
A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

TELJESÍTÉSÉNEK SZÖVEGES INDOKOLÁSA 

 

I. Bevételeinkről: 

Már a harmadik év volt, hogy bevételeink meghaladták az ötvenmillió forintot, és az évet ismét jelentős 
nyereséggel zártuk. A 2017. évi eredményből a megyei szervezetek 6.000.000,- forintos részesedése 
(megyénként 300.000,- forint) 2018. április 9-én átutalásra került. 

A Negyvenegyedik Jogász Vándorgyűlésen 179 fő vett részt. Debrecenben. A rendezvény eredménye magasabb 
résztvevői létszámra lett tervezve. A teljesítésnél mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a létszámnak 
megfelelően alacsonyabb összegek jelentek meg. A rendezvény eredménye 600.000,- forint lett. 

A Tizennegyedik Jogászgyűlés kiemelkedő létszámmal 281 fővel valósult meg. A tervezethez képest 4.400.000,- 
forint eredményt hozott, mely még nem tartalmazza az előadásokból készült kiadvány költségét. Ez csak a 2019-
es évben készül el, kerül kifizetésre.  

Jogi személy tagjaink száma nem csökkent. Tizenhat ügyvédi iroda, négy kamara, két bank és két gazdálkodó 
szervezet fizetett részünkre tagdíjat. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2018. évben 
5.000.000,- forinttal támogatta a Magyar Jogász Egyletet. Rendezvényeink támogatására a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt. a 2018. április 23-án kötött szerződés alapján 1.000.000,- forintot, az ANY Biztonsági Nyomda 
Nyrt. a 2018. április 5-i szerződés szerint 300.000,- forintot utalt át az Egylet részére. 

Rendezvényeink szervezéséhez, lebonyolításához a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. - a 2018. július 
11-én kötött Együttműködési Megállapodás alapján - 2.000.000,- forintot, a HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó 
Kft. - a 2015. március 27-én kötött Együttműködési Megállapodás alapján - 2.000.000,- forintot fizetett. 

A Negyvenegyedik Jogász Vándorgyűlésen és a Tizennegyedik Magyar Jogászgyűlésen a Wolters Kluwer Kft. 
összesen 1.000.000,- forint kiállítói díj megfizetése mellett vett részt. 

A Magyar Jogi Publicisztikáért Alapítványtól nem volt bevételünk, mivel a 10.000.000,- forint, - mely az 
alapítói vagyon - éves kamata szinte csak a bankköltséget fedezi.  

Kamatbevételünk elmaradt a tervezethez képest. Kamatozó kincstárjegy vásárlására már csak 
magánszemélyeknek volt lehetőségük. Az Államadóság-kezelő Központ csak az általa közzétett "Nyilvános 
Ajánlattétel" alapján biztosított Diszkont Kincstárjegy vásárlásra lehetőséget 45.000.000,- forint értékben 2019. 
április 24-i lejárattal.  A Diszkont Kincstárjegy nem kamatozó értékpapír, mely névérték alatt, diszkontáron kerül 
kibocsátásra. A hozam összege a névérték és a vételár közötti különbség. Ez sajnos nem érte el a kamatozó 
kincstárjegy által ígért másfél-két százalékos kamatot.   

A 2019. év-ben a nagy Jogásznapló kiadását egyik kiadó sem vállalta. A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Kft.-vel kötött szerződés alapján 500.000,- forint bevételre tettünk szert a 2019. évi "Zsebnaptár" kiadásából.  

Az Országos Bírósági Hivatal a 2017. március 21-én kötött szerződés alapján 70.000,- forint/hó bérleti díj 
fejében tartósan bérli a XIII., Újpesti rkp. 5-ben lévő vendéglakásunkat. Éves szinten 840.000,- forint bevételünk 
keletkezett ebből a tételből. 

Az SZJA 1 % felajánlásából a tervezett összegnek megfelelően részesültünk. 

Az Igazságügyi Minisztérium 2018. január 31. napján 12.000.000,- forintos szerződést kötött velünk. Ezt az 
összeget a 2018. évi tevékenységünk támogatására, a megyei tagszervezetek bevonásával zajló szakmai 
programok, rendezvények, valamint a 35 éven aluli jogászok számára meghirdetendő szakmai pályázat 
szervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatok költségeire használtuk fel. A támogatásról való 
elszámolásunkat a minisztérium 2019. január 15-én elfogadta. 

 

II. Kiadásainkról: 

A bevételeknél már beszámoltunk a Negyvenegyedik Jogász Vándorgyűlés és a Tizennegyedik Jogászgyűléssel 
kapcsolatos adatokról. Ennek megfelelően alakult a két rendezvény kiadási oldala is. 

Ebben az évben "Tisztújító" Küldöttgyűlést is tartottunk decemberben. A két Küldöttgyűlés költsége alkotta ezen 
a költségsoron jelentkező kiadás jelentős részét (1.200.000,- forint).  
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A helységbérleti díj a Magyar Ügyvédi Kamarának fizetett 700.000,- forintos irodabérleti díját, valamint a fűtés-, 
víz-, csatorna-, és az áram költségét tartalmazza. 

Az alkalmazottak bére a tervnek megfelelően alakult. Év végén egyhavi jutalomban részesültek. A megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott kolléganő díjazását a minimálbérhez igazítottuk. A takarítást és a kézbesítést - 
egyszerűsített foglalkoztatás keretében - alkalmi munkavállalóval láttuk el. 

A költségtérítés (a munkavállalók BKV bérlet, kiküldetés megyei szervezetekhez) a telefon és postaköltség 
soron megtakarítás, míg a bankköltség során némi többletkiadás keletkezett. 

A technikai költségek között jelent meg az irodaszer-beszerzés, szakmai tanfolyam részvételi díja, kiadványok, 
szakmai folyóiratok, biztosítási díjak, tisztító- és irodaszer költségek, gépek javítására, karbantartására fordított 
kiadások, valamint a fizetendő adók (SZJA, EHO). 

A vendéglakás közös költségének át nem hárítható része, a lakásbiztosítási díj, valamint a házban végzett 
gázfelújítási költség ránk eső része került erre a költségsorra.  

A nemzetközi költségeket a Vajdasági Jogászrendezvénnyel, a IV. Erdélyi Jogászgyűléssel és az Osztrák 
Jogászgyűléssel kapcsolatos költségek alkotják.  

A 2018. március 27-i Könyvbemutató (223.000,- forint), a Kereskedelmi Választottbíráskodás (173.000,- forint), 
az Emlékülés GT. 30 évfordulója alkalmából (114.000,- forint) rendezvények költsége került elszámolásra a 
központi rendezvények között. 

A 35 éven aluli jogászok pályázata kapcsán három I. díj (400.000,- forint/díjazott), hét II. díj (200.000,- 
forint/díjazott), hat III. díj (100.000,- forint/díjazott) került átadásra. Ezek összege és a kifizetett járulékok 
jelennek meg a pályázat költségeként. 

A megyei szervezeteink jogásznapi költségtérítései - akik igényelték ezt és szakmai programjuk megfelelt az 
Igazságügyi Minisztériumi szerződés követelményeinek - szerepelnek a költségvetés ezek sorában.  

III. 

A 2018. év pénzügyi eredménye (nyeresége) 5.617.483,- forint. 

A tárgyévi eredményből 4.000.000 forintot - egységesen 200.000,- forintot - javaslunk a bevételből a 
területi szervezeteknek juttatni. Az eredmény fennmaradó része a tartalékba kerül.  

 
Budapest, 2019. február. 


