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Eredeti terveinkben nem szerepelt az idei évre a 2019. évi Küldöttgyűlésen elfogadott költségvetés 

módosítása, mivel nem voltak olyan külső változások, amelyek indokolták volna. Azonban a 2019. évi 

költségvetési beszámoló készítése során több olyan tényező is felmerült, melyek mégis erre vezettek: 

• megváltoztak a mérleg sorai, olyan bontásokat kellett bevezetni, amelyek lehetővé teszik a 

külső támogatásból származó pénzek elkülönített könyvelését és ellenőrzését, 

• néhány tétel esetén a 2019. évi tényszámok oly mértékben eltértek a tervszámoktól, hogy 

célszerű azokat jobban közelíteni egymáshoz. 

A jelentősebb tételekről: 

Ráfordítások: 

A továbbképzés kiadásait a 2019-es kiadásokhoz igazítottuk, mivel idén is hasonló mó-

don kívánjuk lebonyolítani azokat. 

A bérekben nem javaslunk változásokat, azokat már januártól az eredeti költségvetés 

szerint számfejtjük. 

Összességében ráfordításaink 1.090.661 Ft-tal csökkennek. 

Bevételeink: 

Jelentősen csökkentjük a nyilvántartási díjak és az eljárási díjak várható értékét. 

A továbbképzésben emeltük az elvárásokat a korábbi évek adatai alapján. 

Mindösszesen a bevételek is alacsonyabbak lennének 1.035.000 Ft-tal 

A fentiek alapján a 2020. évre tervezett eredmény nem változik jelentősen, 55.661 Ft-tal kisebb hiányt 

tervezhetünk így. Ráadásul mindezt oly módon, hogy a tervezéskor nem vettük figyelembe a Minisz-

terelnökségtől az idei évben is várható támogatás összegét. 

Kérem, a 2020. évi módosított költségvetés elfogadás az alábbi főösszegekkel  

Ráfordítások  46 623 789 Ft 

Bevételek  42 729 000 Ft 

Eredmény   -2 894 789 Ft 

formában módosulnak. A negatív eredmény a ME támogatás esetén módosul. 

A Felügyelő Bizottság a tervet interneten megtárgyalta, és a 2020. április 5-én tartott internetes szava-

zással elfogadta 

 

 

 Dr. Szepes András József 

 elnök 

 

 

Az FMMK Elnöksége a 2020. 04. 06-i ülésén .. igen .. tartózkodás és .. ellenszavazattal ../2020. (04. 06.) 

határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetés módosítását, és Küldöttgyűlés számára is elfogadásra 

javasolja. 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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A Küldöttgyűlés a 2020. évi költségvetés módosítását 2020. május 15-én …. igen, …. nem és …. tar-

tózkodás mellett …./2020. sz. határozatával elfogadta. 

 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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1. sz. melléklet 

 

 


