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Régi szokásunknak megfelelő az előző évi Küldöttgyűlésen elfogadtuk a 2022. évi eredeti költségveté-

sünket. Ennek előnye, hogy így érvényes költségvetéssel tudjuk kezdeni januárban a gazdasági évet. 

Kisebb hátránya ugyanakkor, hogy a nem tervezett jogi és gazdasági változások miatt az éves Küldött-

gyűlésen általában foglalkoznunk kell az adott év költségvetésének módosításával is, mint ahogy jelen 

esetben is. 

Talán a legfontosabb változás a garantált bérminimum közel 20 %-os emelkedése volt, melyet a ka-

mara bérköltségeinek soraiban nekünk is követni kellett (5411 Munkabér sor).  

Másik lényeges változtatási tervünk az un. tartalék keret bevezetése. Ezt az indokolja, hogy az év köz-

ben felmerülő váratlan nagyobb kiadások esetén igen nehézkes a rendkívüli küldöttgyűlési szavazás 

lebonyolítása, mely akár másfél hónapos csúszást is eredményezhet. Ezért azt kérjük a Küldöttgyűlés-

től, hozzunk létre egy ilyen keretet, melynek felhasználásáról a területi kamara elnökség a Felügyelő 

Bizottsággal történő egyeztetés után használhat fel. Természetesen erről hírlevélben, majd a követ-

kező gazdasági beszámolóban számot kell adni. 

Eredeti terveinkben nem szerepelt még az irodaház kazánjainak és fűtésrendszerének elkerülhetet-

lenné váló felújítása, melyet már évek óta kisebb javításokkal próbáltak megkerülni. A teljes felújítás 

70 milliós költségét kellett tulajdonihányad arányosan felvállalnunk (52991 Irodai működés költségek 

sor).  

Kedvező hatású az eredményünk szempontjából, hogy a Szociális hozzájárulási adó sor (561) az újfajta 

számítások miatt csökkenni fog.  

A fentiek alapján a 2022. évre tervezett eredmény oly módon változik, hogy jelentősen csökken, 

1.583.410 Ft-tal, de a tervezéskor nem vettük figyelembe a Miniszterelnökségtől az idei évben is vár-

ható támogatás összegét, melyre már a szerződéskötés folyamatban van. 

Kérem, a 2022. évi módosított költségvetés elfogadás az alábbi főösszegekkel  

Ráfordítások  53 633 573 Ft 

Bevételek  55 045 500 Ft 

Eredmény    1 420 928 Ft 

formában módosulnak.  

A Felügyelő Bizottság a tervet megtárgyalta, arról a külön beszámolójában nyilatkozik majd. 

 

 

 Dr. Szepes András József 

 elnök 

 

 

Az FMMK Elnöksége a 2022. 05. 02-i ülésén 5 igen 0 tartózkodás és 0 ellenszavazattal 17/2022. (05. 

02.) határozatával elfogadta a 2019. évi költségvetés módosítását, és Küldöttgyűlés számára is elfoga-

dásra javasolja. 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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A Küldöttgyűlés a 2022. évi költségvetés módosítását 2022. május 27-én …. igen, …. nem és …. tar-

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

 

 

 

 Kumánovics György 

 titkár 
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1. sz. melléklet 
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