervezett bérjellegű kiadások megegyeznek a 2020-ra tervezettel. 

150000 Ft ellenőrzési díj szerepel a tervezett kiadások között (2020-ben ellenőrzési díj nem 

került kifizetésre). 

A szakcsoportok támogatásának tervezett mértéke megegyezik az egy évvel korábbi 

értékkel. Eszköz beszerzésre és beszerzésre a tavalyi évhez hasonlóan 2021-re sincs kiadás 

betervezve. 

Az irodabérlet tervezett költsége a tavalyi összeg negyedére csökkent 2021-ben, ennek oka, 

hogy a kamara új saját helyre költözött és a régi helyén csak az első negyedévben bérelte az 

irodahelyiséget. Az üzemelési költség emelkedett a tavalyi évhez képest. 

A Magyar Mérnöki Kamarának történő átutalásra nagyságrendileg a 2020 évi tervezett 

kiadással megegyező összeg szerepel a tervezettben, míg a továbbképzéssel kapcsolatos 

kiadások a 2020-as tervezetthez képest csökkennek. 

Vállalkozási kiadásra a tavalyi 3 millió Ft-hoz képest csak a töredéke (300000 Ft) van 

tervezve. 

Tartalékkeretnek 2,5 millió Ft szerepel a tervezett kiadások között, ami a tavalyi összeggel 

megegyezik. 

A 2021-re tervezett kiadások értéke 39125500 Ft, ami 17%-kal kevesebb a 2020-ban 

tervezett értéknél. 

 

 



 

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kamara 

működésének 2021. évi költségvetési tervezetét a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

 

 

A jelentést összeállította:   

        

        Dr. Bukovics Ádám FB elnök 

 

 

Győr, 2021. június 03. 


