
 

1 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

A területi kamara  

2021. évi költségvetésének módosítása 

 

  

  



Az FMMK 2021. évi költségvetésének módosítása  2021. 03. 01. 

2/4 

 

Szinte minden évben van olyan nyomós indok, ami miatt az előző évben a Küldöttgyűlés által elfoga-

dott költségvetés módosítani szükséges: 

• visszatérő elem az, hogy az előző évi végrehajtás tapasztalatai alapján célszerű módosítani a 

tervszámokat, 

• a könyvelés területén igen gyakori, hogy a főkönyvbe újabb sorokat kell felvenni a újabb fel-

adatok miatt, illetve törölni a megszűnő feladatok miatt, 

• jelen helyzetben kiugró változást eredményez bevételi oldalon a 2021. évi tag- és nyilvántar-

tási díjak jelentős emelkedése  

Eredeti terveinkben nem szerepelt az idei évre a 2020. évi Küldöttgyűlésen elfogadott költségvetés 

módosítása, mivel nem voltak olyan külső változások, amelyek indokolták volna. Azonban a 2020. 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, 

• megérkezett a bevétel MMK részére történő átadás aktuális arányszámai, 

• néhány tétel esetén a 2020. évi tényszámok oly mértékben eltértek a tervszámoktól, hogy 

célszerű azokat jobban közelíteni egymáshoz. 

A jelentősebb tételekről: 

Ráfordítások: 

A továbbképzés kiadásait a 2020-as eredeti szint szerint tervezzük. Ugyan várhatóan 

idén is hasonló módon kívánjuk lebonyolítani a képzéseket, de az nem látható előre, 

kikkel milyen módon (vállalkozói vagy megbízási díj) tudunk majd szerződni. Úgyszintén 

nehezen tervezhető, lesz-e ez évben is olyan előadó, aki lemond a díjazásról 

A szakcsoporti és az alapítványi támogatás rendeztük, és elkülönítve jelenítjük meg. 

A bérekben az év közben nem javaslunk változásokat. 

Összességében ráfordításaink – különösen az MMK részesedés miatt – kis mértékben emel-

kednek. 

Bevételeink: 

A létszámadatokat a 2021. februári értékekre igazítottuk ki. 

Jelentősen emelkedtek a tag- és nyilvántartási díjak, ezeket már figyelembe vettük. 

A továbbképzésben emeltük az elvárásokat a korábbi évek adatai alapján. 

Mindösszesen a bevételek igen megemelkednek, ezáltal a tervezett eredmény is jelentős po-

zitív érték lett. 

A tervezéskor nem vettük figyelembe a Lechner Központtól esetleg az idei évben is várható támogatás 

összegét. 

Kérem, a 2021. évi eredeti költségvetés elfogadás az alábbi főösszegekkel  

Ráfordítások  50 095 979 Ft 

Bevételek  53 084 500 Ft 

Eredmény  +2 988 521 Ft 
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A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta, elfogadásra alkalmasnak találta. (Beszámolójuk kü-

lön napirendi pontként hangzik majd el). 

 

 

 Dr. Szepes András József 

 elnök 

 

 

Az FMMK Elnöksége a 2021. 03. 01-i ülésén 7 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal 14/2021. (03. 

01.) határozatával elfogadta a 2021. évi eredeti költségvetési tervet, és Küldöttgyűlés számára is elfo-

gadásra javasolja. 

 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 

 

 

A Küldöttgyűlés a 2021. évi költségvetés módosítását 2021. ………. …-én … igen, ... nem és … tartóz-

kodás mellett BB/2021. (…. ….) sz. határozatával elfogadta/nem fogadta el. 

 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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1. sz. melléklet 
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