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A MMK 2016. évi gazdálkodásának áttekintése 2016. I-XII. havi adatok alapján 

  

2016-ban gazdálkodási eredményeink kiemelkedőek. Oka: a tervszerű, igen takarékos 

kiadáskezelés, az ebben az évben egyszeri bevételként megjelent auditori regisztráció és 

vizsgadíjak, valamint a pályázatalapú támogatás. Egyszeri többletbevételeinket a tagjaink és a 

jogosított kollegáink jogi továbbképzéséhez szükséges távoktatási tananyagok előállítására 

fordítottuk elsősorban. Az elérhető 7 modul helyett, ma már 18 naprakész modul érhető el. 

Ezzel régi adósságunkat törlesztettük. Hasonlóan jelentős kiadást jelentett az auditori 

vizsgaanyagok és a vizsgára való felkészülés anyagainak kidolgoztatása. Jogi összefoglalókat 

és útmutatókat dolgoztattunk ki a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt. A 

többletbevételeinkből fedeztük a informatikai rendszer és a számítástechnikai eszközpark 

szükséges fejlesztését. 2016-ban két nagy rendezvényünk volt: a V4-es keretben megtartott Via 

Carpatia konferencia és V4 találkozó, valamint az Európai Kamarák Szövetségének Budapesten 

tartott éves, rendes közgyűlése. 

 

Bevételeink egy részét céltartalékba helyeztük, amely összegek fedezetet nyújtanak olyan 

feladatokra, mint az idén kötelező elektronikus aláírás és hitelesítés bevezetése, elektronikus 

ügyintézés. Továbbá fedezetet nyújtottak a műszaki ellenőrök és műszaki vezetők szakmai 

továbbképzéséhez szükséges törzsanyagok elkészítésének megelőlegezésére, kifizetésére. A 

munkálatok mindezeken a területeken elkezdődtek. 

 

Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a 2016. évi zárszámadás elfogadását. 

 

 

2017. évi gazdálkodási módosítási javaslat és 2018. évi előzetes gazdálkodási javaslat 

 

Benyújtjuk a 2017. évi – előzetesen 2016-ban elfogadott – költségvetés módosítására tett 

javaslatunkat. Az előzetesen elfogadott költségvetés bevételeinket 290 330 ezer Ft-ban 

állapította meg a Küldöttgyűlés. Javasoljuk ennek felemelését 351.787 Ft-ra. Ennek oka, hogy 

az említett céltartalékkal megnöveltük a bevételeinket, miközben az egyéb igénybevett 

szolgáltatásokra fordítható keretet csökkentettük. 

 

Benyújtjuk a 2018. évre vonatkozó költségvetési tervezetünket. Lévén, hogy a fentebb említett 

egyszeri bevételeink megismétlése meglehetősen kétséges, a bevételeinket 336.750 ezer Ft-ra 

terveztük, vagyis mintegy 20 millió Ft-tal kevesebbel számoltunk, mint 2017-re. 

 

Mindhárom évben – tapasztalatunk alapján – azzal számoltunk, hogy valamelyest csökkennek 

a megyei kamarák befizetései, továbbá, hogy a 2016. évi egyszeri kiemelkedő bevétel nem 

látszik megismételhetőnek. Ugyanakkor fontos döntés volt, hogy miután a szakmai feladatokra 

elkülönített keret majdnem 100 %-ban felhasználásra került, ezzel a kerettel mindhárom évben 

folyamatosan számoltunk. Mind 2017-re, mind 2018-ra valamelyest megemeltük a 

bérköltségeket, megnövekedett feladatainkhoz feltétlenül szükséges a főtitkárság további 

munkatárssal történő bővítése. Mindez akkor finanszírozható, ha a továbbiakban is tervszerű és 

takarékos költséggazdálkodást folytatunk. 

 

Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy a 2017. évi költségvetés módosítását és a 2018.évi 

költségvetés tervezetét elfogadni szíveskedjen. 


