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A kamarai szokásaink szerint idén előterjesztjük a jövő évi költségvetési javaslatot. Tesszük ezt 
azért, hogy 2018. januártól is legális keretek között tudjon elindulni a gazdasági év. 

Idén kissé óvatosabb javaslattal állunk a Küldöttgyűlés elé. Ennek az az oka, hogy most egy 
még nem ismert összetételű kamarai vezetés számára kell tervet készíteni, és nem kívánjuk 
ráerőltetni az új tisztségviselőkre saját elképzeléseinket. 

Mindezt szem előtt tartva, nem kívánjuk az előző év főszámait lényegesen megváltoztatni. 
Módosítottuk azokat a sorokat, ahol látható volt ez eltérés a korábbiakban a terv és a tény 
adatai között. Így csökkentettük a közös költség sorát a valós adatok felé. Átterveztük a jelen-
leg ismert létszámokhoz a tagdíj és nyilvántartási díj bevételeket. Mivel nem ismert sem az 
idei, sem a következő évre a Miniszterelnökség támogatási szándéka, ezért a továbbképzés 
terén beterveztünk egy viszonylag alacsony részvételi díjat. Ha mégis megérkezik a támogatás, 
akkor ezen könnyen lehet majd lefelé változtatni. 

Komolyabb beszerzéseket nem tervezünk.  

Ugyanakkor szólni kell az idei évi költségvetésünkről is. Jellemzően ilyen időszakban szoktuk a 
gazdasági körülményekhez igazítani az un. eredeti költségvetést. Idén nem indokolja ezt a mó-
dosítást semmi komolyabb változás. Talán egyetlen előre várható fejlesztést tudunk javasolni, 
melynek során frissíteni szükséges a honlapunk alaprendszerét, és alkalmassá kellene tenni az 
un. reszponzív megjelenés támogatására. Ez viszont nem olyan nagy tétel, ami nem férne bele 
az elnökség hatáskörén belüli átcsoportosításba. 

Kérem, a Küldöttgyűlést, hogy kérdések és vita után fogadja el a 2018. évi költségvetés terve-
zetét! 

   Összeállította: 

 Dr. h.c. Dr. Szepes András 
 elnök 

 

Az Elnökség a 2017. március 6-i ülésén … igen, … nem és … tartózkodás mellett ../2017. (03. 
06.) sz. Határozatával elfogadta, és a Küldöttgyűlés elé terjesztésre javasolta a Beszámolót. 

 

 
 
 Kumánovics György 
 titkár 

 

A Küldöttgyűlés 2017. március 24-én …. igen, …. nem és …. tartózkodás mellett …./2017. sz. 
Határozatával elfogadta a Beszámolót. 

 

 Kumánovics György 
 titkár 
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