A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-05-31 11:34:00. Érkeztetési szám: EB00533565

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Nyilvántartási szám:
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Ny. v.:1. 3 A nyomt at vá ny papír alapon nem k ül dhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

Tárgyév:
2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

2

0

a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Szervezet székhelye:
1 1 1 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kaposvár
5-7

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

1 2 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

03

000

/P k .6 1 4 3 3

1 8 0 8 4 2 0 7

0012

/9 6

2

Kassai Ferenc

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

Irányítószám:

2

0 9

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.24
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

61 112

65 602

660

660

58 952

63 442

1 500

1 500

115 606

179 620

15 382

16 744

100 224

162 876

43 873

37

220 591

245 259

135 565

176 623

134 915

135 564

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

289

39 396

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

361

1 663

74 074

67 120

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

74 074

67 120

Passzív időbeli elhatárolások

10 952

1 516

220 591

245 259

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A ny omtat v ány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.24
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

113 563

előző év

23 154

előző év
helyesbítése

tárgyév

6 475

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

23 154

120 038

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

564 267

464 763

564 267

464 763

294 963

256 926

294 963

256 926

49 650

71 914

49 650

71 914

19

24

19

24

564 286

578 350

587 440

584 825

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

23 154

578 350

578 350

5. Anyagjellegű ráfordítások

195 035

193 167

13 086

6. Személyi jellegű ráfordítások

208 494

197 045

7 225

33 533

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

6 475

4 683

208 121

197 850

215 719

197 045

33 688

33 533

33 688

3 810

2 663

3 810

2 663

156 658

146 079

2 446

129

159 104

146 208

563 997

538 954

22 757

4 812

586 754

543 766

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

538 954
289

39 396

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

538 954
397

1 663

36
289

39 396

Ny. v.:1. 3 A ny omtat v ány papír alapon nem k ül dhető be!
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Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.24
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

49 650

66 914

49 650

66 914

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny. v.:1. 3 A nyomt at vá ny papír alapon nem k ül dhető be!

Igen

Nem

Ny om t a t v a : 2 0 2 1 . 0 6 . 0 1 0 0 . 5 1 . 2 4
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PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kaposvár

5-7

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:
Közterület jellege:

Közterület neve:
Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Ügyszám:

Ajtó:
1 20 0

1.4 Nyilvántartási szám:

/ P k .6 1 4 3 3

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 3

/9 6

0 0 0 0 0 1 2

1 8 0 8 4 2 0 7

2

4 3

Kassai Ferenc

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Mérnökök kamrai képviselete

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1996.évi LVIII.törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kamarai tag, tervező és szakértő mérnökök
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1 .3 A ny omtat vány papír alapon

nem küldh ető be!

13712

N y o m t a tv a : 20 2 1 . 0 6. 0 1 0 0 .5 1 . 2 5

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
vezető tisztségviselők
6.2 Tisztség

A.

35 971
Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny. v.:1. 3 A nyomt at vá ny papír alapon nem k ül dhető be!

33 688
Tárgy év (2)

35 971

33 688

Ny om t a t v a : 2 0 2 1 . 0 6 . 0 1 0 0 . 5 1 . 2 5

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

587 440

584 825

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

587 440

584 825

H. Összes ráfordítás (kiadás)

586 754

543 766

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

215 719

197 045

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

538 954

K. Adózott eredmény

650

41 059

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny. v.:1. 3 A ny omtat v ány papír alapon nem k ül dhető be!

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.25
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Támogatási program elnevezése: Intenzív Tervezői Kurzus
Támogató megnevezése:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

(adatok ezer Ft-ban)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020

Támogatási összeg:

5 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

5 000

- tárgyévben folyósított összeg:

5 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

1 142

Dologi

3 858

Felhalmozási
Összesen:

5 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

N y . v . : 1 . 3 A n y o m t a t v á n y p a p í r a l a p o n ne m k ü l d h e t ő be!

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Támogatási program elnevezése: Épületek energetikai tanusításával kapcsolatos jogszabályi feladatok ellátása
Támogató megnevezése:

Innovációs és Technológia Minisztérium

(adatok: ezer Ft-ban)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.06.01.-2020.12.31

Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

65 488

- tárgyévben felhasznált összeg:

65 488

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

23 995

Dologi

40 363

Felhalmozási

1 130

Összesen:

65 488
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

N y . v . : 1 . 3 A n y o m t a t v á n y p a p í r a l a p o n ne m k ü l d h e t ő be!

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Támogatási program elnevezése:

A Kamara jogszabályban rögzített és ahhoz kapcsolódó szakmai feladatainak ellátása 2020

Támogató megnevezése:

Lechner Nonprofit Kft

(adatok: ezer Ft-ban)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.01.-2020.12.31

Támogatási összeg:

2 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

2 000

- tárgyévben folyósított összeg:

2 000
visszatérítendő

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

998

Dologi

1 002

Felhalmozási
Összesen:

2 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

N y . v . : 1 . 3 A n y o m t a t v á n y p a p í r a l a p o n ne m k ü l d h e t ő be!

Nyomtatva: 2021.06.01 00.51.25
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny. v.:1. 3 A nyomt at vá ny papír alapon nem k ül dhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny om t a t v a : 2 0 2 1 . 0 6 . 0 1 0 0 . 5 1 . 2 5

Dr. Rocskai János kamarai tag könyvvizsgáló

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara tulajdonosainak
Vélemény
Dr. Rocskai János 004148 számú kamarai tag könyvvizsgáló elvégeztem a Budapesti és Pest megyei Mérnöki
Kamara (1117 Budapest Kaposvár utca 5-7, cégjegyzék száma: 01-03-0000012) 2020. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra
készített mérlegből
- melyben az eszközök és források egyező végösszege 245 259 E Ft,
- az adózott eredmény 41 059 E Ft (nyereség) ,
és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika
jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő (közhasznúsági) mellékletből áll.
Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Kamara
2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő
üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvényben (a továbbiakban: „számviteli törvény”), valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 29.) kormányrendeletben foglaltakkal
összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.
Független vagyok a Budapesti és Pest megyei Kamarától a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen
normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Kamarának a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves
beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó
tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Kamara pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
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bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok
és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:
- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának
a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de
nem azért, hogy a Kanara belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Kamara tevékenysége
folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az
egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független
könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Kamara nem tudja a tevékenységét
folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve
a kiegészítő (közhasznúsági) mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós
bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait.
Budapest, 2021. március 10.
Dr. Rocskai János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 004148
1037 Budapest, Viharhegyi út 2/A
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A BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI
KAMARA ELNÖKSÉGÉNEK
2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A 2021. MÁJUS 7. KÜLDÖTTGYŰLÉSRE

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Küldöttek!
Kedves Kollégák!

A 2020. év is feladatokban és eseményekben gazdag volt kamaránk számára. A szakmai
területeket és a mérnökséget érintően is jó eredményeket könyvelhetünk el.
A BPMK tevékenységének célja többek között az adott szakterület mérnöki munkáihoz
szakmai,jogszabályi, szabályozási és szellemi háttér biztosítása, illetve a létrehozásban játszott
meghatározó, koordinatív szerep.
Hivatásrendi kamaránk Budapest és Pest megye területén fejti ki tevékenységét. A
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara több, mint 10.000 tervező- és szakértő mérnök tagot
számlál és összesen több, mint 20.000 műszaki szakembert jogosít munkájuk végzéséhez.
Köztudott, hogy szakembereik részt vállalnak a települések engedélyezési és építés ellenőrzési szerveinek munkájában (tervtanácsok, építéskivitelezés-ellenőrzés), ahol- a jó
minőség érdekében - a vonatkozó előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi bírálatokon
stb.) kérdéseket is
túl a jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés, ellenőrzés
vizsgálják.
Jó kapcsolati rendszert alakítottunk ki a minisztériumokkal, hatóságokkal. A társkamarák
területi szerveivel, a társadalmi szervezetekkel és a Közép- Magyarországi oktatási
intézményekkel is jó szakmai kapcsolatunk van. Tagjainkon keresztül a tudományos
egyesületekkel való együttműködés és kapcsolattartás szinte mindennapos. Ezen
túlmenően az Ipari Tudományos -. Innovációs-, és Technológiai Parkok Egyesületével
közösen segítjük a különböző térségekben a parkok létrehozását. Az együttműködésünk részét
képezi a kölcsönös tájékoz tat ás, előadások tartása tudományos konferenciákon. A BPMK, a
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) területi (megyei) kamarái közül a legnagyobb tagságú,
az országos taglétszám mintegy felét adja. Ehhez tartozik még, hogy a Budapesti és Pest
Megyei Mérnöki Kamara törvény által kijelölt, felhatalmazott testületként országos
feladatokat is ellát; pl: atomenergiai minősített független szakértők jogosítása, országos
szinten az épület-energetikai tanúsítványok utóellenőrzése, a külföldi diploma megfelelőség
vizsgálata és nyilvántartása, valamint a határon átnyúló mérnöki szolgáltatás végzésére
irányuló kérelmek elbírálása az EU tagállamok állampolgárai esetében. 2016 júliusa óta a
BPMK jogszabályban előírt feladata az egyszerű bejelentésekkel történő építkezésekre
vonatkozó ellenőrző feladat is.
Célunk, hogy tagjaink a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát „sajátjuknak"
tekinthessék, egy olyan szervezetnek, amely érdekeiket szem előtt tartva képviseli őket, növeli
társadalmi megbecsülésüket és elismertségüket.
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A közös kulcs és feladat a magas minőségű mérnök és más szakterületi (orvosi, biológusi,
fizikusi és egyéb) egyetemi képzés, az innováció a kutatásban, oktatásban, tervezésben
gyártásban, szervezésben és kereskedelemben. Minőségi képzés nélkül nem számíthatna
a társadalom egy-egy váratlan válságszituációban okos és mindenki számára haszn os,
jelen esetben életmentő megoldásokra.
Úgy gondolom, hogy az innovációt nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert innováció nélkül
sem az iparágakban, sem a szolgáltatásokban nincs előrelépés. Azt pedig nem kis büszkeséggel
állíthatom , hogy a magyar mérnökök kreativitá sa, innovációs képessége kimagasló Európában,
de a nagyvilágban is.
Örömmel jelenthetem a Tisztelt Küldötteknek, hogy Kamaránk továbbképzésért felelős
dolgozói kidolgozták a BPMK online továbbképzés rendszerét 2020 április 24. - től ezen
keresztül folyik a továbbképzés. A módszer napjainkra már gyakorlattá vált, tagjaink szívesen
vesznek részt ezeken a képzéseken. Ez évben kiépítettük saját stúdiónkat is, így az online
továbbképzéseinket még egyszerűbben tudjuk lebonyolítani.
A bajban a BPMK sikert kovácsolt a hátrányból.
Köszönet a munkatársaimnak.

Budapest, 2021 március 23.

Kassai Ferenc
BPMKelnök
MMKalelnök
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2. ORSZÁGOS FELADATOK
2.1. AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI TANÚSÍTÁSOK ELLENŐRZÉSE
Az alábbi jogszabályokban elő írt, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő feladatok megoldására. Az
épületek fogyasztják Magyarországon az energia mintegy 40 % - át, míg a fejlett országokban a fajlagos
fogyasztás a magyar fogyasztás 1 m2- re jutó értékének fele. Az energia tudatosság Magyarországon még
nem érte el a szükséges színvonalat, és ezáltal jelentős a túlköltés és a környezet károsítás, ezen helyzet
javítását mérnöki kamaránk minden rendelkezésére álló módon végzi.

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (a továbbiakban: BPMK) 2013. január 1 óta végzi
jogszabályokban előírt feladatát az épületenergetikai tanúsítványok ellenőrzésére. Ennyi idő után a
változások már nem túlzottan nagyok , a korábbi trendek folytatása jellemző .

Jogszabályi feltételek
1997. évi LXXVIIL törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
EBBŐL KIEMELHETŐ:
38/C. § (5) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara független ellenőrzési rendszert működtet
az energetikai tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében jogszabályban meghatározott tartalmú
ellenőrzés céljából évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban rendelkezésre álló összes
energetikai tanúsítványnak kormányrendeletben meghatározott statisztikailag jelentős hányadát, és az
ellenőrzések alapján a hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban meghatározott
hatósági intézkedéseket.

176/2008. (VL 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
EBBŐL KIEMELHETŐ:
9/A. § (2) A tanúsítvány utóellenőrzése során
a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzőinek megfelelő megállapítása,
az energetikai minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása , az ezek
alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága ,
b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelő beazonosítása és a felhasznált
adatok és a teljes számítás megfelelősége kerül ellenőrzésre.
(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen kiválasztott 2% - a esetében kell a (2)
bekezdés
a) pontja szerinti, és 0,5%- a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést elvégezni.

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről
EBBŐL KIEMELHETŐ:
23. § (6) A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által működtetett független ellenőrzési
rendszer keretében a tanúsítványok utóellenőrzésében nem vehet részt az a személy
a) akinek jogát vagy jogos érdekét az ellenőrzés közvetlenül érinti, továbbá
b) aki az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a megbízó képviselőjeként vagy energetikai tanúsítóként
járt el,
e) aki az ellenőrzött tanúsítvánnyal összefüggésbe hozható építésügyi műszaki szakértőként járt el,
d) akinek az ellenőrzött tanúsítvány elkészítésében a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a megbízó
képviselőjeként vagy energetikai tanúsítókéntjárt el, vagy
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tendenciákat, az új jelenségeket , a további minőségjavításra vonatkozó javaslataikat, és ezeket
megküldik a BPMK - nak, valamint benyújtják számláikat.
•

A BPMK átnézi a benyújtott vizsgálati anyagokat, ellenőrzi a mennyiségi és minőségi
paramétereket, esetleg kiegészítést kér az ellenőröktől.

•

A BPMK a benyújtott anyagokat nagyméretű táblázatokban országosan összesíti, kiértékeli,
diagramokban feldolgozza, és ezeket félévenként résztanulmányokba összesíti.

•

A BPMK szankciókat alkalmaz a jogszabályoknak megfelelően.

•

Amennyiben a fentiektől függetlenül, panasz érkezik tanúsítványokkal
kivizsgálását is a BPMK intézi.

•

A BPMK feladatának tekint azt is, hogy a szakmai közvéleményt rendszeresen tájékoztassa az
épületenergetikai kérdésekrő 1.

•

A BPMK a jogalkotással kapcsolatos ügyeket a minisztériumok felé jelzi.

•

Az energetikai tanúsítással összefüggő, de nem a tanúsítványok jelen ellenőrzéséhez kapcsolódó
anyagot közlünk. Ebből látható, hogy az energetikai tanúsítványok meglétéről, illetve az
energetikai minőségre vonatkozó adatokat a hirdetésekben elvétve lehet találni, pedig ez a
tájékoztatás az épületenergetikai szemléletet javítaná, és ha a tanúsítások nem kapkodva
készülnének, valószínűleg kevesebb lenne a kifogásolható minőségű.

kapcsolatban azok

A legfontosabb tapasztalatok
A vizsgálatokat nehezítette a koronavírus, átmenetileg fel kellett függeszteni a helyszíni ellenőrzéseknél
az épületek belső megtekintését , az ellenőrzést ellenőreink külső szemrevételezéssel végezték. A
korábbi félév különösen hibásnak minősített tanúsítványainak esetleges szankcionálása előtt az épületet
meg kellett volna részletesen belülről vizsgálni, de a veszélyhelyzet miatti rendelkezésekre tekintettel
ezeket a vizsgálatokat későbbi időpontra halasztottuk. Romló tendenciát mutatnak az ellenőrzések
eredményei. Ennek oka vélhetően az alacsony tanúsítási díj, legalább is az elmarasztaltak gyakran erre
hivatkoznak. De oka lehet az is, hogy az épületenergetikai tanúsítások társadalmi elismertetése még
nincs meg. További ok, hogy egyesek túl sok munkát vállalnak fel, és a kapkodással okolják a hibákat.
Ok még, hogy az adás- vételeknél túlzottan rövid idejük van a tanúsítóknak. Sajnálatos, hogy időnként a
tanúsítók nem mennek ki a helyszínre, fényképek, tervrajzok alapján tanúsítanak, nem a valós helyzet
alapján. Remélhetőleg a tervbe vett jogszabály változtatások hatására javulni fog az energetikai
tanúsítványok minősége.
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3. A BPMK ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGE
Elnökségi ülések napirendi pontjai minden alkalommal:

1. A BPMK előző elnökségi ülése óta történt események
2. Tagfelvételek, beszámoló a jogosultsági ügyekről és a BPMK Véleményező Testület
tevékenységéről
3. Aktuális feladatok és egyebek
A BPMK elnöksége előző évekhez hasonlóan rendszeresen, havonta ülésezett, (augusztus
kivételével) 11 rendes, valamint több alkalommal rendkívüli ülést tart ott, hogy az előírt
határidőig a felmerülő feladatok, elvégezhetők legyenek. Az elnökségi ülések majdnem mindig
a hónap első hétfőjén délután kerültek megtartásra, az éves ütemterv szerint.
Sajnos a tavalyi esztendőben a koronavírus -járvány közbeszólt és a tervezett kihelyezett
elnökségi ülést karantén miatt nem tudtuk megtartani.
Rendhagyó módon megrendezett 2020. évi Közlekedési Kultúra Napja

A BPMK és több szervezet által koordinált 2015 -ben elkezdett Közlekedés Kultúra Nap
lebonyolításában, az informatikai és technológiai Minisztérium közreműködésével valósult
meg a Közlekedés Kultúra Nap programsorozata 2020. május 11-én. Az országos rendezvények
és aktivitások ráirányították a figyelmet a közlekedés kultúrájának jelentőségére,
sokszínűségére a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés területén egyaránt.

a
A szervezőbizottság - az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával
hagyományoknak megfelelően az idei évben is megkezdte a rendezvény előkészítését, azonban
a koronavírus kapcsán bevezetett veszélyhelyzetre való tekintettel a hagyományos nyitó
rendezvényt a Művészetek Palotája helyett, online konferencia keretein belül tartottuk meg.
Immár hatodik alkalommal rendeztük meg a hazai kezdeményezésre megszületett Közlekedési
Kultúra Napját május 11-én. Ezen a napon számos rendezvény és aktivitás teremt alkalmat arra,
hogy a közlekedéshez kapcsolódó szakmai közösség és a civil társadalom találkozzon a
közlekedési kultúra, benne a biztonság és együttműködés összetett kérdéseivel. További cél,
hogy a rendező szervezetek széles körben népszerűsítsék az ember közlekedéssel kapcsolatos
tárgyi és szellemi értékeit a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés számos területén,
megszólítva
valamennyi
korosztályt.
A Közlekedési Kultúra Napja online konferenciáját elsőként dr. Mosóczi László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára nyitotta meg, aki
örömét fejezte ki, hogy a vírus miatt kialakult veszélyhelyzet nem okozott kését a
közlekedésfejlesztési beruházásokban. Hozzátette: a KKN 2020 üzenete, hogy a veszélyhelyzet
megszűnését követően is figyeljünk oda, vigyázzunk egymásra.
ITM Stratégiai Főosztály megkeresése és javaslat kérése a COVID -19 helyzettel kapcsolatban

A koronavírus világjárvány kitörése korábban nem tapasztalt kihívások elé állította a
mémökséget is. A pandémia első hullámában bevezetett kijárási korlátozások következtében a
gazdaság leállt, majd újra kellett indítani azt, a jelenleg is zajló harmadik hullám miatt , pedig
nagyfokú a bizonytalanság.
Dr. habil Boros Anita államtitkár asszony megbízásából Huszár Barbara, az ITM Stratégiai
Főosztályának vezetője megkereste - több szakmai szervezettel együtt - a Mérnöki Kamarát és
tájékoztatta, hogy a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzet magyarországi építőiparra

17

gyakorolt negatív hatásainak enyhítése és kezelése érdekében egy építőipari javaslatcsomag
kidolgozását kezdte meg az Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és
Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság. A megkeresésben kérte segítségünket és
közreműködésünket annak érdekében, hogy az akciócsomag olyan célzott intézkedéseket
tartalmazzon, amelyek a leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül segíthetik az
építőipart. Ennek keretében kérte, hogy heti rendszerességgel a kamara foglalja össze azokat a
tapasztalato kat és felmerült kockázatokat, melyekkel a kialakult helyzetben az iparági és a
hozzájuk kapcsolódó szektorok szereplői szembesülnek, illetve a kamara tegye meg javaslatait,
amelyek segítségével enyhíthető a koronavírus építőiparra gyakorolt hatása.
Rendh agyó módon megrendezett Építők Napja

Idén 69. alkalommal rendezték meg az Építők Napját, ahol számos elismerést osztottak ki az
építőipar jeles képviselőinek. A hagyományok szerint minden év június első vasárnapján
ünneplik az építő - és építőanyag -iparban dolgozók az Építők Napját. Rendhagyó módon a
járványhelyzet miatt, idén szeptember 4 -én adták át a kitűntetéseket. Az építőiparban
dolgozókat a kormányzat, a szakmai és tudományos szervezetek képviselői, a mérnöki kamara
és a szakszervezet tisztségviselői köszöntik.
A rendezvényen adták át az Építők Napja alkalmából odaítélt díjakat: miniszteri elismerő
okleveleket, a Hollán Emő díjakat és a Kardos Andor díjat is.
Energetikai Tanulmányi verseny

Az Energetikai Szakkollégium a 2019/20 -as tanévben rendezte meg, a 12. Energetikai
Tanulmányi versenyét, amely kétnapos volt. A 2009 óta minden évben megrendezésre kerülő
háromfordulós versenyen idén is középiskolás tanulókból álló csapatok mérhették össze
tudásukat.
A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara (BPMK) fontosnak tartva a mérnöktársadalom
utánpótlását is segítő tanulmányi verseny szervezését a döntőbe jutó csapatoknak könyveket
ajánlott fel. A könyveket dr. Zsebik Albin, a BPMK elnökségi tagja egy rövid beszéd
kíséretében adta át. Beszédében. - megdicsérve a versenyzők beszámolóit, - kiemelte, hogy aki
a döntőig eljutott, az már mindenképpen győztesnek érezheti magát. Kifejezte reményét, hogy
a résztvevők közül sokan választják a mérnöki hivatást.
BPMK Közlekedési munkacsoport beszámolója a 2020/2021 - ban végzett munkájáról

-

-

Gondolatok a közlekedési ágazati feladatokhoz (Részletes anyag + vezetői
összefoglaló)
Intézkedési terv, Közlekedési javaslat
„A Közlekedési Kultúra Napja" rendezvényhez 2 plakát -terv készítése
Közlekedési Arculati Kézikönyv (Belterület) aktualizálása (A kézikönyv „A
Közlekedési Kultúra Napja" alkalmából kiírt - Az év közlekedési kiadványa 2020 pályázatán II. díjat nyert)
„A Közlekedési Kultúra Napja" alkalmából kiírt - Az év KRESZ Parkja 2020
pályázat Bíráló Bizottsági munkájában részvétel
A Lánchíd közlekedéshálózati szerepe, illetve a hálózati szerep korlátozásának
kockázatai
Sebességcsökkentés: Néhány gondolat a Főpolgármesternek a Fővárosi Közgyűlés
feladat és hatáskörében meghozott 404 és 405/2020 (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatához
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-

-

Rövid szakmai vélemény a tervezett közlekedési (ezen belül a fővárosi) fejlesztések
körét szűkítő - cikkben megjelenő - fejlesztésekről, beavatkozási javaslatokról
Néhány észrevétel, javaslat Vitézy Dávidnak a fővárosi kerékpárhálózat bővítésével
kapcsolatos gondolataihoz
Néhány gondolat a vasúti mellékvonalak szüneteltetéséről megjelent hírekhez
Néhány észrevétel, gondolat a fővárosi kerékpárhálózat bővítésével kapcsolatosan
A Főváros 2021. évi munkatervéhez közlekedési javaslatok készítése
A BPMK Közlekedési Munkacsoport feladatjavaslata (Elnöki háttéranyag)
Az MMK Közlekedési Tagozatának 2021. évi továbbképzéséhez javaslatok
összeállítása
Lakits György kérésére 3 fő témakör összeállítása a 2021. évi oktatásra, témákkal,
előadókkal együtt
Kapcsolattartás a KTE -vel (Thoroczkay Zsolttal) és a MAÚT -tal (Nyiri Szabolccsal) a
„Közös dolgaink" rendezvények témáinak alakításában, a rendezvények időpontjának
januári folytatású javaslatával
A fővárosi és a Pest Megyét érintő közlekedéssel foglalkozó megnyilvánulások
figyelése (sajtó, tv), jelzése

Együttműködés Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszterrel

2020. szeptemberében Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszterré való
kinevezése után a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara kezdeményezte a szervezetek
közötti együttműködést.
Ennek alapját az a szeptember 26-án, a Magyar Nemzetben megjelent riport adta, amelyben a
miniszter asszony kifejtette az otthonteremtési támogatással kapcsolatos álláspontját.
Felajánlásunkat követően kétoldalú együttműködésről tárgyalt 2020. október 26 -án Ekler
Gergely stratégiáért és koordinációért felelős államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság) és Kassai Ferenc BPMK elnök. A
megbeszélésen Kassai Ferenc elnök hangsúlyozta, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara elkötelezett Magyarország mai, közép- és hosszú távú fejlődése mellett, áttekinthető és
rendezett a szakmai szerepvállalása. A patrióta nemzetgazdaság építhet a magyar mérnöki
tudásra; ismertek a műszaki értelmiség kreativitásával létrejött alkotások, ezek hasznát
mindenki le tudja mérni a mindennapi életben. A gazdasági fölemelkedéshez, egy valódi
patrióta gazdaság kibontakozásához a legfőbb adottságok egyike, a mérnöki szürkeállomány
rendelkezésre áll.
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Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP)
2020
A Közép-magyarországi régió Magyarország legfejlettebb és egyben az egyetlen régiója,
amely az egy főre jutó GDP tekintetében 2010 -ben már meghaladta az uniós átlagot. A régió
gazdasági mutatója azonban duális gazdasági helyzetet rejt magában: a fővárost és Pest megyét
magában foglaló tervezési egységnek egyszerre kell szembenéznie a fejlett területek
versenyképességi kihívásaival és a fejletlenebb régiók nehézségeivel.
Kassai Ferenc a BPMK elnöke a, VEKOP Monitoring Bizottságának rendes tagja, póttagja
Makra Magdolna okl. építőmérnök, tanácsadó.
A Monitoring Bizottság évente két rendes ülést tart. Az üléseken megtárgyalja; a bizottság
ügyrendjét és amennyiben szükséges módosítja, (pl; a tagság frissítése érdekében); az Éves
Végrehajtási Jelentéséneket; ezen belül a Program Végrehajtásának Általános előrehaladását;
az ellenőrzési tapasztalatokat, az Értékelési Tervet, az Éves Fejlesztési Keretek
negyedévenkénti felülvizsgálatát. Figyelemmel kíséri a pénzügyi eszközök felhasználását,
javaslatokat fogalmaz meg. Évente megtárgyalja a VEKOP stratégiai, a pénzügyi és szakmai
előrehaladását. Minden témakör esetében az Irányító Hatóság által összeállított előterjesztést a
Monitoring Bizottság tagjai előzetesen véleményezik és javaslatokat fogalmaznak meg, amit az
ülésen megtárgyalnak és döntést hoznak.
A 2020. évben a VEKOP Monitoring Bizottság üléseit levélszavazás útján bonyolította le. Így
a 2018-2022 közötti időszak Értékelési Tervét, a szorosan kapcsolódóan az Értékelési
menetrendet is.
A 2019 évben a Projekt Irányító Bizottság „A Közép-magyarországi régióban megvalósult
fejlesztések hatékonysága" címmel értékelést kezdeményezett és folytatott. A végleges
értékelési jelentés 2020. júniusban készült el. Egyidejűleg a „Fejlesztési szükségletek és
lehetőségek a Közép -magyarországi régióban" c. értékeléssel.
Véleményeztük és javaslatokat fogalmazott meg a BPMK a 2020 év végén elkészült
Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Tervéről készült dokumentumot.
A dokumentumban megfogalmazott célokat a következő operatív programokon keresztül
kívánja hazánk teljesíteni a 2021 -2027 közötti ciklusban:

►
►
►►
►
►

Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP),
Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP),
Mobilitás Operatív Program (MIOP),
Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP),
Humánfejlesztési Operatív Program (HOP),

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) és
Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP).
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4. A BPMK KAPCSOLATAI
A kamara kapcsolattartói együttműködések keretében - igény esetén - részt vesz a különböző
szervezetek, intézmények, önkormányzatok mérnöki munkát igénylő feladataiban.
Az együttműködéseket minden esetben megelőzi a kölcsönös tájékozódás és esetenként
előadások tartása tudományos konferenciákon. Stratégiai partnerséget kezdeményezünk az
Önkormányzatokkal, hogy helyi szinten is elérjük a lakosságot.
A BPMK kölcsönösen eredményes kapcsolatot alakított ki a Magyar Mérnöki Kamarával és
szakmai tagozataival, a Magyar Országgyűlés szakbizottságaival, a Minisztériumokkal,
Budapest Főváros Önkormányzatával, a kerületi és a Pest megyei polgármesteri hivatalokkal,
a szabályozó hatóságokkal, a társkamarák területi szerveivel, a tudományos egyesületekkel, a
társadalmi és civil szervezetekkel, a Közép-magyarországi oktatási intézményekkel és a
médiával. Részt vállal a települések engedélyezési és építés-ellenőrzési szerveinek munkájában
(tervtanácsok, építéskivitelezés -ellenőrzés), ahol - az előírásoknak érvényt szerezve a tartalmi
bírálatokon túl - jogosultsági (tervezés, szakértés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés stb.)
kérdéseket is vizsgál. Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk; újabb
kapcsolatokat építettünk ki a már meglévők mellé; így az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal az induló 2021 -27 operatív programokra. De rendkívül fontosnak tartjuk a
Magyar
Hidrogén
és
Tüzelőanyag -cella
Egyesülettel
kötött
együttműködési
megállapodásunkat is, különös tekintettel a klímavédelmet segítő mérnöki megoldásokra.
A BPMK nyilvánosságbeli szereplését a dinamizmus jellemzi. Minden lehetőséget megragad
azért, hogy a mérnökség hallassa a hangját a közéletben. Ezért a kamara nagy hangsúlyt helyez
a médiában való folyamatos jelenlétre.
Ahogy az elmúlt évtizedben is, így a mostani különleges körülmények között is a Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kamara vezetése arra törekedett, hogy a kamaráról valóságos, hiteles és
pozitív kép jelenjen meg a külvilág szemében. Célunk továbbra is az, hogy a vírusjárvány
körülményei között is, hogy bizalom alakuljon ki a kamara iránt. Jó alapokkal rendelkeztünk:
a kamara sajtó -megnyilvánulásai során tudatosította a szakmai és a tágabb közvéleménnyel,
hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elkötelezett az Magyarország mai, közép és hosszútávu fejlődése mellett, tevékenységét nem terhelik a magyar belpolitikát/intézményi
működést megosztó és sújtó pártpolitikai konfliktusok, áttekinthető és rendezett a szakmai
szerepvállalása, és jó az együttműködése a kormányzati tényezőkkel, a fővárosi és megyei
városi vezetésekkel.
Jelen pillanatban a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara minden olyan kommunikációs
csatornát maximálisan kihasznál, amelyek nem igényelnek forrásbevonást. Mivel a nagy
példányszámban megjelenő újságok, valamint országos TV csatornák mind a reklám - és
műsoridő, valamint a megjelenési felület értékesítéséből tartják fent magukat, így az azokban
való megjelenés anyagi áldozattal járna a Kamarának - csak úgy, mint a további, eddig nem
használt megjelenési formák (BPMK logós toll, jegyzetfüzet, kulcstartó, naptár stb.) kamarai
kommunikációjába való bevonása.
Most - a jelen kritikus időszakában -- a háromheti, havi rendszerességgel a Világgazdaságban,
illetve időnként a Magyar Nemzetben osztja meg a nézeteit a magyar mérnöktársadalom előtt
álló feladatokról, az elvégzett munkáról. A BPMK elnöke sajtóban történt megnyilvánulásaikor
arra törekedett, hogy a mondanivalóját szakmai alapokon fogalmazza meg, figyelembe veszi a
szakmai testületek, a szakirodalomban felhalmozódott tapasztalatokat a tevékenységében,
európai kitekintéssel rendelkezik, és az uniós módszereket alkalmazza tevékenysége során,
munkájában a legújabb ismeretekre, módszerekre támaszkodik. Cikkei -- kidolgozott
érvrendszerüknél fogva -- alkalmasak voltak a valós szakmai problémák bemutatására, és ezen
keresztül a kamara imázsának pozitív kialakítására. A BPMK olyan arculattal rendelkezik mára
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a sajtónyilvánosságban, amely a szakszerűséget hangsúlyozza, és véleményének kialakításakor
és racionálist helyezi előtérbe.
Az internet olyan kiegészítő médium, amely felhasználási gyakorisága évről évre
megduplázódik - sőt a világjárvány alatt szinte kizárólagos eszközzé vált. Ma már nem
képzelhető el állami intézmény jól karbantartott, egyszerűen kezelhető internetes honlap nélkül.
A kamara ezt felismerve, jó érzékkel és időben kialakította a szakma és a lakosság számára is
elérhető, közérthető, informatív honlapját, amelyet rendszeresen frissített és bővített
tartalommal látott el. A honlapon minden, a kamarához köthető tevékenység híre eljut a
nyilvánossághoz. Szakmai szervezetünknek van Facebook -oldala, hírlevele, valamint a havi
rendszereséggel megjelenő Mérnök Újság. Ezen felül a kamarai hírek külön rovatot kaptak a
szintén havonta megjelenő Magyar Installateur szaklapban is. Az említett platformok mind
kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy felhívásainkat, híreinket, a közelgő rendezvényeink,
konferenciáink programjait, a napi aktualitásokat megosszuk - ezáltal bevonva tagjainkat a
mindennapi kamarai életbe. Itt a célunk az, hogy tagjaink a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamarát „sajátjuknak" tekinthessék, egy olyan szervezetnek, amely érdekeiket szem előtt tartva
képviseli őket, illetve , hogy a mérnökök társadalmi megbecsülését és elismertségét növeljük.

Az eddigi visszajelzések alapján úgy látjuk,
nyilvánosságban.
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hogy a BPMK megítélése előnyös a

5. BPMK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
2020-ban 13827 fő teljesítette a Budapesti és Pest Megyei Mérnök Kamaránál a szakmai
továbbképzését. 2020-ban összesen 105 szakmai továbbképzést bonyolítottunk le, ebből 87
alkalmat online formában.
Az év elején még kontaktórás formában, április végétől viszont - elsőként az országban online szakmai továbbképzések szervezését és lebonyolítását kezdtük el.
Az online továbbképzéseink is nagyon sikeresek, az elégedettségi felmérések adatai alapján a
résztvevők 95% feletti arányban azt válaszolták, hogy újra ilyen formában szeretnének részt
venni továbbképzéseken. Az 1-5-ig terjedő skálán mind a technikai, mind a szakmai színvonal,
és a lebonyolítás értékelése is 4,5-ös átlag felett van.
Nyár elejére sikeres tesztidőszakon voltunk túl, a technikát megismertük, a módszertan
végleges kidolgozásra került, így lehetőségünk nyílt a többi területi kamarának is segítséget
nyújtani és együttműködési megállapodások keretében, közös szervezésben lebonyolítani
szakmai továbbképzéseket. Ilyen közös szervezésre 2020-ban 22 alkalommal került sor.
A BPMK-hoz tartozó szakmagyakorlók közül az első negyedévben 2411 fő vett részt még
kontaktórás továbbképzéseken, majd a második negyedév elejének kényszerű leállása után,
április végén indítottuk el az online szakmai továbbképzéseket. A második negyedévben
online formában 1498 fő, a harmadikban 1385 fő, a negyedikben 3915 fő teljesített szakmai
továbbképzést.
A 2020-ban szervezett szakmai továbbképzések létszámának tagozatonkénti megoszlása a
következő:
3SOO

Képzési létszámok 2020

3000

2500
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1500
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A agozatonkénti részvételi arány is kiemelkedő volt:

23

2020-

24

6. A BPMK ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
A BPMK mint területi kamara az ügyfélszolgálaton keresztül a terve ző- és szakértő mérnökök,
valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény alapján leginkább az alábbi
feladatokat látja el (amely feladatokat jelen beszámoló más fejezeteiben isme rtetünk, azokat itt nem
ismételtük meg):
3. § (1) A területi kamara mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának
javítása érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:
a) névjegyzéket vezető szervként az adott tevékenység folytatására való jogosultságot szabályozó
kormányrendeletben meghatározottak szerint első fokon engedélyezi a mérnöki, illetve építészeti
tevékenység, valamint külön törvény vagy kormányrendelet alapján az egyéb szakmagyakorlási
tevékenység folytatását, és vezeti az e tevékenységek folytatására jogosultak névjegyzékét,
b) ellenőrzi, hogy az a) pont szerinti tevékenységet- az összeférhetetlenségi előírásokat is figyelembe
véve - csak az arra jogosultak végezzék, ennek keretében illetékességi területén
c) ellenőrzi , hogy tagjainak tevékenysége és annak minősége megfelel -e a vonatkozó
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek, szükség esetén saját
hatáskörben eljár, vagy az intézkedésre jogosult hatóságnál eljárást kezdeményez,
e) együttműködik az a) pont szerinti tevékenységet érintő kérdésekben az illetékes hatóságokkal,
valamint a helyi önkormányzati szervekkel,
f) a megbízók és tagjai érdekeit figyelembe véve közreműködik a mérnöki, illetve építészeti
tevékenység minőségellenőrzési rendszerének kialakításában és működtetésében,
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.
(2) A területi kamara képviseli tagjainak érdekeit a hatáskörébe tartozó mérnöki, illetve építészeti
tevékenységgel összefüggő ügyekben. Ennek keretében:
a) támogatja a felsőoktatásban tanulók és a pályakezdők szakmai gyakorlaton való részvételét,
b) együttműködik a mérnöki , illetve építészeti tevékenységet érintő kérdésekben a területi
érdekképviseleti és egyéb egyesüle tekkel, ezen belül a műszaki tudományos egyesületekkel, valamint
más köztestületekkel,
d) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a tevékenységi körét érintő versenytárgyalások, tervpályázatok
kiírását és lebonyolítását.
(3) A területi kamara önigazgatási feladatkörében:
c) nyilvántartást vezet tagjairól,
d) tagjai mérnöki építészeti tevékenységével kapcsolatban egyéb szolgáltatásokat nyújt.

Legnagyobb mértékben a tagfelvételi és jogosultsági ügyek szerepelnek, valamint a felmerülő
kérdésekre a válaszok megadása.

2020-ban az ügyfélszolgálatnál jelentős változásokat kellett eszközölni:
•

•

Áttértünk a személyes megjelenés nélküli ügyintézésre, a kérelmeket általában
elek 1
an, ritkábban postai úton küldik ügyfeleink. A kérdésekre a válaszokat
telefonon vagy E-mailban adjuk meg.
Az ügyintézők nem minden nap jönnek be az ügyfélszolgálatra, otthon végzik a
kérelmekkel kapcsolatos feladatok végzését. Ezt úgy sikerült meg oldani, hogy az
ügyintézés ideje gyakorlatilag nem változott. Az ügyintézők egymás között a bejárást
úgy alakították ki, hogy mindig meglegyen a jelenlét, de egymással túl gyakori
találkozásra ne kerüljön sor. Ezekkel az intézkedésekkel, és a gondos higién iai
szabályok betartásával, sikerült a fertőzéseket elkerülni.

Ügyfeleink részéről eddig nem volt kifogás az ügyfélszolgálat tevékenységére.
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Dr. Ronkay Ferenc

II.

A BPMK ETIKAI - FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK
BESZÁMOLÓJA

A BPMK EFB tagjainak létszáma 10 fő, póttagok száma 1 fő.
Elnök: dr. Arányi László,
Elnök helyettes Gonda Ferenc.
Események

A 2020-ra tervezett EFB események a COVID19 járvány miatt elhalasztásra kerültek
1 db 2019 évben befogadott panasz ügy húzódott át 2020 évre.
A panaszt 2019-ben végzésben elutasítottuk, a felek közötti írásos szerződés hiánya

miatt.
A panaszos jogi képviselője fellebbezett a döntésünk ellen. Az MMK EFB új eljárásra
kötelezte a BPEFB -t.
Az ügyben a tárgyalást megtartottuk, melyen csak a panaszolt és jogi képviselője jelent
meg. 2020. júliusban hozott határozatunkban az eljárást megszüntettük, mivel a panasz
nem bizonyult megalapozottnak.
Ezen döntésünk ellen a felektől fellebbezés nem érkezett.
2020. évben a mai napig 2 db bejelentést regisztráltunk.
Lezárva 1 bejelentés ügye lett.
Az ügyben végzést hoztunk az eljárás felfüggesztéséről, mivel rendőrségi feljelentés
van folyamatban az üggyel kapcsolatban. A felfüggesztés a hatósági eljárás jogerős
befejezéséig van érvényben, panaszost felkértük arra, hogy tájékoztassa a BPEFB a
végleges döntésről.

Eljárás alatt 1 panasz van:
Panaszossal történt egyeztetés alkalmával panaszos jelezte felénk, hogy panaszát
visszavonja, ami viszont a mai napig nem történt meg. Mivel panaszos nem válaszolt
kiegészítést kérő levelünkre, a költségvállaló nyilatkozatot nem küldte vissza, az ügyet
lezártnak tekintjük. Erről a feleket határozatban értesítjük.
Összefoglaló értékelés:
• Elhúzódó probléma a nyilvántartottak (felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr) ügye.
A panaszoltak egy része tag, a többi nem tag, csak nyilvántartott (FMV, ME). Sajnos a
2018 évi MMK Küldöttgyűlés az új Etikai -fegyelmi szabályzatot heves vita után,
határozatképtelenség miatt nem tudta elfogadni így az MMK honlapján elérhető
Országos etikai -fegyelmi-szabályzat (hatályos) maradt hatályban, noha érvénytelen
jogszabályra hivatkozik a nyilvántartottak etikai -fegyelmi elbírálása esetére. Az
ügykezelést illetően MMK állásfoglalás az új Országos EF Szabályzat elkészültéig
terjedő időszakra továbbra sem jött. Ügyvédünk dr. Zalán Gábor kérésünkre
megvizsgálta a fenti problémát és véleménye szerint - a FMV- és ME- tevékenységeket
panaszoló ügyek nem tartoznak az Etikai- és Fegyelmi Bizottság tevékenysége alá, még
akkor sem, ha a panaszoltak kamarai tagsággal rendelkeznek. Véleménye szerint („ a

fegyelmi jogkör gyakorlásához csak az egyikfeltétel, hogy az eljárás alá vont kamarai
tag legyen. A másik, legalább ennyire fontos feltétel az, hogy a sérelmezett
tevékenységet a kamrai tagsággal összefüggő eljárása, azaz mérnöki tevékenysége
körében kövesse el.''). Jelenleg eszerint járunk el
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•

•
•
•

A regisztrált ügyek mellett 12 egyéb bejelentés érkezett, amelyeket vizsgálni kellett,
hogy az EFB alá tartozik-e. Ezeket nem fogadtuk be, részint mert a panasz nem volt
megalapozott, részint mert nem az Etikai- Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik az
ügy a fentebb vázolt okokból.
A panaszosok egyre nagyobb része ügyvédi irodán keresztül panaszol, így az EFB
számára is egyre komolyabb igény merül fel jogi támogatásra.
Néhány elmarasztalt panaszolt nem fizeti be az eljárási költséget , illetve a büntetést sem,
nincs kidolgozott ügyrend a behajtásra.
A panaszosok egy része szigorúan vett szakmai ellenőrzést várna el a Bizottságtól
(tervhelyesség stb.), amit saját berkeinken belül nyilvánvalóan nem tudunk megoldani,
csak ha a Tagozatok ezt a tevékenységet felvállalják, a határidő ódiumával együtt. Ez
az igény egyébként már régebben is felmerült, akkor az az állásfoglalás született, hogy
a Bizottság szakmai ellenőrzéssel nem foglalkozik.

Budapest, 2021. február 23.
Dr. Arányi László
a BPEFB elnöke
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III.

A BPMK FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK
BESZÁMOLÓJA

a 2020. évi pénzügyi gazdálkodásról és mérlegbeszámolóról,
a 2021. évi költségvetési terv módosításáról és a 2022. évi költségelőirányzatról.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara (BPMK) Felügyelő Bizottsága az előző
Küldöttgyűlés óta, két ülést tartott. Az üléseket teljes létszámmal és a meghívottak jelenlétében
tartottuk meg. Az évközi ülés időpontja 2020. október 19. volt, a 2020. évi éves értékelő ülésre
pedig 2021. április 8 -án került sor. Mindkét ülés online módon történt, a koronavírus járvány
miatti szigorítások miatt. Az FB elnöke vagy - az elnök megbízásából - az FB egyik tagja a
BPMK elnökségi ülésein mindig jelen volt, így folyamatosan tudtuk követni az elnökség éves
munkáját.
Részletezés:
1. Általános észrevételek

A 2020. évi működés - az év tavaszán kitörő világjárvány miatt - igen rendhagyó módon
alakult. Ennek ellenér elmondható, hogy az Elnök és Elnökség gyors reakciójának , valamint a
kollektíva összehangolt munkájának köszönhetően a szervezet fennakadás nélkül minden
köztestületi és szakmai feladatát határidőben ellátta. A kötelező szakmai kontaktórás
továbbképzésről az online módon történő bonyolításra - megelőzve az összes társkamarát - két
hét alatt elsőként állt át, mindenféle fennakadás nélkül. A képzés azóta is nagy megelégedéssel
rendben folyik.
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzési hatáskörébe tartozó vélemény kialakítása érdekében
minden, a működés szempontjából releváns adatot és tényt figyelembe véve, a Kamara 2020.évi
működésének ellenőrzése során a következőket állapítja meg:
A kamara a működése során mindenben a hatályos jogszabályoknak , kamarai szabályzatoknak
megfelelően járt el. Az elnökségi határozatokban foglaltak maradéktalanul betartásra kerültek.
Az elnökségi ülésekről készített emlékeztetők átlátható képet adnak a 2020. évi tevékenységről,
rögzítik a fontosabb eseményeket, valamint a jogszerű döntésekhez szükséges információkat
kellően részletesen tartalmazzák.
2.A gazdálkodással kapcsolatos megállapítások

2.1

2020. évi költségvetési terv teljesítése

Az FB a BPMK 2020. évi gazdálkodását ellenőrizte és megállapította, hogy az eredmények a
terv szerint alakultak, az egyes költségnemek időarányos teljesítése megfelelő volt, a
gazdálkodás szoros kontroll mellett történt. Az online feladatokhoz szükséges eszközbeszerzés
gyorsan és rendben lezajlott, az ezzel járó minden fejlesztési feladatot sikerrel megoldottak, a
Kamara működése a pandémia miatt kialakult helyzet ellenére zökkenőmentes volt.
A FB a 2020. évi beszámoló vizsgálata során különös figyelmet szentelt az épületenergetikai
tanúsítványok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására és elszámolására vonatkozó
szabályok betartására vonatkozóan, illetve ezen tevékenységgel kapcsolatos tételek
ellenőrzésére. A Biwttság az ebben a témában kapott beszámolót kifogás nélkül elfogadta és
a tájékoztatás elfogadását javasolta.
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Összefoglalva az FB megállapította, hogy a Küldöttgyűlés felhatalmazásával elfogadott 2020.
évi pénzügyi tervet a kamara vezetői (elnök, főkönyvelóJ - a korábbiakhoz hasonlóan eredményesen hajtották végre. Az összes bevétel a tervezetthez képest 2, 7 %-os eltérést mutat,
amely azonban a gazdálkodás során fennakadást nem okozott.
A tervhez képest a kiadási oldalon felmerülő költségek a megváltozott körülmények miatt
kicsit átrendeződtek ugyan, de a jelentkező eltérések pl. rendezvény, reprezentációs és utazási
költség, stb. mindenütt megtakarítást eredményezett. Az online működéshez szükséges
eszközigény értékcsökkenése a következő évben jelenik meg, az a 2021. évi tervmódosításnál
figyelembe vették.
Mindent összevetve: Köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak, valamint az időközben
elnyert központi támogatásnak a tárgyévi gazdálkodást sikerült 41 millió Ft -os pozitív
eredménnyelzárnl
A Felügyelő Bizottság 2020. évi gazdálkodásról szóló felülvizsgálatok eredményeképpen, a
könyvvizsgálattal záradékolt mérleget és az éves pénzügyi beszámolót jóváhagyta és erről az
alábbi határozatot meghozta:
1/2021.104.08.I sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat:
A Felügyelő Bizottság a BPMK 2020. évi pénzügyi és mérleg beszámolóját 245.259 eFt
mérleg főösszeggel és 41.059 eFt mérleg szerinti eredménnyel a Küldöttgyűlésnek
egyhangúlag elfogadásra javasolja.

2. 2

A 2021. évi költségvetés módosítása

A FB az elnök által előterjesztett 2021. évi költségvetési terv módosítására vonatkozó
javaslatokat is megtárgyalta. A módosítást az a tényező indokolja, hogy az elmúlt év folyamán
az MMK küldüttgyűlésén elfogadott tagdíj és nyilvántartásba vételi díjak mértéke módosításra
kerületk. Ennek hatására a BPMK bevételei is változnak, ugyanakkor az ehhez kapcsolódó
MMK felé fizetendő működési hozzájárulás mértéke is változik. A Lechner Tudásközponttal
az energetikai tanúsítványok ellenőrzéséhez kapcsolódó támogatási szerződés 83 Mft összeggel
aláírás előtt van, melynek alapján a törvényben előrt ellenőrzési kötelezettségünknek
megnyugtató módon eleget tudunk tenni. Az ehhez kapcsolódó kiadási tételek módosításra
kerültek és a bázisadatokhoz történő korrekció is megtörtént. A 2021. évi költségvetés bevétel
és kiadás tételei a rendelkezésre álló létszámadatok alapján végzett előzetes kalkuláció szerint
kerültek meghatározásra. Az I. negyedévi adatok alapján a koronavírus járvány hatásai nem
becsülhetők, de a tagdíjbevétel az előző évihez arányosan befolyt.
A 2021. évi módosított költségvetési tervet az FB 2021. év április 8-i online ülésén részletesen
megtárgyalta és megállapította, hogy annak költségelemei reálisak. Az FB erről egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
2/2021/04.08/sz. BPMK Felügyelő Bizottsági határozat
Az FB a 2021. évi módosított költségvetési tervet 643 millió Ft összes bevétel (kv. 1.0 tétel)
és 642 millió Ft összes költség és ráfordítás (kv.9.0 tétel) főtételekkel, - tartalék felhasználás
nélkül - a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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2.3. A 2022. évi költségelőirányzat
A BPMK Elnöksége - tervezési gyakorlatának megfelelően, - a következő gazdasági évre
vonatkozó költségelőirányzatát a tárgyévi javaslattal azonos összegben határozta meg. A 2022.
évi költségelőirányzatot a FB a bázisadatok ismeretében reálisnak ítélte meg, azt
elfogadhatónak találta és erről egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2021/04.08./sz. BPMK Felügyelő Biwttsági határozat
Az FB a 2022. évi költségelőirányzatot, megegyezően a 2021. évi előirányzattal, 643 millió Ft
összes bevétel (kv. 1.0 tétel) és 642 millió Ft összes költség és ráfordítás (kv. 9.0 tétel)
főtételekkel, - tartalék felhasználás nélkül - a Küldöttgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
A beszámolóhoz a Küldöttgyűlésen szóbeli kiegészítést fogunk adni.

Budapest, 2020. 04. 08.
Bocsák István s.k.
a BPMK Felügyelő Bizottságának elnöke
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
2020. évi Beszámolójához
I.

A szervezet azonosító adatai, bemutatása
Név:
Székhely:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
Szervezetünk jogállása:

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7.
1200/pk.61433/96
01-03-0000012
nincs közhasznú jogállása

A számviteli politika főbb vonásai
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak,
körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli
politikánkat.
A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettséget, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő
beszámolót helyezi előtérbe. A törvény alapján a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt
biztosító alapelveket a könyvvezetés során szervezetünk folyamatosan szem előtt tartotta.
Jogszabályi háttér
2011. évi CLXXV törvény: egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról
2011. évi XLXXXI. törvény: a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
sajátosságairól
350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet: a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről

1.

A beszámolási forma:
A Civil szervezet a számviteli törvényben, valamint az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.
· Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel az egyéb szervezetek könyvvezetéséről szóló
kormányrendelet 3-es és 4 sz mellékletének!
·
Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája:a kormányrendelet 5 sz. melléklete szerinti.
Szervezetünk vállalkozási tevékenységet folytat, ezért eredménykimutatását alap- és vállalkozási tevékenységere
vonatkoztatva külön-külön, és összevont összeggel is elkészíti!
·

2.

Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés, vagy egyéb jogszabályi előírás miatt lehetséges.

A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:
· Az üzleti év megegyezik a naptári évvel!
· A mérleg fordulónapja:
· A mérlegkészítés időpontja:

2020. december 31.
2021. március 8.

3.

A beszámoló készítése, aláírása:
· A beszámoló nyelve:
· Aláíró:

4.

Magyar
Elnök

A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:
A civil szervezet a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a
gazdasági műveletekről a kettős könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett
változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljenek bemutatásra.

5.

A beszámoló közzététele:
A közzétételi kötelezettségét a civil szervezet elektronikus úton teljesíti.

A civil szervezet saját honlappal rendelkezik, így beszámolója ott is közzétételre kerül!

6.

A számviteli alapelvek érvényesítése:
A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a
folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve;
az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költséghaszon összevetésének elve.

7.

Összehasonlíthatóság biztosítása
A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8.

Könyvvizsgálati kötelezettség
A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A tárgy időszakban a
könyvvizsgálói díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

II.

Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások
1.

Az eszközök értékelése:
a) A bekerülési érték:
· az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
· nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
· saját előállításkor a közvetlen költségek;
· térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
· ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
· speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.
b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:
· a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
· aktiválás napjától egyedileg, évente, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
·
a Társaság a kisértékű (200.000 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor
egy összegben.
c) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása:
·

akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
(készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz
piaci értéke, valamin
· kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszaírása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
· a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
· a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, MNB középárfolyamon kell elszámolni;
·
a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
·
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és
kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik;
e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások

2.

nem változtak

Piaci értékelés
A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.
A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei:

3.

Valós értékelésen történő értékelés
A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

III.

A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk
1.

Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:
A Szervezet nem rendelkezik saját részvénnyel , valamint visszaváltható részvénnyel, szervezeti formája okán.

2.

Információk a kötelezettségekről
A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

3.

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és
ráfordítások az adott évben nem fordultak elő!

4.

A jelentős mérleg- és eredmékimutatás sorainak bemutatása
A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:
A beszámoló egészére vonatozóan a mérleg főösszeg alapján:

20%

0 eFt

- A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:

Pénzeszközök
ebből: Pénztár, csekk
Bankbetétek
Kamatozó betétészámla
Rövid lejáratú kötelezettségek
ebből: adófizetési kötelezettség
kötelezettség MMK felé
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
egyéb kötelezettségek

162 876 eFt
311 eFt
6 907 eFt
155 657 eFt
67 120 eFt
13 391 eFt
42 091 eFt
9 464 eFt
2 174 eFt

- Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

120 038 eFt

Egyéb bevételek
ebből: tagdíj
nyilvántartási díj,eljárási díj, igazgatási díj
kapott támogatás
egyéb bevételek

464 763 eFt
256 926 eFt
135 512 eFt
71 914 eFt
411 eFt

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások

8 834 eFt
186 498 eFt
2 518 eFt

197 850 eFt

Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
tartalma: munkabér, tiszteletdíj, megbízási díj
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Bérjárulékok

197 045 eFt
158 333 eFt
18 807 eFt
19 905 eFt

Egyéb ráfordítások
ebből: kötelezettség Magyar Mérnöki Kamara felé
adott támogatás
iparűzési adó
ELABE
egyéb ráfordítások

IV.

146 208 eFt
145 703 eFt
350 eFt
129 eFt
19 eFt
7 eFt

Tájékoztató adatok
1.

A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása
Az statisztikai állományi létszám:

2.

19 fő

A vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett
- A vezető tisztségviselőknek a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
A vezető tisztségviselők nevében vállalt garancia nincs.

- A szervezetnél felügyelő bizottság működik, a felügyelő bizottság (FB) tagjai tevékenységéért felvett járandósága a
bérköltségekből a tiszteletdíj tartalmazza, mert a felügyelő bizottság a feladatát választott tisztségviselő jogviszonyban
látja el.
A felügyelő bizottságnak a tárgy évben adott előleg, vagy kölcsön nem volt.
A felügyelő bizottság nevében vállalt garancia nincs.
3.

Az adózott eredmény felhasználására tett javaslat:

Osztalék jóváhagyásra a civil szervezetnél nem kerülhet sor, ennek értelmében szervezetünk eredményét nem osztja fel!

4.

A Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
A Szervezetnél a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna, és nem a
szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5.

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók
A Szervezetnek nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

6.

A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a
beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

7.

A közhasznú jogállású szervezetek támogatásainak bemutatásáról
Bár közhasznú jogállással nem rendelkezünk, saját döntésünk alapján, az átláthatóság jegyében, a támogatásainkra
vonatkozó adatainkat PK-642-es nyomtatványban közöljük.

2021. március 9.
Képviseletre jogosult személy
aláírása

