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Gazdálkodási beszámoló a 2017. évről
A Magyar Mérnöki Kamara 2017. május 15-én leköszönő, illetve a 2017. május 6-án
megválasztott és 2017. május 16-án hivatalba lépő elnökei közötti átadás-átvételre és ennek
dokumentálására 2017. május 12-én került sor, mely magában foglalta az MMK
gazdálkodásának áttekintését, illetve a költségvetéssel kapcsolatos adatok és információk
átadását. Ennek megfelelően az átadás-átvételről készült jegyzőkönyv melléklete lett a 2017.
évi költségvetés időarányos, 2017. április 30-i állapot szerinti teljesítésére vonatkozó jelentés,
melyből megállapítható, hogy a leköszönő elnökség a 2017 első négy hónapjában rendkívül
takarékos gazdálkodást folytatott, és a tisztújítás előtt csak a legszükségesebb, időarányos
kiadásokat teljesítette. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy 2017. április 30-án a 2017. évre
tervezett bevételek 47,52%-a már az MMK rendelkezésére állt, míg a kiadási oldal
tekintetében mindössze a tervezett összeg 26,8%-a került felhasználásra.
Az egész évet tekintve az MMK Küldöttgyűlése által a 2017. május 6-i ülésen módosított, a
2016. évről áthozott céltartalékkal kiegészített 2017. évi költségvetés bevételi oldala a
tervezetthez képest kb. 16%-os többletet mutat. A többletbevételek egyes tételek (például
nyilvántartási díjak, jogosultsági vizsgabevételek) növekedéséből, valamint néhány előre nem
kalkulálható egyedi tétel megjelenéséből állnak össze. Utóbbiak közé tartozik a tagozatoknak
a korábbi évekhez képest lényeges magasabb támogatási bevétele, ezeknek a felhasználására
természetesen minden esetben a támogatást szerző szakmai tagozatnál került sor. Szintén
egyedi bevételt jelentett a 2017-es évben, hogy az energetikai auditorok mellett a
jogszabályban megjelent az energetikai szakreferensi tevékenység, amelyhez az auditorokhoz
hasonlóan kötelezően teljesíteni kell a jogszabályban előírt vizsgát. Az MMK ezt a
vizsgáztatási tevékenységet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye
és megbízása alapján végezte. Szintén a MEKH felkérésére részt vettünk az újonnan felállított
Nemzeti Energetikusi Hálózat számára előírt felkészítő képzések lebonyolításában, ennek a
többlet bevételeit az oktatási bevételek között tartalmazza a költségvetés.
A költségvetés kiadási oldalát tekintve megállapítható, hogy az MMK igen takarékos,
tervszerű gazdálkodást folytatott. A bevételi oldal esetében említett egyedi feladatokhoz
kapcsolódó kiadások, különösen a NEH képzésekhez szükséges tananyagfejlesztési és
informatikai költségek a kiadások között is megjelennek. Ezen felül a tervezetthez képest
megemelkedett vizsgáztatási és oktatási feladatok természetesen a kiadási oldalon is
magasabb költségeket jelentettek. Ezeket a bevételi oldalhoz hasonlóan a Tudásközpont
működésével összefüggésben számoltuk el a költségvetésben. Ezzel kapcsolatban
megjegyezzük, hogy a Tudásközpont kiadásai között, a bevételekkel arányosan kerül
bemutatásra a működtetéssel összefüggésben felmerülő anyag- és személyi költségek egy
része. Mindezzel együtt a Tudásközpont eredménye kb. 6M Ft-ot tett ki, mely hozzájárult
ahhoz, hogy a tervezett egyéb kiadásokat az MMK megfelelően finanszírozni tudta.
A Küldöttgyűlés a 2016. évi gazdálkodási beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozott
arról, hogy az MMK a 2016. évi bevételeinek egy részét céltartalékba helyezze. Ezeket az
összegeket olyan feladatokra tartalékolta a kamara, mint a kötelező elektronikus ügyintézés
bevezetése, a jogi továbbképzés további tananyagainak fejlesztése, valamint a szakmai
továbbképzések törzsanyagainak kidolgozása. A munkálatok mindezeken a területeken
elkezdődtek, így például ebből került finanszírozásra a jogi továbbképzés új témáinak
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kidolgozása, valamint egyes tananyagainak a frissítése, ugyanakkor ezeknek a bevételeknek
egy részét a 2017-es évben nem tudtuk felhasználni. Ennek legfőbb oka, hogy az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos kiadások – elsősorban a központi, NISZ Zrt. által biztosított
rendszerek fejlesztésének, valamint az ezekhez való hozzáférésnek a késése miatt – csak
2018-ban fognak jelentkezni. Mindezek alapján – a számviteli szabályoknak megfelelően – a
2017-ben megmaradó összegeket a 2018-as költségvetés keretében javasoljuk felhasználni.
Ezen kívül két esetben szükséges további céltartalékot képezni. Egyrészt a tisztújítás miatt az
új elnökség 2017 őszén tudta elindítani a kitűzött feladatainak, céljainak a megvalósítását,
melyek közül több feladatra 2017. októberi ülésén munkacsoportokat alakított. Ezek a
munkacsoportok vállalt feladataik teljesítésére többségében 2018-as határidőt kaptak, így a
kifizetésekre is csak a 2018-as költségvetésben van lehetőség. Másrészt a 2017-es év
különleges volt a szakmai továbbképzés tekintetében amiatt, hogy a jogszabálymódosítás
felkészülési idő nélkül kötelezővé tette a műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők
továbbképzését. Az ilyen képzések után a törzsanyaghozzájárulási díj befolyt az országos
kamarához, ugyanakkor ezek felhasználására a 2018. évi továbbképzések tekintetében lesz
először lehetőség. Így ezt az összeget – kiegészítve a 2016-os céltartalékból megmaradó és
még fel nem használt törzsanyaghozzájárulási díjakkal – szintén javasoljuk tartalékba
helyezni, és 2018-ban felhasználni. A 2017-es céltartalék felhasználását, továbbá a 2018-ra
javasolt tartalékot jelen beszámoló mellékletében táblázatosan is bemutatjuk.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a Magyar Mérnöki Kamara 2017-ben
mértéktartó, józan gazdálkodást folytatott, melynek eredményeként mind a
jogszabályok alapján végzett, kötelező feladatait, mind az év során felvállalt további
feladatait teljesíteni tudta. Mindezek figyelembe vételével javasoljuk Küldöttgyűlés
számára a 2017. évi zárszámadás elfogadását.
A 2017. évi költségvetés teljesítésének táblázatos bemutatását az előterjesztések között, külön
dokumentumban mellékeljük. Ehhez tartozik továbbá a 2017. évi közhasznúsági jelentés és
mérleg tervezete, valamint az ezek alapján készített könyvvizsgálói jelentés, melyeket szintén
külön dokumentumokban találnak meg.
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melléklet:
Céltartalék analitika 2017. december 31-i állapot szerint:
Céltartalék megnevezése

Képzett
céltartalék
2016.12.31.

Céltartalék
felhasználás
2017.12.31-ig

Képzett
céltartalék
2017.12.31.

2018-ban
felhasználható
céltartalék

1. Informatikai fejlesztések, elektronikus ügyintézés

21 300 000 Ft

408 000 Ft

0 Ft

20 892 000 Ft

2/A. Kötelező jogi továbbképzés: tananyagfejlesztés

7 076 000 Ft

5 138 560 Ft

0 Ft

1 937 440 Ft

2/B. Kötelező jogi továbbképzés: help-desk
szolgáltatás

2 829 000 Ft

2 829 000 Ft

0 Ft

0 Ft

10 331 715 Ft

5 260 480 Ft

8 171 500 Ft

13 242 735 Ft

0 Ft

0 Ft

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

41 536 715 Ft

13 636 040 Ft

16 171 500 Ft

44 072 175 Ft

3. Szakmai továbbképzés: törzsanyagkidolgozás és
kapcsolódó feladatok
4. Munkacsoportok szakmai feladatai
Összesen
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