A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE

2015. évi költségvetési tervben mind a Harminchatodik, mind a harminchetedik Jogász
Vándorgyűlés eredményeként 1,5 millió - 1,5 millió forint szerepelt.
Ennek megfelelően alakult mindkét rendezvény eredménye, úgy, hogy mindkét
rendezvény részvételi díja az előző évekhez képest változatlan maradt. A Harminchatodik
Jogász Vándorgyűlés ügyvéd résztvevőinek (61 fő) részvételét a Magyar Ügyvédi Kamara
- 5 ezer, illetve 10 ezer forinttal - támogatta.

A Harminchatodik Jogász Vándorgyűlésen Egerben 188 fő vett részt.
A Harminchetedik Jogász Vándorgyűlésen Sümegen 210 fő vett részt.

Jogi személy tagdíjat 16 ügyvédi iroda (2.020.000,- Ft.) 4 kamara (3,5 millió forint)
bankok, biztosítók, egyéb szervezet (900 ezer forint) fizetett. Ez utóbbi tagjaink között
már nem szerepel a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesülete. A természetes
személy tagok tagdíja a megyei (fővárosi) szervezetekhez folyt be.

A Jogi Publicisztikáért Alapítvány ismét az éves kamatbevételével támogatta
szervezetünket. Sajnos ez az összeg évről-évre csökken.

2015. májusában tartalékainkból 10 millió forintot, 2016. évben lejáró kamatozó
kincstárjegyben helyeztünk el, így már 35 millió forintunk kamatozik a Magyar
Államkincstárban. Ennek az összegnek a 2015. évet érintő kamata, valamint a
Kereskedelmi és Hitelbanknál lévő folyószámlánk kamata jelenik meg ezen a bevételi
soron.

Az OPTEN Kft.-hez került a Jogásznapló kiadása, mely jogért 2 millió forintot fizetett a
Kft. a Magyar Jogász Egylet részére.

A vendéglakás kihasználtsága sajnos még az előző évekhez képest is elmaradt, de az ez
által csökkent üzemeltetési költségeit még fedezte a vendégéjszakák bevétele.

2

A két Vándorgyűlés állandó kiállítója a Wolters Cluwer Kft. volt. Összesen 700 ezer forint
kiállítói díjat fizettek részünkre.

Szakmai tevékenységünket legnagyobb mértékben a Magyar Ügyvédek Biztosító és
Segélyező Egyesülete 5 millió forinttal támogatta. Rendezvényeinket a Fundamenta
Lakáskassza Zrt. (1,5 millió forint), az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (300 ezer forint)
támogatta.

A HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.-vel 2018. december 31.-ig szóló 2 millió forintos
szakmai és marketing együttműködési szerződést kötöttünk. Az OPTEN Kft.-vel a 2015ös évre szóló megállapodásunk 2 millió forint bevételt biztosított.

Az SZJA 1 %-ának felajánlásából kevesebb bevétel származott, mint azt terveztük.

A Magyar Jogász Egylet az Igazságügyi Minisztériummal kötött megállapodás alapján
2015. év folyamán országosan 8 megyében szervezte meg az új Pp. Koncepció, illetve a
közigazgatási bíráskodás, valamint a cégeljárás fejlesztése koncepcióinak vitáját. Ezek
megszervezéséhez, lebonyolításához 10 millió forint támogatást kaptunk az Igazságügyi
Minisztériumtól. Az I. félév végén elszámoltunk 5 millió forinttal, melyet az Igazságügyi
Minisztérium augusztus hónapban át is utalt részünkre. A II. félévi elszámolást december
8.-án küldtük meg a minisztériumnak, a fennmaradó 5 millió forintot 2016. január 25.-én
utalták át bankszámlánkra. Ezt a bevételt a 2016. költségvetési évben kívánjuk elszámolni,
felhasználni.

Kiadásainkról:
A

Küldöttgyűlés

411.000

forint,

az

Elnökségi

ülések,

a

Magyar

Jog

szerkesztőbizottságának ülései, valamint a szakosztályi rendezvények lebonyolítása
395.588 forintos kiadást jelentett.

A bérek és megbízási díjak évek óta változatlanok. December hónapban plusz költség
jelent meg ezen a költségsoron a Pp. konferenciák megszervezéséért kifizetett megbízási
díj a Titkárság két alkalmazottja és két kisegítője részére.
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Ezen a költségsoron jelenik meg a BKV-bérlettérítés, a kiküldetések során elszámolt úti
költség

(gépkocsi

üzemanyagköltség,

vonatjegy),

mely

a

megyei

szervezetek

megnövekedett számú rendezvényein való részvétel miatt lépte túl a tervezett összeget.

Levelezésünk döntő többsége elektronikus formában történik, emiatt mutatkozik
megtakarítás posta és telefon költségeinkben.

Bank költségeinkkel az e-bank alkalmazásával és ingyenes, kártyás pénzfelvétellel
takarékoskodtunk.

Technikai költségeink között került elszámolásra a biztosítás-, a tisztítószer-, a könyvelői
programfrissítés-, a szakfolyóiratok és a karbantartások, valamint a Pp. konferenciák miatt
megnövekedett irodaszer költsége.

Nemzetközi kapcsolataink kiadása a tervezettnél jelentősen kevesebb. A Svájci Jogász
Egylet rendezvényén való részvétel, valamint az Európai Jogász Fórum bécsi
megbeszélésének költségei jelennek meg ezen a költségsoron.

Pp. konferenciát 8 helyszínen tartottunk. Az év első felében Szeged, Székesfehérvár,
Miskolc és Budapest a második félévben Pécs, Győr, Debrecen, majd Szombathely volt a
rendezvények gazdája. Az előadások helyszíni költségeit (szervezési, étkezési költség,
terembér) mi fizettük az Igazságügyi Minisztériumtól kapott támogatásból.
A konferenciákon több mint ezer fő vett részt. Az előadások szervezését, lebonyolítását
biztosító 7 megyei szervezet, valamint a Pest Megyei szervezet 200 ezer forinttal, a többi
megyei szervezet 100-100 ezer forinttal részesült a Minisztérium által részünkre leutalt I.
félévi 5 millió forintból. Az így a megyei szervezeteknek átutalt összeg 2,8 millió forint
volt. Ezen kívül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 200 ezer forint működésiköltség támogatást kapott.
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2015. év eredménye így 6.760.480,- Forint lenne, de a 20 megyei (fővárosi) szervezetünket
is részesítettük - Elnökségi határozat alapján - a Pp. konferenciák megtartásához kapott IM
támogatásból.

Ezáltal a következő évre átvihető maradvány összege 3.660.480,- Forint, így a 2016-os
költségvetési évet 39.449.100,- Forint tartalékkal kezdhetjük.

Budapest, 2016. február

