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A FEJÉR MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 

ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA  

az elektronikus levélben kapott, a 2018. évi tagdíjak emelésére vonatkozó  

MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNYRÓL 
 

A fent említett 2017. április 20-án 16:29-kor Bezzeg János kollégától elektronikus úton érke-

zett indítványt területi kamaránk szakcsoportvezetőkkel kibővített elnöksége elektronikus 

levelezéssel lebonyolított megbeszélésén egyöntetűen elutasította.  

Az indokok között igen eltérő szempontok is megjelentek, de alapvetően az előterjesztés in-

dokoltságának hiánya szerepelt. Idézem az előterjesztőt: 

Indoklás: 

A területi kamarák által végzett hatósági munkák megnövekedése és a kamara szolgáltató jellegének ja-

vítása érdekében van szükség a díjak emelésére. A díjak emelésére legutóbb 2015-ben került sor, de an-

nak mértéke a legtöbb tagot érintő díj esetében még az 1,5 %-ot sem érte el. Az elektronikus ügyintézés 

bevezetése, valamint az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételek folyamatos csökkenése is in-

dokolja a díjak emelését a kamarák kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében.  

Legfontosabb észrevételeink: 

1) Amennyiben az MMK Elnöksége is úgy érzékelte (ld. költségvetési előterjesztés), 

hogy nem indokolt a díjak emelése, akkor ezt mi is vegyük figyelembe. 

2) Valóban változnak a területi kamarák feladatai. Ennek egy részét mi már megléptük, 

létrehoztuk a hivatali kapu hozzáférésünket, ami a tértivevényes levelek megszűnése 

miatt nagy megtakarítást eredményezett. A további áttérés a digitális kapcsolatok felé, 

várhatóan további megtakarítás fog eredményezni. Ezzel ugyanakkor nem járt munka-

feladat növekedés! 

3) Az Elnök asszony által a Választmány ülésén elhangzott, már előzetes megállapodás 

van a Kopint-Datorg céggel a szoftveres változások végrehajtására, és jelezte azt is, 

ennek fedezete is rendelkezésre áll. Így erre a feladatra nem lehet hivatkozni a díjeme-

lés indoklásakor. 

4) Valójában nem volt díjemelés az elmúlt években, melyet a tagok általános megelége-

dettséggel fogadtak. Indokuk leginkább az volt, hogy Ők sem tudnak a munkadíjakban 

emelést érvényesíteni. Ugyanakkor a munkafeladatok változásának költségei vélemé-

nyünk szerint az elmúlt két évben kapott területi kamaránkénti 5-5 millió Ft-os támo-

gatás bőségesen kompenzálta. 

5) Végezetül hivatkoznék arra is, hogy az előterjesztés nem tartalmaz hatásvizsgálatot, 

melyet megpróbáltunk magunk elvégezni. Ebből az jött ki, hogy a területi kamarák 

(BPPMK-t most nem bevonva) átlagosan 1.35 millió Ft-os többletet kapnak, míg az 

MMK 16.69 millió Ft többlethez jutna. Ezek az adatok ráadásul a hivatkozott feladat-

tól függetlenül minden évben jelentkeznének. (Számításainkat mellékeljük. A számítás 

során nem részleteztük a különböző kategóriákat, így a végösszeg nem teljesen pon-

tos, inkább csak nagyságrendileg becsültnek tekinthető.) 

Kérem indokaink figyelembe vételét az egyes területi kamarák döntéseikor! 

 

Székesfehérvár, 2017. 04. 21. 

 

 

 /Dr. Szepes András József/ 

 FMMK elnöke 

 

mailto:kamara@fmmk.hu
http://www.fmmk.hu/

