
Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara  

Felügyelő Bizottságának a jelentése 

a 2021. 09. 15-i taggyűlés óta végzett munkájáról 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottsága a 2021. évi taggyűlés 

óta kétszer tartott ülést: 2021. december 10-én áttekintettük a kamara 2021-es év pénzügyi 

gazdálkodását (a szeptember 30-i állapotot vizsgáltuk), majd 2022. február 10-én megvitattuk a 

2021-es teljes év pénzügyi gazdálkodásának az alakulását, valamint a 2022-es évre vonatkozó 

költségvetés tervezetet. A Felügyelő Bizottság mindkét alkalommal határozatképes volt. 

 

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

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi gazdálkodásának az 

áttekintése (a 2021. szeptember 30-i állapot alapján) 

 

A 2022. február 10.-i ülésünkön pedig az alábbi napirendi pontok megvitatására került sor: 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2021. évi gazdálkodásának az 

áttekintése (a teljes 2021. év alapján), 

- A Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara 2022. évi költségvetés tervezetének a 

megvitatása, 

- A Szakcsoportok működésének értékelése. 

 

A Felügyelő Bizottság Bartal György elnök úr előzetesen megküldött összeállítása alapján 

tételesen ellenőrizte a Mérnöki Kamara 2021. évi gazdálkodásának az alakulását; összehason-

lította a 2021-re tervezett és a 2021. évi tényleges adatokat. A tervezett és a tényleges adatok 

közötti eltéréseket, illetve a tendenciákat a Felügyelő Bizottság részletesen megvizsgálta. 

2021-ben a tényleges bevételek cca. 45 %-kal meghaladták a 2021-re tervezett bevételeket 

(cca. 20 millió forinttal). Ez részben a 2021-es évben még mindig jelen lévő Covid járvány miatti 

óvatosabb bevétel tervezésre 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. Tagdíjakból, névjegyzéki díjból, 

nyilvántartási díjból 30 %-kal több bevétel keletkezett a tervezetnél.  

A továbbképzésekből tervezett bevételeknek több mint a háromszorosa valósult meg. 



Vállalkozási bevételből is több mint 1 millió forint többlet keletkezett a tervezetthez képest. 

Ugyanakkor 2021-ban keletkezett előre nem tervezett 1,0 millió Ft értékű miniszterelnökségi 

pénzügyi támogatás. 

 

A 2021-es év tényleges kiadásainak az összege cca. 6 %-kal (mintegy cca.2,2 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, amiből a pandémiás helyzet miatt csak 30.000 Ft lett 

felhasználva. A tényleges bérjellegű kiadás cca. 1 millió Ft-tal kisebb összeg lett a tervezetthez 

képest. A felhasznált útiköltség (nagyrészt a járvány következményeként) a tervezettnek mintegy 

harmada lett.  

Az üzemelési költség cca. 2 millió Ft-tal kevesebb lett a tervezettnél. 

A 300.000 Ft-ra tervezett vállalkozási kiadás tényleges összege mintegy 1 millió Ft.  

A szakcsoportok támogatására elkülönített összegnek alig 10 %-át használták fel, míg a 

továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások kis mértékben meghaladták a tervezettet. 

A tartalékkeret nem került felhasználásra. 

Az ingatlan felújítására tervezett kiadásoknak csak a 24 %-a lett felhasználva. 

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. 

A kamara pénzügyi tartalékai az alábbiak. 

Az üzemelési számlán cca. 30,15 millió Ft, míg az államkincstárban cca. 9,82 millió Ft 

található.  A 2021. évre átvitt maradvány összege 40081916 Ft. 

 

Az FB áttekintette a 2022. évi költségvetés tervezetét és megállapította, hogy a 

főtevékenységek végösszegét tekintve pozitív (cca. 14 millió Ft). Az ingatlan felújítására 

tervezett kiadásokat is figyelembe véve negatív (cca. -5,5 millió Ft). 

 

A 2021-es bevételekhez képest a legtöbb tételben jelentős különbségek nem várhatóak a 

2022-es tervezett bevételekben. Kivételt az alábbi tételek képeznek. 

A nyilvántartási díj tervezett bevétele 4,25 millió Ft-tal meghaladja a 2021-as tervezett 

értéket. Ennek indoka, hogy így megközelíti a 2021-ben a nyilvántartási díjból keletkezett 

tényleges bevételt. A műszaki ellenőrök jogosultsági kérelmeiből 2022-ben 1 millió Ft-tal 



nagyobb összeg van betervezve, mint 2021-ben. A továbbképzésekkel kapcsolatos tervezett 

bevételek értéke (részben a pandémiás helyzet miatt) a 2021-ban tervezett érték több mint 2,5-

szerese. Ez a 2021-ben keletkezett tényleges bevételhez közelít. 

A miniszterelnökség pénzügyi támogatása nem szerepel a tervezett bevételek között. 

Az összes 2022-re tervezett bevétel 56550000 Ft. 

 

A 2022-re tervezett személyi jellegű kiadások cca. 0,5 millió Ft-tal haladják meg a 2021-re 

tervezettet. 

A működéssel kapcsolatos kiadások között az új, saját irodába történő költözés miatt 

helyiség bérleti díj már nem szerepel. A működéssel kapcsolatos kiadások tervezett összege a 

tavalyi évhez képest 425 ezer Ft-tal kisebb összeggel szerepel. 

A továbbképzésekkel kapcsolatos kiadások tervezett összege cca. a duplája a 2021-ben 

tervezettnek. Ez összhangban van azzal, hogy a bevételi oldalon is hasonló nagyságrendű 

növekedés van a továbbképzésekkel kapcsolatban betervezve. 

A Magyar Mérnöki Kamarának történő átutalásra a 2020. évi tervezett kiadásnál cca. 2 

millió Ft-tal magasabb összeg szerepel a tervezetben. 

Iroda felújításra (ablakcsere, fűtés) 20 millió Ft szerepel a tervezett kiadások között. 

Vállalkozási kiadásra a tavalyival megegyező összeg (300000 Ft) van betervezve. 

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

megegyezik. 

A 2022-re tervezett kiadások ingatlanfelújítást nem tartalmazó értéke 42085250 Ft, míg az 

irodafelújítást is tartalmazó összes kiadás 64885250 Ft. 

 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a szakcsoportok működését. Megállapította, hogy a 7 

vizsgált szakcsoport közül 6 esetben a Covid járvány miatt elmaradt a 2021-es taggyűlés. A 

Covid járvány miatt több esetben a 2020-ban, illetve 2021-ben esedékes tisztújító ülés időpontja 

is eltolódott 2022-re.  

A Felügyelő Bizottság a Kamara 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Kamara 

működésének 2022. évi költségvetési tervezetét a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

A jelentést összeállította:        

        Dr. Bukovics Ádám  

FB elnök 

Győr, 2022. március 07. 


