
A MAGYAR JOGÁSZ EGYLET 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE TELJESÍTÉSÉNEK 
SZÖVEGES INDOKOLÁSA 

 
 
I. Bevételeinkről: 
 

A gazdálkodás kialakult rendszerében a magyei szerevezetek nem fizetnek hozzájárulást, 

ezért a központi szervezetnek forrásait saját magának kell előteremtenie. ezek a 

rendezvények, a jogi személyek tagdíjai, támogatások és bizonyos együttműködési 

szerződések. 

Rendezvények 

A Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlésen 205 fő vett részt Lillafüreden, melynek 

eredménye 750.000,- Ft. lett. 

 

A Negyvenharmadik Jogász Vándorgyűlés helyszíne Zalakaros volt. A 200 fős részvétel 

1.200.000.- Ft-os eredményt biztosított, mely még nem tartalmazza az előadásokból készülő 

kiadvány költségeit.  

 

 Jogi személy tagok tagdíjai 

Jogi személy tagjaink számát sikerült növelni. Öt végrehajtói irodával bővült a  tizenhét 

ügyvédi iroda, négy kamara, két bank, és két gazdálkodó szervezet által tagdíjat fizetők 

száma. 

 

Támogatások 

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete 2019. évben az előző évekhez 

hasonlóan 5.000.000,- Ft-tal támogatta a Magyar Jogász Egylet munkáját. Rendezvényeinket 

a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 1.000.000,- Ft-tal, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

300.000,- Ft-tal támogatta.  

 

Együttműködési szerződések 

Rendezvényeink szervezéséhez, lebonyolításához a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 

Kft. - a 2018. július 11-én kötött Együttműködési Megállapodás alapján - 2.000.000,- Ft-ot, a 

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. - a 2019. április 1-jén kötött Együttműködési 

Megállapodás alapján - 2.000.000,- Ft-ot fizetett.  
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A Negyvenkettedik Jogász Vándorgyűlésen a Wolters Kluwer Kft. 500.000,- Ft. kiállítói díj 

megfizetése mellett vett részt.  

 

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-vel kötött Kiadói Szerződés alapján 500.000,- 

Ft. bevételre tettünk szert a 2020. évi "Zsebnaptár" kiadásából. 

 

Az Országos Bírósági Hivatallal 2017. március 21-én kötött szerződés 2019. szeptemberében 

lejárt. Az új szerződés alapján az addigi 70.000,- Ft/hó bérleti díjat 128.420,- Ft-ra emeltük. 

Ennek következménye az ezen bevételi soron mutatkozó többlet.   

 

Az Igazságügyi Minisztérium 15.000.000,- Ft-os szerződést kötött velünk 2019. január 1-től - 

2019. december 31-ig tartó időszakra. Ezt az összeget a 2019. évi tevékenységünk 

támogatására (megyei jogásznapok, vándorgyűlések, központi rendezvények, nemzetközi 

tevékenységek fejlesztése, polgári jogi kutatás folytatása, kiadványok, informatikai fejlesztés) 

költségeire biztosította. 

 

 

II. Kiadásainkról: 

 

A két vándorgyűlés kiadásai a rendezvények létszámadatainak megfelelően alakultak.  

 

A márciusi küldöttgyűlés 600.000,- Ft-os költségén kívül a december 11-én tartott ünnepi 

elnökségi ülés 240.000,- Ft-os kiadása szerepel ezen a költségsoron.  

 

A Magyar Ügyvédi Kamara 2019. május 1-től 120.000,- Ft/hóra emelte a fizetendő 

irodabérleti díjat. Ezt  a megemelkedett költséget, valamint a fűtés, víz, csatorna és áram 

költségét tartalmazza a helyiségbérleti díj. 

 

Alkalmazottként a Magyar Jogász Egylet titkára és a gazdasági vezető dolgozott egész évben. 

A titkárnői feladatokat megbízással ellátó kolleganő 2019. október 1-től munkaviszony 

keretében dolgozik. Az átminősítés által a jövedelem után fizetendő szociális hozzájárulási 

adó összegét sikerült megtakarítanunk, mivel nyugdíj mellett dolgozik.  
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Az Elnökség a Felügyelőbizottság és több elnökségi tag javaslatára - a titkárt és a gazdasági 

vezetőt 2019. december 31-el történő távozása alkalmából - hat-hat havi  jutalomban 

részesítette. Az elfogadott döntés szerint ennek fedezetét a tartalékalap biztosította volna.  

 

A megbízási díjak között szerepelnek az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatói 

szerződésekre kifizetett összegek. Itt jelennek meg a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért, 

valamint a rövid és középtávú informatikai stratégia kialakításáért kifizetett megbízási díjak 

is.  

A takarítást - egyszerűsített foglalkoztatás keretében - alkalmi munkavállalóval láttuk el.  

A nyugdíjas munkavállalók után nem kellett szociális hozzájárulási adót fizetnünk, így 

keletkezett ezen a költségsoron a megtakarítás. 

 

A költségtérítés, telefon és postaköltség, valamint a bankköltség kiadási során megtakarítás 

mutatkozott.  

 

A technikai költségek között jelent meg az irodaszer-beszerzésre, szakmai tanfolyam 

részvételi díjára, szakmai folyóiratokra, biztosítási díjakra, gépek javítására, karbantartására, 

számítógépek fejlesztésére fordított kiadások.  

 

A vendéglakás közös költségének át nem hárítható része, a lakásbiztosítási díj, valamint 

egyszeri célbefizetés összege került elszámolásra ezen a költségsoron.  

 

A nemzetközi kapcsolatok sor szabadkai, erdélyi kiküldtetéseket, valamint hamburgi és svájci 

jogásznapokra való utazási költségeket (melyeket az Igazságügyi Minisztérium támogatott) 

tartalmaz.  

 

A központi rendezvények költségei között került elszámolásra az alábbi konferenciák 

fogadásainak költségei: 

 2019. 01. 29. A polgári jog fejlődése 

 2019. 09. 19. Sárándi Imre emlékkonferencia 

 2019. 10. 16. Sportjogi konferencia a Testnevelési Egyetemmel közösen  

 2019. 11. 13. Ünnepi konferencia az első magyar Polgári Törvénykönyv 

  elfogadása és  hatálybalépése 60. évfordulója alkalmából 
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 2018. 11. 28. Mesterséges intelligencia és a jog 

 2019. 12. 03. Szakmai vita a Kutatási szerződésekből elkészült   

  tanulmányokról. 

 

 

A XXXIV. OTDK-n 100.000,- Ft-os különdíjat adtunk az Állam- és Jogtudományi 

Szekcióban résztvevő hallgatónak. 

A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete a  "Deák Ferenc Jogásznap" 

megrendezéséhez kapott 200.000,- Ft támogatást.  

A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.-vel kötött megállapodás alapján két fiatal 

jogtudományi kutató dolgozatának könyv formában való kiadásának dologi költségeihez 

400.000,- Ft-tal járultunk hozzá.  

 

Az informatikai fejlesztéseink részeként segítséget vehettünk igénybe  havi díjazás fejében.  

Az elektronikus tagnyilvántartás elkészítéséhez, alkalmazásához döntés-előkészítő anyag 

készült.  

 

A megyei szervezeteink jogásznapi költségtérítései - akik igényelték ezt és szakmai 

programjuk megfelelt az Igazságügyi Minisztériumi szerződés követelményeinek - 

szerepelnek a költségvetés ezen sorában. 

 

III.  

A 2019. év pénzügyi eredménye (nyeresége) 1.767.971.- forint. 

A Küldöttgyűlésnek tehát csökkentett (3.000.000) forintos) összegben javasoljuk elfogadni az 

Elnökségnek a jutalmak kifizetésének a tartalék terhére történő kifizetésére vonatkozó 

javaslatát, ugyanis a megyei szervezeteknek szánt éves 4 milliós keret a csökkentett összegű 

tartalékbevonással is biztosított.  

 

Budapest, 2020. február 

 

 


