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A 2020. évi, elektronikus úton lebonyolított Küldöttgyűlésen elfogadásra került a 2020. évi módosított 

költségvetés, mely végül is igen kedvezően alakult az egyébként kedvezőtlen, járvánnyal terhelt idő-

szakban. Az elszámolás készítése során kiugrott, hogy a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvébe a Ráfordítások 

sorban lévő tétel hibás, 1 millió Ft-tal több került oda.  

Maga az elszámolás az elkészült mérleg, illetve az azt előkészítő naplófőkönyv adott sorai alapján ké-

szült. A csatolt táblázat tanúsága szerint néhány sor magyarázat: 

- az Irodaszerek sorban azért szerepel negatív érték, mert egy korábbi beszerzés, a fűtőtestek cseréje 

után visszatérítés illette meg kamaránkat, 

- a Szakmai képzés külső oktatói költsége sor nulla értékű, mert az elszámolás más tételnél jelentkezik, 

(Megbízási díj (továbbképzés) sorban), 

- a Továbbképzés költségei sor korábban a szakmai képzések terembérletét és büfészolgáltatását tar-

talmazta, ez az online képzés miatt kiesett, 

- a ME támogatás képzés ktg szintén nulla, mivel az elmúlt évi támogatást a bérekre fordítottuk, 

- a Befizetés MMK felé sornál értelemszerűen a csökkent bevétel miatt lett alacsonyabb az átutalt 

összeg is, 

- az előzőek miatt az Anyagjellegű ráfordítások sorában 4.594.453 Ft megtakarítás szerepel, 

- Társadalmi jutalom idén sem maradt el (terv szerint 1 millió Ft/17 fő), mivel azt a továbbképzések 

bevételéből oldottuk meg, 

- az Értékcsökkenés jelentős megugrásának oka, hogy idén minden bizottsági tag 1-1 db 1 TB-os külső 

tárolót kapott, melyek azonnal leírhatóak voltak a beszerzési áruk miatt, 

- a Szakcsoportok támogatás a rendezvények szervezésének ellehetetlenülése miatt nem került fel-

használásra 

- mindezek miatt a Személyi és egyéb jellegű ráfordítások sorában -484.816 Ft szerepel. 

A bevételi oldal nem változott jelentősen, az alacsonyabb tag- és nyilvántartási díj bevételt a központi 

támogatás összege ellensúlyozta.  

Összességében a terv szerinti -2.894.789 Ft-os hiánnyal szemben 6.359.988 Ft-os pozitív eredményt 

értünk el. 

Kérem, a 2020. évi költségvetési beszámolónk elfogadását az alábbi főösszegekkel  

Ráfordítások  41 044 520 Ft 

Bevételek  47 404 508 Ft 

Eredmény  +6 359 988 Ft 

formában módosulnak.  

A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, és a 2021. február xx-én tartott internetes szavazás-

sal elfogadta. 

 

 

 Dr. Szepes András József 

 elnök 
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Az FMMK Elnöksége a 2020. 03. 01-i ülésén yy igen xx tartózkodás és zz ellenszavazattal AA/2021. (03. 

01.) határozatával elfogadta a 2020. évi költségvetés végrehajtását, és Küldöttgyűlés számára is elfo-

gadásra javasolja. 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 

 

 

A Küldöttgyűlés a 2020. évi költségvetés végrehajtását 2021. …… ..-én … igen, ... nem és … tartózko-

dás mellett BB/2021. (... ….) sz. határozatával elfogadta. 

 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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1. sz. melléklet 

 


