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A GTE Országos Elnökség tárgyban meghozott határoza ta: 
 
03./01./2013. (01.22.) számú GTE- OE Határozat 

AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKEN YSÉGEINEK HELYZETÉRŐL 
A GTE Országos Elnöksége áttekintette az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót és a bemutatott adatok alapján úgy látja , az elmúlt éves gazdálkodás 
megfelelt a LXIII. Küldöttközgy űlésen elfogadott gazdálkodási stratégiának és a pén zügyi 
előírányzatoknak. A beszámoló elvei alapján elkészíthe tő az Egyesület 2012. évi 
mérlegbeszámolója és eredménykimutatása. 
 
A GTE választott döntéshozó testülete egyel őre nem látja indokoltnak, hogy a GTE 
bevételes tevékenységeit vállalkozási szervezeti fo rmában szervezze meg és erre a célra 
a törvény lehet őségét kihasználva vállalkozást alapítson. Az egyesü leti gazdálkodás 
továbbra is az un. „egyesületi törvénynek” megfelel ő keretek között, az egyesületi 
gazdálkodási ügyrendek alapján, a GTE Számviteli Po litikájának megfelel ően történik.  
 
A 2013. évi gazdálkodási év els ő félévének végére készüljön részletes üzleti terv a z 
előterjesztésben bemutatott elveknek megfelel ően, amelynek megvalósításáról a 2013. 
gazdálkodási év féléves értékelése kapcsán visszaté r az Országos Elnökség. 
 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú/többségi egyetértésével elfogadva (I:9; N:0; T:0 ) 
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1. AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉ KENYSÉGEINEK HELYZETE 
 
1.1. A GTE alapszabálya által meghatározott célja s zerinti és vállalkozási tevékenységei: 
Ez a dokumentum a GTE Országos Elnökség januári ülésére készülő napirend anyagának része, mint 
ilyen, az elnökségi ülés munkaanyagaként tájékoztató jelle ggel  kerül a választott testület tagjai 
számára ismertetésre. A kezdeményezés időszerűségét az adja, hogy az Egyesület gazdálkodásának 
felülvizsgálata során aktuálissá vált, a „vállalkozás továbbvitelének  lehetőségét”  konkrét adatok 
alapján elemezni. A gazdálkodási évről készítendő mérlegbeszámoló elkészítésének folyamatában, a 
„vállalkozás továbbvitelének elve” fontos kritérium, amelyhez tartozó feltételek biztosíthatóságának 
könyvvizsgálati elemzése és a lehetőségek sokoldalú számbavétele, a döntéshozó testület 
hatáskörébe tartozik. Vizsgálódásunk alapvetően meghatározó kérdése: milyen tevékenységek 
tartoznak a GTE célja szerinti, és melyek a vállalk ozói tevékenységek körébe? 
 
A GTE Alapszabályában rögzített elvek  alapján: a GTE vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közh asznú tevékenység veszélyeztetése 
nélkül végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elé rt eredményét nem osztja fel , azt az 
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. (lásd: Alapszabály (6); (10); (11) paragrafusai: 
(6)  Az Egyesület önálló jogi személyiséggel, önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely 

korábban az 1989 évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. törvény 
előírásai, újabban az azt helyettesítő 2011 évi CLXXV. törvény , ” Az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény, 
mint hatályos jogszabályok szerint közhasznú szervezetként  működik.  
Tagjai  a 2005 évi LXXXVIII törvény 2§ (1)  bekezdése szerint: közérdek ű önkéntes 
tevékenységük  során, a GTE, mint fogadó szervezet számára, meghatározott tevékenységi 
körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munkaként , szerződéses önkéntes jogviszonyban 
szolgáltatnak ; „…kivéve, ha  a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében 
végzik , (pl.: polgári megbízásos jogviszonyban, társadalmi szervezet képviseletében, illetve 
egyház tagjaként…) működnek közre…” 

(10) Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tagdíjakból és egyéb bevételekb ől fedezi a 
céljai elérése érdekében végzett tevékenységek költ ségeit . Az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

(11) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 
vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez  közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel.  

 
Az Egyesület saját, belső szabályozására létrehozott, a 2000.évi L. törvénynek , a Számviteli 
törvénynek  megfelelően kidolgozott Számviteli politikájában  a célja szerinti- és a válalkozási- 
tevékenységeket az un. munkaszámos gazdálkodási rendszerében  egyértelműen és jól 
megkülönböztethetően szétválasztotta. Ennek megfelelően beszélünk célja szerinti- és a válalkozási- 
tevékenységekről; a célja szerinti tevékenységek lehetnek célja szerinti működési típusú 
tevékenységek és célja szerinti bevételes tevékenységek 
A GTE célja szerinti tevékenységei: amelyek számvitelileg az  

1000-es munkaszámokon könyvelt: célja szerinti m űködési típusú  tevékenységek; továbbá 
számvitelileg a 2000-es, 3000-es, 4000-es, 5000-es, 7000-es, 8000-es munkaszámokon könyvelt:  
célja szerinti  bevételes típusú tevékenységek , amelyek sorában, a 
2000-es munkaszámokon könyvelt oktatási  tevékenységek; 
3000-es munkaszámokon könyvelt bevételi centrumok  tevékenységei; 
4000-es munkaszámokon könyvelt szaklapok kiadói  tevékenységei; 
5000-es munkaszámokon könyvelt pályázati  és belső rendezvény szervezési  tevékenységek; 
7000-es munkaszámokon könyvelt konferencia és rendezvény szervez ői tevékenységek; 
8000-es munkaszámokon könyvelt szakmai tanulmányutak szervezési  tevékenységek; 

A GTE vállalkozási tevékenységei : amelyek számvitelileg a 
6000-es munkaszámokon könyvelt: vállalkozási típusú szerz ődéseken alapuló megbízásos  

tevékenységek, amelyeket a GTE csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
a közhasznú tevékenység veszélyeztetése nélkül végez.  
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A közhasznű célok egyértelmű meghatározása érdekében térjünk vissza az Alapszabály értelmezéséhez: 
(7)  A közhasznú szervezetként való m űködés tartalmi elemei  a következők 

-  tudományos tevékenység, kutatás támogatása,  
-  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, szakmai és tudományos ismeretterjesztő, fórumok, 

konferenciák szervezése,  
-  kulturális örökség megóvása,  
-  természetvédelem, környezetvédelem,  
-  emberi és állampolgári jogok védelme,  
-  fogyasztóvédelem,  
-  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.  

(13) Az egyesület célkit űzése:  elősegíteni és erősíteni a tudásalapú társadalom kihívásának 
megfelelve, a tagok és minden – az egyesület szolgáltatását igénylő – személy és szervezet 
szakértelmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét. 
Az egyesület cél szerinti tevékenységei:  
-  a kulturális  tevékenység (pl. a szakmai kulturális örökség megőrzése, ápolása),  
-  az oktatási  tevékenység (pl. szakmai ismeretterjesztés),  
-  a kutatási, fejlesztési és innovációs  tevékenység támogatása (pl. a mérnöki és kapcsolódó 

szaktudományok területén, inter- és transz-diszciplináris területeken, a tudás terjesztése és a 
technológia-transzfer érdekében) tudományos, szakmai konferenciák, kongresszusok, 
tanácskozások szervezése.  

-  a környezetvédelmi  tevékenység;  
-  a jogvéd ő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),  
-  a nemzetközi tevékenység  (pl. nemzetközi tudományos, ipari, kulturális, baráti és 

cserekapcsolatok szervezése, azokban történő részvétel),  
-  a szakmai, gazdasági érdek-képviseleti  tevékenység (szakmai és gazdasági érdek-

képviselet, -érvényesítés, -védelem), 
-  közérdekű műszaki, szakmai, tudományos, oktatási és gazdasági ügyekben jogszabályok,  

előírások és szabványok megalkotását kezdeményezi, azok megalkotásban részt vesz, 
illetve ilyeneket véleményez; 

-  kitüntetések, díjak, ösztöndíjak adományozásával , és adományozására tett javaslataival 
segíti tagjai szakmai elismerését; 

-  céljai érdekében alapítványt hoz létre , alapítványok tevékenységében részt vesz; 
-  vállalkozói tevékenységet végez  közhasznú céljai elérése érdekében, e célokat nem 

veszélyeztetve. Ezt szolgálva vállalatot, céget is alapíthat, illetve részt vehet cégek 
tevékenységében.  

-  tagjainak elismert kompetenciáját  a GTE szervezet ajánlása alapján nyilvántartja és kérésre 
kiajánlja.  

-  az egyéb tevékenység  (pl. szaktanácsadás, szakértés, hírlap- és könyvkiadói tevékenység. 
 
A „GTE Jövőképéből adódó egyesületi Stratégiai Cselekvési Program” részeként meghirdetett: „Az 
Egyesület célja szerinti és vállalkozási tevékenysé geinek helyzete ” c napirend témakörén belül 
kiséreljük meg azt a lehetőséget megvitatni, hogy az egyesület oktatási-, szaklapkiadási-, pályázati-, 
konferencia és rendezvényszervezési-, tanulmányút szervezési-, szakértői és egyéb vállalkozási 
tevékenységét nem a GTE célja szerinti-, hanem vállalkozási- tevékenységei keretében végezzük, a 
profit és a piac elvárásai szerint.A Számviteli törvény  ugyanis lehetővé teszi, hogy egy átdolgozott 
„Számviteli politikájában”,  célszerűen felépített megújított „számlarend”  és megújított 
„számlatükör”  keretei között, a rendszer új szempontok szerinti átgondolásával, a célja szerinti- és a 
válalkozási- tevékenységeket a már megszokott és begyakorlott, un. munkaszámos gazdálkodási 
rendszerben,  megújított szemlélet szerint szétválasszuk és újra átrendezzük . Ennek megfelelően, a 
továbbiakban is beszélhetünk majd célja szerinti- és válalkozási- tevékenységekről; de a célja szerinti 
tevékenységek lekorlátozódnak a csak működési célú egyesületi tevékenységekre, és a vállalkozási 
típusú tevékenységek közé be kell sorolni valamennyi eddigi célja szerinti bevételes tevékenységet is. 
Így a számviteli és könyvviteli rendszerben  
• a GTE célja szerinti tevékenységei: számvitelileg az  

1000-es munkaszámokon könyvelt: célja szerinti m űködési típusú  tevékenységek lesznek; és az 
Egyesület bevételes tevékenységei 
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• a GTE vállalkozási tevékenységei sorában:  számvitelileg a (2000-es, 3000-es, 4000-es, 7000-

es, és 8000-es) a könyvelt munkaszám csoportokat változatlanul hagyva:  
célja szerinti  bevételes típusú tevékenységek , a  
2000-es munkaszámokon könyvelt oktatási  tevékenységek; 
3000-es munkaszámokon könyvelt bevételi centrumok  tevékenységei; 
4000-es munkaszámokon könyvelt szaklapok kiadói  tevékenységei; 
5000-es munkaszámokon könyvelt pályázati  és belső rendezvény szervezési  tevékenységek; 
7000-es munkaszámokon könyvelt konferencia és rendezvény szervez ői tevékenységek; 
8000-es munkaszámokon könyvelt szakmai tanulmányutak szervezési  tevékenységek; valamint  
a tisztán vállalkozási célból létesített mukaszámokh oz tartozó : 
6000-es munkaszámokon könyvelt vállalkozási típusú szerz ődéseken alapuló megbízásos  

tevékenységek,  
Egyesületi működési keretek között, a vállalkozási típusú tevékenységeket a GTE csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú tevékenység veszélyeztetése nélkül 
végezheti. A vállalkozási tevékenységek által előállított „egyenleg”-et, a gazdálkodást 
meghatározó egyesületi működési keretek között, az Egyesület nem oszthatja fel, azt a célja 
szerinti tevékenységek bevételeinek hiányában az elmaradt, szükséges források fedezetére kell 
visszaforgatnia. 

 
Jelen körülmények között, a GTE alanyi  jogánál fogva gazdálkodásában illetékmentességet  és 
vámkedvezményeket  élvez, és a közvetlen célja szerinti működési tevékenységében ÁFA levonási 
és ÁFA fizetési kötelezettség alól is egyedi esetek ben mentes. 
 
Ha a GTE nem nonprofit egyesületként , és nem a 2011. évi CLXXV ., az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény adta 
kötelezettségeket és lehetőségeket alapul véve végezné tevékenységét, hanem az un. 2006. évi IV. 
törvény , a gazdasági társaságokról, illetve az 1997. évi CXLIV  a Magyarország területén székhellyel 
rendelkező gazdasági társaságokról szóló törvény, a cégtörvény, illetve a 2011. évi CXCVII. törvény  
a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szabályait követve kellene működnie, nyilvánvalóan a profit  
és a piac elvárásai szerint kellene eljárnia! A társadalmi egyesületeknek ugyanúgy kell mérleget 
készíteniük, mint a társasági törvény hatálya alatt működő szervezeteknek, a nyereség után ugyanúgy 
van adófizetési kötelezettségük, mint a „vállalkozásoknak”, de van egy lényeges különbség: az 
Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem  osztja fel , azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenysége forráshiányainak fedezet ére fordítja , következés képpen a civil 
szervezet gazdálkodásának alapvet ő stratégiája, hogy nyereség el őállításában nem érdekelt ! Ha 
a szervezetnek, vállalkozásaiból van adózott nyeresége, akkor a nyereségadó  mellett, iparűzési adó  
megfizetésére is kötelezett. Az adófizetés ténye az illetékmentesség, a vámkedvezmény 
megszűnésével jár. Abban a sajátos helyzetben, amikor az Egyesület székhelyével kapcsolatos 
ingatlanfejlesztési kérdések megoldatlansága  miatt, az illetékmentesség meggondolatlan 
feladása  jelentős adófizetési terhet jelentene  a nonprofit, nyereségtartalék és ennek következtében 
likviditási tartalék nélkül gazdálkodó tudományos egyesület gazdálkodásában. Mindebből egyenesen 
következik, hogy az Egyesület civil keretek közötti tagdíjfizetésre és közhasznú támogatásra alapozott 
továbbélése mellett, a vállalkozásban végzendő, az egyesület alapszabályában megfogalmazott célja 
szerinti tevékenységeket, nem az Egyesületen belül, hanem az Egyesület egyszemélyes 
tulajdonában  lévő, a törvény által megengedett keretek között létrehozandó vállalkozásban , pl. 
GTE Innovációs Centrum Kft. keretében  kell elvégeznünk. Amennyiben a törzstőke biztosításához 
való hozzájárulásért, több tulajdonos venne részt a vállalkozás alapításában, veszélyeztetve lenne az 
az alapvető elképzelés, hogy a GTE mint tulajdonos, az Innovációs Centrum KFt. által előállított 
nyereségből az osztalék részesedés kivételével biztosíthatná a GTE, mint egyesületnek a működési 
feltételeihez szükséges forráshiány fedezetét. 
 
Ha ugyanezt a célja szerinti tevékenységet a profit  szférában végeznénk,  akkor nyilvánvalóan 
nyereség előállítása lenne a cél. A nyereséget pedig minden vállalkozásban először le kell adózni, 
majd ezt követően, a törvény által meghatározott időben és formátum szerint elkészített, és a 
közgyűlés által elfogadott mérlegbeszámolóban jóváhagyott mértékben, a tulajdonosok osztalék 
formájában  juthatnak hozzá. Azonban a vállalkozásban résztvevő, szerződött alvállalkozók  
számára a nyereség nem hozzáférhet ő. A subcontraktorok számára a vállalkozás 
haszonmegosztásáról  eleve már a jogviszonyt létesít ő a megbízási szerz ődés keretében  előre  
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meg kell állapodni,  a törvényes keretek betartásával. A GTE Innovációs Cemtrum Kft. nem indíthat el 
úgy gazdálkodási tevékenységet, hogy annak, az önköltségszámítási alapelvek betartásával, már a  
költségvetés készítésekor, a vállalási ár megállapítását megelőzően, eleve ne legyen betervezett 
nyeresége, és a közvetlen költségek között ne legyenek szerződéses megállapodásokkal 
alátámasztott, a vállalkozás sikere érdekében erkölcsi-, jogi- és anyagi- felelősséggel a projekttel 
elkötelezett alvállalkozók érdekeltségét kifejező költségtételek. Ugye ez egy más világ, mint amilyen- 
ben, eddig a GTE keretében vállalkoztunk? Bármilyen vállalkozást kezdeményezünk, azt polgári jogi 
felelősséggel és megbízási szerződésekben rögzített kötelezettségek előzetes átgondolásával, a 
szerződésben rögzített feltételek betartásával és garanciális elemek felvállalásával kell 
végrehajtanunk. Hasonlítsuk össze azal a mai gyakorlattal, amikor a vezetői kezdeményezéssel 
összeálló projektekben a résztvevők, minden előzetes megállapodás mellőzésével, csupán 
szabadidős kedvtelléssel, szakmai elkötelezettséggel, szaktudásuk, nemzetközi elismertségük, 
szaktekintélyük, kapcsolati tőkéjük, kapcsolatrendszerük, gyakorlati képességük önkéntes 
rendelkezésre bocsájtásával (és itt nem feledkezhetünk el arról, hogy saját, vagy rosszabb esetben a 
munkahelyük által megtűrt, kommunikációs- és információtechnikai- felszereltségük ingyenes 
igénybevételével, saját gépkocsijaik üzemanyag és üzemfenntartási költségeinek kiküldetési 
dokumentáció nélküli megelőlegezett felhasználásával, stb.), a projekt gazdaságilag eredményes 
befejezésében bízva, az utókalkuláció során kimutatható „fedezetmegosztás” mértékétől függő, szinte 
„költségtérítés” nagyságú, „megbízási díjban” vagy „egyesületi jutalomban” részesülhetnek.  
 
A vállalkozási érdekeltség elvének hangsúlyozott elvárásait artikulálva, folyamatos támadások érik a 
GTE évek óta bevezetett és alkalmazott érdekeltségi alapú „fedezetmegosztási elveit” , kifogásolva 
a költségvetés tervezésének bázisául szolgáló „egyesületi elvonás”  mértékét. A kritikának kétség 
kívül alapja lehet az eredménymegosztás évek óta csökken ő reálértéke . Azonban az egyesületi 
költségvetés eminens érdeke, hogy az évek óta folyamatosan növekvő, un. „inflációs terhek”  
kompenzációját is érvényesítsük az „önköltségszámítás”  szabályozásában. Nem férhet ahhoz 
kétség, hogy a „közvetett költségek” meghatározásakor, az „egyesületi általános költséget”, mint az 
„egyesületi elvonás” alapját az inflációs terheket folyamatosan beszámítva, megn övelhessük.  
 
Tisztán kell látni azt a törekvést is, hogy a vállalkozási érdekeltség elvének fokozott  
hangsúlyozása  elsősorban azon kíváló témavezetők részéről fogalmazódik meg, akik minden tőlük 
telhetőt megtesznek, munkaszámaik gazdasági eredményessége érdekében. Azonban a 
„tulajdonosi szemlélet”  részükről átcsap egy privatizációs hajlamba. Azt a véleményt hangoztatják, 
hogy az „én munkaszámom” az „én vállalkozásom”, a bevétel biztosítása az „én 
kapcsolatrendszerem” következménye, az „én munkám eredménye”, az általam megtermelt fedezet 
az „én pénzem”, stb. Ahhoz, hogy a szervezet működtetéséhez egy előre megállapítható nagyságú 
un. „általános költséggel” hozzá kell járulni, mindenki elismeri, de, hogy az előállított „nyereséget is 
meg kell osztani” az Egyesülettel, azt szó nélkül, már nem viselik el. A „tulajdonosi szemlélet” 
elfelejtkezik arról, hogy a szóban forgó „vállalkozás” nem egyéni vállalkozás, azt az Egyesület keretei 
között, az egyesületi hagyományokra építve, az egyesületi imidzs felhasználásával lehetett 
kezdeményezni, felépíteni, végrehajtani és eredményeit elszámolni. Sajnos velük szemben is az érvek 
logikus bemutatásával kell fellépni, hiszen nincsen más ” jogi személy” , mint a Gépipari Tudományos 
Egyesület, nincsen más „adóalany” , mint a Gépipari Tudományos Egyesület. És ez a tényhelyzet 
nem függ attól sem, hogy a gazdálkodás formája „egyesületi gazdálkodási modell”-re épül, vagy az 
Egyesület tulajdonában lévő, a „társasági törvény alapján működő, vállalkozás”. 
 
Az egyesület érdekeltségi elvének érvényesítésekor  tisztán kell látni, hogy szét kell választani : 

a.)  az utólagos elszámolású  rendezvények  (pl.: konferenciák) és 
b.)  a folyamatos, „ évközi kivétekkel” terhelt célszerinti tevékenységek  (pl.. szaklapok), 

valamint 
c.) a több közrem űködő jogi személy közötti eredménymegosztású, utólagos 

elszámolású rendezvények eredményérdekeltségének kérdéseit! 
 

a.) Az utólagos elszámolású  rendezvények   
Az utólagos elszámolású rendezvények esetén a közvetlen költségek nem tartalmazzák a 
szervezők megbízási díjait vagy számláit, így a rendezvény előkalkulált egyenlege magas, 
következés képen a közvetlen költségek az árbevételhez viszonyítva alacsonyak. Az egyesület 
érdekeltségi elvének érvényesítésekor szeretnénk tudatosítani, hogy a könyv szerinti  fedezet  
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megosztása az egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen 
megállapított [(GTEF%)/(FV%)] megosztásának (50%-50% split-jének) az arányára alapozható. 

 A visszaforgatható fedezet (FV) 20%-a mindenkor a témagazda rendelkezési körébe 
tartozik , a könyv szerinti fedezet további maradvány része  a gazdasági tevékenységet végző 
szervezeti egység célszerinti tevékenységeit támoga tó  felhasználási körébe illetve a 
vállalkozás továbbfolytatásának biztosítására  használható. 

 A könyv szerinti  fedezet megosztásaként arányosított másik rész,  az egyesületi fedezet 
(GTEF) pedig az egyesület  célszerinti tevékenységeinek költségviselésére történ ő 
visszaforgatásra  szolgál.  

b.) A  folyamatos, évközi pénzkivétekkel terhelt  célszerinti tevékenységek   
A folyamatos, évközi pénzkivétekkel terhelt célszerinti tevékenységek során a szervezésben és 
lebonyolításban résztvevők folyamatosan érvényesítik részesedésüket a közvetlen költségek 
között, plusz rendszeres eredményprémiumot is elvárhatnak negyed- vagy félévenként. Ezért a 
tevékenység egyenlege alacsony. Ebben az esetben is a könyv szerinti fedezet 20%-a a 
témagazda rendelkezési körébe tartozik, amely év közben folyamatosan kummulálódik . A 
könyv szerinti fedezet maradvány része pedig teljes egészében az egyesület  célszerinti 
tevékenységeinek költségviselésére történ ő visszaforgatásra  szolgál , mivel a gazdasági 
tevékenységet végző szervezeti egység célszerinti tevékenységeit támoga tó  felhasználási 
körében illetve a vállalkozás továbbfolytatásának biztosítására  használható részét, 
időközben a közvetlen költségek között már folyamatosan érvényesíthette. Az évközi kivétek  
kummulált öszege nem haladhatja meg a fedezet 30%-á t illetve a prémium a fedezet 20%-
át! Ez egyszerűsítve azt jelenti, hogy az évközi kivétek teljes összege nem haladhatja meg az 
egyesületi fedezet (GTEF) maradványát. 

c.) Több közrem űködő jogi személy közötti eredménymegosztású, utólagos elszámolású 
rendezvények  
Bizonyos GTE rendezvények eredményeit, szervezetink a szokás szerint három, vagy négy 
részre osztva, a közreműködő több jogi személy között, az érdekeltségi rendszer egyoldalú 
átírásával, kezdeményezik már a tevékenység beindításakor, a munkaszámok előkalkulációiban 
megosztani. A rendezvények eredménymegosztása általában az Egyesületi költségvetés 
bevételei terhére kalkulált, többoldalú (un. konzorciális természetű) szerződések 
költségvetéseire támaszkodó „megállapodásokra” épül. Ugyanakkor a szervezéssel járó 
kockázatot, a tevékenység előfinanszírozását (körlevelek szétküldése, számlázás és 
számlakibocsájtás, stb.), a kinnlevőségek fedezethiányából adódó előfinanszírozási 
felelősséget, az adó és járulékfizetési kötelezettségből eredő esetleges likviditási terheket, nem 
a társszervezők, hanem a GTE gazdálkodása kell felvállalja! 
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1.2. A GTE nem nonprofit alapokra épül ő, vállalkozási gazdálkodási stratégiája 
A GTE nem nonprofit alapokra épülő, vállalkozási gazdálkodási stratégiáját „Az Egyesület célja 
szerinti és vállalkozási tevékenységeinek helyzete” c napirend részletes kibontásával tervezzük 
megvitatni. Az biztosan látható, hogy az „egyesületi” gazdálkodás forráshiányai megszabják a 
„vállalkozási” portfóliótól elvárható, az Egyesület eltartásának igényével megfogalmazható minimális 
eredményességi kritériumokat. A dolog számszerűsítéséhez vegyük alapul a 2012. évi gazdálkodás 
tényadatait a nonprofit típusú egyesületi gazdálkodás körülményei között kiadódott számadatokkal, 
azonban a profit szféra szerinti vállalkozásra érvényes sémára kivetítve: 

[1. sz. táblázat] 
Tevékenységek  Terv 

[EFt] 
Tény 
[EFt] 

Munkaszámon kénti összesítés  Bevétel 
2012 
terv 

Kiadás 
2012 
terv 

Egyenleg  
2012 
terv 

Adó és 
ered-
mény 

Bevétel 
2012 
tény 

Kiadás 
2012 
tény 

Egyenleg  
2012 
tény 

Adó és 
ered-
mény 

Célszerinti működési  tevékenységek :         
1000 7.600 33.200 -25.600  8.165 23.787 -15.621  

Egyesületi összes  7.600 33.200 -25.600  8.165 23.787 -15.621  
Vállalkozási  tevékenységek:          

2000 5.000 3.750 1.250  443 215 228  
3000 0 0 0  0 0 0  
4000 30. 000 22.500 7.500  28.169 31.210 -3.048  
5000 24.000 21.000 3.000  0 2 -2  
7000 42.000 31.500 10.500  38.949 22.862 16.086  
8000 0 0 0  0 0 0  

Célsz. bevételes  tevékenységek  össz. : 101.000 78.750 22.250  67.561 54.289 13.264  
9999 14.875 0 14.875  9.374 3 9.371  

Célszerinti tevékenységek fedezete : 115.875 78.750 37.125  76.935 54.292 22.635  
Vállalkozási szerz ődéses munkák :         

6000 0 0 0  256 221 35  
Vállalkozási össz es: 115.875 78.750 37.125  79.501 54.513 22.670  
társasági adó (10%)    -3.712    -2.267 
adózás utáni eredm.     33.413    20.403 

osztalékadó (1 6%):    -5.346    -3.264 
KFt. eredmény:     28.067    17.139 

Egyesületi tulajdonosi elvonás és 
maradvány:  

   -25.600 

2.466 

   -15.621 

1.518 
Egyesületi gazdálk odási modell  alapján :         

GTE célszerinti  össz es: 125.175 118.650 6.525  85.100 78.079 7.014  
GTE vállalkozás összesi  0 0 0  259 321 34  

GTE mindössz esen.: 125.175 118.650 6.525  85.359 78.300 7.048  
Megjegyzés: a táblázatban szereplő „adó és eremény” rovat még további elvonásokat is tartalmazni fog (pl.: 

EHO, járulékok, a társasági adó magasabb százaléka, iparűzési adó, stb.) ezek számszerűsítése a 
döntéselőkészítés stádiumában, a következtetések levonásához nem volt releváns. 

 
A koncepció kivitelezhetőségét bizonyítja, hogy úgy a tervezett, mint a tényadatok az osztalékalapot 
képező KFt.-eredményben biztosítják a célszerinti működés fedezetét jelentő „tulajdonosi elvonás”  
lehetőségét. Azt azonban tisztán kell látni, hogy az „egyesületi gazdálkodási modellben” a „KFt-szerű  
gazdálkodási modellhez” képest abszolút értékben nagyobb eredmény képződik, így a „vállalkozás 
továbbfolytatásának esélyeihez” az „egyesületi gazdálkodási modell” a befejezetlen állomány 
elhatárolásának lehetőségével, átmenetileg kedvezőbb vezetői döntések meghozatalához ad 
lehetőséget. 
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A „vállalkozási típusú gazdálkodás” bevezetésének legf őbb akadálya , hogy a GTE jelenlegi 
gazdálkodásában nem képződik akkora elhatárolható aktívum, amellyel a KFt.-alapítás törzst őkéjét , 
az Egyesület, mint egyszemélyes tulajdonos bírósági letétbe tudná helyezni. Ugyanígy akadályt jelent 
a „vállalkozás továbbfolytatásának” kritériumát jelentő tőkefedezet hiánya, amellyel a „bejegyzés alatt” 
lévő vállalkozás minimális fenntartásának átmeneti üzemeltetési költségeit , az első vállalkozási 
bevételek beérkezéséig meg tudnánk előlegezni. A GTE, egyesület szerinti működésének is az adja a 
bizonytalan likviditási előrejelzéseit, hogy a bevételes tevékenységek időbeli ütemezettsége nem terv- 
szerű, az egyes tanfolyamok és rendezvények szervezési időpontjai nem összehangoltak, a 
rendezésre vállalkozó szervezetek saját hagyományaikhoz és szokásaikhoz ragaszkodva 
kezdeményeznek, nem egyeztetnek az egyesületi költségvetési szempontok érvényre juttatásának 
kérdéseiben. 
 
A GTE Innovációs Centrum Kft., mint szolgáltató cég , alkalmat adhat arra, hogy az Egyesület 
legfontosabb állammal szembeni, törvény által el őírt, ügyviteli tevékenységeit , megrendelésre, 
szolgáltatási szerződés keretében vele végeztessük el, amellyel kapcsolatos költségeket a KFt. 
leszámlázná az Egyesület felé. A székhely alapfunkcióit jelentő irodai infrastruktúrális szolgáltatások, 
a tagnyilvántartás, a tagsággal való kapcsolattartás, az egyesületi választott vezető szervezetek 
működtetésének infrastruktúrális feltételeihez kapcsolódó szervezési szolgáltatások, a közgyűlési 
funkció teljes strukturális végrehajtása, az alelnökök által működtetett bizottságok működési 
feltételeiről való gondoskodás, az ügyvezető szervezet titkársági feladatköreinek felvállalásával 
végrehajtható lenne. Ezek költségeinek forrásai a befolyt tagdíjbevételekből rendezhetőek. 
 
Az Innovációs Centrum Kft. megbízásos alapon fel tudná vállalni a GTE számviteli, könyvelési és 
pénzügyi szolgáltatásait.  Ezek a szolgáltatások kiegészítenék azt a feladatkört, amelyet a 
vállalkozás saját pénzügyi-, számviteli-, könyvelési- feladatai jelentenek.  
 
A GTE Innovációs Centrum Kft. nyereségorientált működésének legfontosabb záloga, hogy a 
vállalkozási keretben lebonyolítandó oktatás szervezési-, szaklap kiadási-, pályázat leb onyolítási-, 
szakért ői megbízásos szerz ődéses munkák levezénylése-, a konferencia- és 
rendezvényszervezési-, valamint a szakmai tanulmány út szervezési- feladatok menedzselése , 
profi hozzáértő vezetőket és profi, a végrehajtásban jártas felelős és szakmai elkötelezettséggel, 
szaktudással, nemzetközi elismertséggel, szaktekintélyük feltétel nélküli latba vetésével, kapcsolati 
tőkéjük, kapcsolatrendszerük, gyakorlati képességük önkéntes rendelkezésre bocsájtásával, a projekt 
gazdaságilag eredményes befejezését szem előtt tartó, anak sikerében érdekelt tudásközösséget 
tételez fel. Ehhez a GTE-nek fel kell nőnie, a szükséges és elégséges számú és felkészültségű 
vezetők kiválasztása, az egyesületi kompetencia jegyzék hatékony felhasználása, a kimondottan a 
döntéshozó vezetői testület hatáskörébe tartozó stratégiai döntések meghozatalának kérdéseiben. 
Míg az „egyesületi gazdálkodási keretek között” a felsorolt feladatokra alkalmas staff összeállítása a 
hagyományos technikákkal elégségesen megoldható, addig a felelős „vállalkozási modellben” a 
megbízási szerződések előkészítése, két- és többoldalú jóváhagyatása, azok kölcsönös aláírása  és 
menedzselése, már eleve felkészült és megfelelően díjazott, vállalkozási ügyekkel foglalkozó 
ügyvezető igazgatót tételez fel, amely a rendszer bevezetését illetően időt és pénzt emészt fel. 
 
A TESZOR szerinti besorolással a GTE Innovációs Centrum Kft. és az Egyesület tevékenységei 
kölcsönösen lefedhetők: 

- 94.99.17  Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  (lásd: 1000-es munkaszámok) 
- 58.1       Kiadói tevékenység    (lásd: 4000-es munkaszámok) 
- 58.11.12 Nyomtatott szakmai tudományos könyv kiadása (lásd: 4000-es munkaszámok) 
- 58.14      Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  (lásd: 4000-es munkaszámok) 
- 63.99     Egyéb más információ-szolgáltatás  (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 68.2       Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása  (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 71.12      Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 71.12.11  Mérnöki tanácsadás    (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 71.12.17 Ipari gyártással kapcsolatos mérnöki szolgáltatás, (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 71.20      Műszaki vizsgálat, elemzés   (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 72.19       Mérnöki, műszaki kutatás-fejlesztés  (lásd: 6000-es munkaszámok) 
- 78.10     Munkaközvetítés    (lásd: 6000-es munkaszámok) 
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- 82.30      Konferencia és kereskedelmi bemutató szervezése (lásd: 7000-es munkaszámok) 
- 85.32.1    Szakmai középfokú oktatás   (lásd: 2000-es munkaszámok) 
- 85.41       Felső szintű oktatás    (lásd: 2000-es munkaszámok) 
- 85.42      Felsőfokú oktatás     (lásd: 2000-es munkaszámok) 
- 85.59.13  Egyéb szakmai oktatás    (lásd: 2000-es munkaszámok) 
- 94.12.10  Szakmai érdekképviselet    (lásd: 1000-es munkaszámok) 

Megjegyzés: a részletes üzleti tervbe további tevékenységek is bevehetők, ezek körének meghatározása 
elsősorban a vállalkozási célok és az elérni kívánt célcsoportok deffiniálását követően rögzíthető. 

 
Jól látható, hogy a vállalkozás természetétől függően, a hagyományos egyesületi szolgáltatások és a 
tevékenységek szakmai osztályokba történő besorolása csak alapos megfontolás és kölcsönös 
értelmezés után feleltethetők meg egymásnak, mivel a szakmai tevékenységek jegyzékében nem 
szerepel sem a pályázati tevékenység (lásd: 5000-es munkaszámok), sem a szakmai tanulmányutak 
szervezése (lásd: 8000-es munkaszámok), ugyanakkor az egyesületi lét alaptevékenységei, mint az 
egyéb közösségi-, társadalmi- tevékenység (lásd: 1000-es munkaszámok) és a szakmai 
érdekképviselet (lásd: 1000-es munkaszámok), része a tevékenységjegyzéknek.  
 
A GTE a Jogi Tagvállalatokkal való közös piaci fellépését a MANUFUTURE kezdeményezés keretein 
belül, megfogalmazott stratégiai célok megvalósítására alapozza, célja a hazai gépiparban a mérnöki 
szolgáltatást nyújtó hazai vállalkozások összefogása, közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, 
együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai 
megerősödése, nemzetközileg is látható méretű gazdasági és szakmai hálózat és tudásbázis 
működtetése. További célja a gépiparban érdekelt, vagy potenciálisan érdekelt cégek összefogása, 
közös érdekeik összehangolása, érvényesítése, együttes fellépésükkel piacképességük növelése, a 
cégek vezetőinek és alkalmazottainak szakmai megerősödése, nemzetközileg is látható méretű 
gazdasági és szakmai szövetség működtetése. Együttműködés a szakmai célokat segítő tudományos, 
kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő szervezetekkel, új innovatív eljárások és termékek 
bevezetésére. Különösen fontosnak tartja a fejlesztési tevékenységet működtetni szándékozó, vagy 
már folytató hazai és nemzetközi gépipari-, járműipari- vállalatok segítését, támogatását, komplex 
kiszolgálását. Ennek érdekében közös innovációs, fejlesztési projektek indítása, ötlet-gazdák 
„felkarolása”, valamint a szakmai célokat segítő tudományos, kutató-fejlesztő és gazdaság-fejlesztő 
szervezetekkel, hazai- és nemzetközi- klaszterekkel történő együttműködés. 
 
 
1.3. Az üzleti terv vázlata 
Mindezek előre bocsájtásával, körvonalazódni látszik annak a vállalkozásnak a lényege, amelynek 
megalakításához üzleti terv előzetes elkészítése szüksége. Az üzleti terv vázlatát az alábbiakban 
mutatjuk be: 

Az üzleti terv részei:  
1.) Vezetői összefoglaló 
2.) A vállalkozás általános bemutatása 
3.) Marketing Terv 
4.) Működési terv 
5.) Vezetőség és szervezeti felépítés 
6.) Pénzügyi terv 
7.) Mellékletek 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
-  A vállalkozás rövid bemutatása, története. Cég hitvalllása, filozófiája. 
-  Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása. 
-  A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok. 

Marketing stratégia. 
-  A vállalkozás felépítése, működése. Önálló vállalkozás-e, franchise, leányvállalat? Kik a fő 

beszállítók. 
-  A közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, amiket meg kell tenni. 
-  A vállalkozás pénzügyi helyzete. Miért van szükség tőkebevonásra? Hogyan kerül 

felhasználásra? 
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II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA  
1.) A vállalkozás alapadatai  
-  működési forma: önálló cég, franchise, leányvállalat, egyéb 
-  tulajdonosok (név, cím) 
-  törvényes képviselők (név, cím) 
-  a vállalkozás pontos neve 
-  a vállalkozás székhelye, telephelyei 
-  a vállalkozás mikor lett bejegyezve 
-  a vállalkozás fő tevékenysége 
-  a vállalkozás melléktevékenységei 
-  elérhetőségi adatok (telefon, fax, internet cím, e-mail cím, postacím) 
-  a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve 
-  a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve 
-  egyéb, a vállalkozás működése szempontjából fontos tanácsadó cégek neve 
2.) A vállalkozás története  

a) már működő vállalkozás esetén:  
-  a vállalkozás alapításának ideje és oka, mi céllal jött létre 
-  cégfilozófia, a vállalat küldetése 
-  a működésének története, áttörő sikerek, mélypontok 
-  díjak, szakmai elismerések 
-  folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések 
b) most induló vállalkozás esetén: 
-  rögzíteni kell, hogy az üzleti terv megírását mi ösztönözte: hitelfelvételi kérelem, befektető 

keresése, pályázat elnyerése, egyéb 
-  miért érné meg a befektetőnek, hitelnyújtónak stb. a vállalkozás támogatása, hogyan 

profitálhat belőle 
-  cégfilozófia, a vállalat küldetése, mit szeretne elérni 

 
 
III. MARKETING TERV  
1.) Ágazati áttekintés  
-  az iparágat érintő társadalmi változások 
-  technológiai változások, újítások 
-  politkai környezet, jogszabályi keretek változása 
-  demográfiai változások 
-  gazdasági változások (makrogazdasági mutatók, kamatlábak, adók, lakossági fogyasztások 

és megtakarítások) 
-  környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem) 
-  az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, 

eredményességére 
-  új vállalkozás esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire 

akadályozhatják a belépésünket, milyen magas költségekkel járhat ez 
 
2.) Termékek, szolgáltatások  
-  a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői 
-  milyen értéktöbblettel bír a termék / szolgáltatás a vásárló számára 
-  hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest 
-  miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló 

termékékektől / szolgáltatásoktól 
-  mennyire volt eddig sikeres a saját termék / szolgáltatás vagy a piacon lévő hasonló termék / 

szolgáltatás 
-  további információk a vállalkozás által kínált termékekről, szolgáltatásokról: fotók, technikai 

specifikációk, diagarammok, 
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3.) Piaci szegmentáció  
a) a célcsoport demográfiai jellemz ői:  

-  életkor 
-  anyagi helyzet / jövedelem 
-  nem 
-  családi állapot 
-  eltartottak száma 
-  foglalkozás 
-  lakóhely 
-  átlagosan milyen értékben vásárol (Ft) 
-  vásárlások gyakorisága 

b) a célcsoport pszichológiai jellemz ői:  
-  a célcsoport által követett életmód rövid leírása 
-  milyen életmódbeli igényeket elégítenek ki a vállalkozás által kínált termékek / 

szolgáltatások 
-  mik a célcsoport vásárlási döntéseit legjobban befolyásoló tényezők 
-  a piacon növekedés, csökkenés vagy stagnálás tapasztalható-e 
-  mekkora a célpiac mérete 
-  a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás fél éven belül 
-  a célpiac hány százalékát tudja megszerezni a vállalkozás 5 éven belül 
-  léteznek-e másodlagos célpiacok a vállalkozás számára (ha igen, mik a jellemzői) 

 
4.) Versenytársak vizsgálata  
A legnagyob versenytársak elemzése a következő szempontok szerint: 

-  a versenytárs által kínált termékek / szolgáltatások leírása 
-  a versenytárs célcsoportjának körülírása, jellemzése 
-  a versenytárs célcsoportjának vásárlási szokásai 
-  a versenytárs árpolitikája, milyen árakkal dolgozik 
-  a versenytárs marketing, reklámtevékenysége 
-  a versenytárs erős és gyenge pontjai: miben jobbak ők és miben rosszabbak 
-  mik azok a tényezők, amikkel át lehetne csábítani a versenytárs vásárlóit 
-  mióta van a versenytárs a piacon, milyen a renoméja 
-  kik a versenytárs beszállítói 
-  milyen értékesítési csatornákat használ a versenytárs 

 
5.) Marketing Mix  
a)  Promóció:  

-  online hirdetési módok 
-  szórólapok 
-  a vállalkozás által kiírt pályázatok, versenyek (PR) 
-  DM levél 
-  hirdetés a nyomtatott sajtóban 
-  rádióban 
-  televízióban 
-  személyes eladás 
-  szponzoráció 
-  merchandising 
-  eladásösztönző akciók (ingyen termékminta, „egyet fizet, kettőt kap” stb) 

b) Disztribúció:  
-  a vállalkozás területi elhelyezkedés 
-  marketing szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín 
-  disztribúciós szempontból milyen előnyökkel bír a választott helyszín 
-  milyen költségvonzatai vannak a jelenlegi értékesítési módnak 
-  a vállalkozás telephelyén kívül milyen módokon történik még az értékesítés 

-  online 
-  kereskedelmi hálózatokban 
-  disztribútorokon keresztül 
-  közvetítőkön keresztül 
-  személyes eladással 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. JANUÁ RI ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL, MINT ELFOGADOTT MUNKAANYAG,  

A TAGSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL 
AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK HELYZETE  

BESZÁMOLÓ A 2012.-ES GAZDÁLKODÁSI ÉVRŐL 

12 

 

-  egyéb 
c) Ár:  

-  a vállalkokzás által használt árképzési elvek 
-  költségelvű árképzés 
-  kereslettől függő árképzés 
-  versenytársakhoz igazodó árképzés 
-  árdiferenciálás (felárak, árengedmények) 

-  mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas) 
-  a kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat 

d) Termékek / szolgáltatások:  
-  a kínált termékek / szolgáltatások típusa 
-  a termékéletgörbe melyik szakaszában helyezkednek el (bevezetés, növekedés, érettség, 

hanyatlás) 
-  milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál 
-  a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya 

 - azonos igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások 
 - egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások 
 - egymástól elétrő igényeket kielégítő termékek / szolgáltatások 

-  alkalmazott termék – piac stratégiák: 
 - piackiaknázás 
 - piacfejlesztés 
 - termékfejlesztés 
 - diverzifikáció 
 - termékkivonás a piacról 

-  a termékfejlesztések ütemezése 
-  a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások milyen előnyöket nyújtanak a vásárlók 

számára 
 
 
IV. MŰKÖDÉSI TERV 

1.) Fejlesztési elemzés  
-  a termékek / szolgáltatások fejlesztése milyen stádiumban van 
-  mikorra várható a fejlesztés befejezése 
-  a befejezésig milyen akadályokat kell leküzdenie a vállalkozásnak 
-  milyen feladatok várnak még elvégzésre 
-  kik vesznek részt a vállalkozáson kívül a fejlesztésben (alvállalkozó, partnercég) 
-  a szabadalmaztatás megoldása, a szabadalmi jogok levédése 

2.) Gyártási terv  
-  a vállalkozás fő beszállítói 
-  a beszállítók osztályozása (ár, szállítási feltételek, megbízhatóság) 
-  milyen gyártási eljárásokat alkalmaz a vállalkozás 
-  a gyártási / előállítási folyamat rövid bemutatása 
-  a gyártási folyamathoz kapcsolódó költségek felsorolása 
-  mik a kutatási és fejlesztési folyamatokhoz kötődő költségek és határidők 
-  milyen eszközigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása 
-  milyen helyigénnyel jár együtt a termékek / szolgáltatások előállítása (raktár, gyárüzem) 
-  alvállalkozók részt vesznek-e a gyártási folyamatban 
-  milyen szervízhálózatot működtet a cég 
-  jár-e terméktámogatás a termékekhez / szolgáltatásokhoz 

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
1.) Vezetőség, tisztségvisel ők 

-  kik a vállalkozás alapítói 
-  kik az aktív befektetők 
-  kik azok az alkalmazottak, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak a vállalkozás 

életében 
-  kik az igazgatók 
-  van-e tanácsadó testülete a vállalkozásnak 
-  kik a külső / belső tanácsadók: jogi képviselet, könyvvezetés, pénzügyi tanácsadó 
-  ábra mellékelése a szervezeti sémáról 
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2.) Személyzeti politika és stratégia  
-  az alkalmazottak felvételének az ütemezése 
-  milyen módszert használ a vállalkozás az alkalmazottak kiválasztásánál 
-  igénybe vesz-e vállalkozás külső céget az alkalmazottak kiválasztásában 
-  milyen javadalmazási rendszert alkalmaz a vállalkozás 
-  létezik-e munkaerőképzés a vállalkozásnál 

VI. PÉNZÜGYI TERV 
A pénzügyi tervben az alábbi kimutatásokat szokás szerepeltetni: 

-  költségvetési terv (korábbi éveknél tervezett és tény adatok összehasonlítása) 
-  cash-flow kimutatás 
–  eredménykimuatás 
–  mérleg 
-  induló költségek felsorolása 
-  működő költségek felsorolása 
-  grafikon készítése a fedezeti pontról, megtérülési pontról 
-  pénzügyi mutatók szerepeltetése 

 
VII. MELLÉKLETEK  
 
A mellékletekben szerepeltethetünk grafikonokat, táblázatokat, fotókat a termékekről, technikai 
specifikációkat, a vezetőség életrajzát és minden olyan egyéb anyagot, ami kapcsolódik az 
üzleti terv anyagához, és azt illusztrálja. 
 

Az üzleti terv részletes kibontása azt követ ően történik, ha a döntéshozó testület indokoltnak 
látja a GTE bevételes tevékenységeit vállalkozási s zervezeti formában megszervezni és erre a 
célra a törvény lehet őségét kihasználva vállalkozást alapítani. Addig az egyesületi gazdálkodás 
továbbra is az un. egyesületi törvénynek megfelel ő keretek között, az egyesületi gazdálkodási 
ügyrendek alapján a GTE Számviteli Politikájának me gfelel ően történik. 
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2. GAZDASÁGI FELTÉTELRENDSZER, A GTE ANYAGI HELYZET E, LIKVIDITÁSA 
 
2.1. A GTE 2012. évi teljeskörü költségvetési tervé nek végrehajtásáról  
A helyzet áttekintését a 2012. gazdálkodási év pénzforgalmi zárásának fordulónapját (2012. 
december 15.) követően, a gazdálkodási év 2012. december 31.-i zárónapjáig számlákkal igazolt 
bevételek és kiadások könyvelt tételei alapján készített főkönyvi kivonat, mint a gyorsjelentést 
megalapozó dokumentum, alapján végezzük el. 

A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2012. ÉVBEN  
„Bevételi-likviditási” terv IV. negyedév [a 2012. december 31.-i könyvelt tényhelyzet alapján]  

2 sz táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
vége 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
vége 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 

kinnlev. 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
1000 7.600 8.165 3.177 107,43% 33.200 23.787 4.974 71,64% -25.600 -15.621 - 1.796 -2.768 

Célszerinti:              
2000 5.000 443 0 8,86% 3.750 215 0 5,73% 1.250 228 0 0 
3000 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 
4000 30. 000 28.169 6.608 93,89% 22.500 31.210 10.182 138,71% 7.500 -3.048 - 3.580 -2.100 
5000 24.000 0 0  21.000 2 0 0% 3.000 -2 0 0 
7000 42.000 38.949 9.352 92,73% 31.500 22.862 8.324 72,57% 10.500 16.086 1.028 -1.172 
8000 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  101.000 67.561 15.960 66,89% 78.750 54.289 18.508 68,93% 22.250 13.264 - 2.552  
9999 14.875 9.374 3.247 63,01% 0 3 3 0% 14.875 9.371 3.244 -694 

Célsz. fedezet :  115.875 76.935 19.207 66,39% 78.750 54.292 18.511 68,94% 37.125 22.635 692 -4.286 
Célszerinti össz:  125.175 85.100 22.384 67,98% 118.650 78.079 23.485 65,80% 6.525 7.014 - 1.104 -4.570 
Vállalkozási:              

6000 0 256 0  0 221 0 0% 0 35 0 0 
Mindösszesen:  125.175 85.359 22.384 68,19% 118.650 78.300 23.485 65,99% 6.525 7.048 - 1.104 -6.734 

 
A GTE 2012. évi gazdálkodásának pénzforgalmi lezárásakor, a IV. negyedév végén az Egyesület 
„ működési típusú bevételei”  (8.165,- EFt) az egész évre előirányzott (7.600,-EFt) érték 107,43%-át 
érték el, tehát a terven felüli (+7,43%) m űködési típusú bevételt könyvelhettünk el  a negyedik 
negyedév végére. Ennek az az egyszerű magyarázata van, hogy a „vállalkozás továbbvitelének elve” 
biztosítékául, már idő előtt bekértük a 2013-as tagdíjakat, amiket természetesen majd a mérleg 
készítésekor el kell határolnunk a következő gazdálkodási év forrástételei közé. Ugyanakkor a 
„ működési típusú költségek”  (23.787,-EFt) az éves előirányzatnak (33.200,- EFt) csak 71,64%-át  
tették ki, ami takarékos (28,35% megtakarítást jelent ő!) működési költséggazdálkodást bizonyít.  
A „ célszerinti bevételes”  tevékenységek „bevételei”  (67.561,- EFt), az éves előirányzat (101.000,-
EFt) 66,89%-át, azaz -33,11%-al, mintegy egy harmaddal kevesebbet  értek el, mint az elvárható lett 
volna. A „ célszerinti bevételes”  tevékenységek „kiadásai”  (54.289,- EFt) az éves előirányzat 
(78.750,- EFt) 68,93%-át érték el, ezzel is megmutatva azt a fegyelmezett visszafogottságot , amit a 
munkaszámok gazdálkodásától elvártunk. Az „egyesületi elvonás”  (17,5%-os) mértéke (9.373,- 
EFt), mindösszesen a betervezett előirányzat (14.875,- EFt) 63,01%- át, az „összes árbevétel”  
(85.359,- EFt) pusztán 10,98%-át érte csak el.  Jól látható, hogy az „egyesületi általános költség”  
főkönyvben lekönyvelt nominális értéke még megközelít ően sem éri el a várt 17,5% értékét . Ez a 
befolyt  9.373,- EFt „egyesületi elvonás”  nagyságrendben a másfélszerese, az „összes 
kinnlev őségnek” , amelynek nagysága -6.734,-EFt, mivel az „összes kinnlev őség” , az „összes 
árbevételhez”  (85.359,- EFt) viszonyítva 7,88%, ez tökéletesen megegyezik  azzal az „elvárt 
nyereséggel”  (lásd: 7,5%) amit a gazdálkodás feltételeiben a költségvetés készítésekor, minimum 
szintnek előírtunk. A 7,5%-os elvárt fedezet alatt „befolyt nyereséget”  és nem „behajtatlan 
kinnlev őséget”  értettünk! Következés képen a „kinnlev őség”  szinte felemészti a lekönyvelt 
„egyesületi elvonás”  értékét,  a különbség csupán 3,10%,  tehát a likviditás szempontjából kedve- 
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zőtlenűl, parításban van vele! A „m űködési költségek hiánya”  a IV. negyedév végén -15.621,-EFt, a 
ténylegesen „felhasznált m űködési költségkeret”  (23.787,-EFt) 65,67%-a, ebből következik,  
hogy a „m űködési költségeknek”  a kétharmad része  eleve fedezetlen  „m űködési költséghiányt”  
generált . A célszerinti bevételes tevékenységek  költség/árbevétel aránya  (54.292,-EFt/76.935,-
EFt)= 70,568%. Ez a mutató kb. ~ 8,181%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-(17,5%+3,75%)]=78,75%  
szinttől, ami a költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott irányelv volt. Jól eső érzésként 
állapíthatjuk meg, hogy a költségtakarékosság az I.-IV. negyedévben a 2012-es gazdálkodási évben 
folyamatosan érvényesült. Az Egyesület „összesített árbevétele”  (85.359,- EFt), az éves „tervezett 
árbevétel”  (125.175,- EFt) 68,191%-át érte csak el. Az Egyesület „összesített kiadása”  (78.300,- 
EFt), az éves „tervezett költség” - nek (118.650,- EFt), csak az 65,99%-án van. Az Egyesület 
„összesített  költség/árbevétel aránya”  (78.300,-EFt/85.359,-EFt)= 91,730%, ez az érték +8,385%-
al magasabb  szinten van, mint  azt a költségvetési el őirányzatban  (max[K/Á]= 78,75% ), a 
szufficites költségvetés feltételeként előírtunk.  Így következhetett be az az állapot, hogy jelenleg még 
időarányosan a (7.048,- EFt) „könyvelt fedezet”  +108,015%-al túlszárnyalja az „el őirányzott 
egyenleget”  (6.525,- EFt) és a „többletfedezet”  abszolút értékben  (+523,- EFt) még 
nagyságrendben is jó parításban van az eddig be nem hajtott „kinnlev őséggel”  (- 6.734,- EFt). A 
„könyvelt fedezet” / „kinnlev őség” : (7.048,- EFt/6.734,-EFt)=104,662% alakulása azt jelzi, hogy a 
GTE gazdálkodási eredménye, mint pozitív tartalmú egyenleg, fedezni tudja a kinnlev őségből 
származó átmeneti likviditási hiányt!  
 
Hogy a továbbiakban is meg tudjuk őrizni az Egyesület  likvid fizet őképes helyzetét,  nem 
vállalhatunk fel fedezet nélküli,  vagy olyan számlák kifizetését,  amelyek visszamenőleges 
elszámolási kötelezettség utólagos kezdeményezésével, csökkentik a legfontosabb mutatószámaink 
eddig sem kifejezetten kedvező alakulását (lásd: az Egyesület „összesített  költség/árbevétel 
aránya” =91,730%, vagy a „könyvelt fedezet- /-kinnlev őség” =104,662% alakulása). A 
fizetőképesség meg őrzésének esélyeivel  szoros összefüggésben vannak az elszámolási 
betétszámla  állományának változása, valamint az értékpapír portfólió  alakulása, továbbá a kézi 
pénztár állomány  és a valutapénztár állomány  értékkészletének helyzete. A GTE likviditási 
helyzetének változását a cash-készpénz állomány  és annak készletingadozása jelzi:  
 I.név.vége tény  II. név.vége tény  III. név vége tény  IV.név. vége tény 
Elszámolási betétszámla    6.652.249   6.627.557  1.183.673    1.042.782 
Értékpapír      140.734      140.734          140.734         140.734 
Pénztár állomány      238.075      152.410          184.815         458.525 
Valutapénztárállomány      487.734      715.369     655.186               16.632 
Cash-készpénz (állomány)    7.518.792   7.636.070   2.164.408        1.658.673 
Cash-készpénz (változás)  +7.518.792 -    117.278 - 5.471.662         -   505.735 
 
Ha a gazdálkodási év lezárását jelentő időpillanatban megvizsgáljuk a GTE tartozik/követel típusú 
főkönyvi adatait, akkor megállapítjuk, hogy a GTE pénzügyi helyzete pozitívnak min ősíthet ő, 
azáltal, hogy a vevői tartozások nagyobbak, mint a GTE tartozásai a szállítók felé, és az Egyesület 
rendelkezik cash-el.  Ha egy időpontban kellene kielégíteni valamennyi követelést, a GTE 
bizonyíthatóan megtartaná fizetőképességét:  
 
   Követelések: [EFt] Tartozások: [EFt] Egyenleg:[EFt]  

311 Belföldi vevők + 7.973.987 
315 Külföldi vevők Forintban +    204.146 
355 MTESZ elszámolási számla + 6.989.909 
4521 Belföldi szállítók   -5.055.359 
454 Külföldi szállítók                 0     
  mindösszesen: +15.168.042,- EFt -5.055.359,- EFt +10.112.683,- EFt 

 
2.2 A GTE likviditása 
Az egyesületi gazdálkodás összesített adatainak két hetenkénti, majd szükség esetén hetenkénti, 
monitoringozásával jól követhettük az Egyesület likviditási helyzetének alakulását, A „Cash-flow” 
összesítő táblák a bevételek és kiadások összevetése nyomán kiadódó pénzügyi helyzetet mutatják 
be, amelyből következtethetünk az adott időpontban az Egyesület gazdálkodásának szabadságát  
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döntően befolyásoló „fedezet” állományára. A munkaszámok bevételeinek és kiadásainak 
eredményeként kiadódó „egyenleg”, mint „fedezet” mellett, az egyesületi gazdálkodás likvid fedeze- 
téhez hozzájárul még az „egyesületi általános költség” önnköltségi szinttű „egyesületi elvonása”, 
valamint a „kinnlevőségek” lekönyvelt főkönyvi szinttű még be nem folyt követelése. A fizetőképesség 
megőrzésének esélyeivel szoros összefüggésben vannak az „elszámolási betétszámla” állományának 
állapota, valamint az „értékpapír portfólió” alakulása, továbbá a „kézi pénztár” állomány és a 
„valutapénztár” állomány értékkészletének helyzete. A GTE likviditási helyzetének megítélését a 
„cash”-készpénz állomány és annak készletingadozása jellemzi. A valós helyzet folyamatos 
monitoringozása az alábbi táblázatokon, nyomon követhető: 
 
„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. január elejét ől május végéig 

3.sz. táblázat 
[Ft] 02. Hét 

2012. 
JAN. 

-01.15. 

05. Hét 
2012. 
JAN. 

-01.31. 

07. Hét 
2012. 

FEBR. 
-02.15. 

11. Hét 
2012. 
MÁRC. 
-03.18. 

13. Hét 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

15. Hét 
2012. 
ÁPR. 

-04.16. 

17. Hét. 
2012 
ÁPR. 

-04. 29. 

20. Hét. 
2012 
MÁJ. 

-05. 19. 

22. Hét. 
2012 
MÁJ. 

-05. 31. 
Egyesületi kummulált összesítés:                 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 4.617.083 9.606.838 13.146.211 23.454.773 26.109.673 27.632.083 31.372.620 40.322.352 45.730.049 
Kiadás 1.769.564 3.957.441 6.444.926 13.767.826 15.863.105 17.598.936 21.764.976 26.990.228 30.866.633 
Fedezet 2.847.519 5.649.397 6.701.285 9.686.946 10.246.567 10.033.146 9.607.643 13.321.123 14.863.415 
9999 304.218 1.142.706 1.751.191 1.965.255 2.071.655 2.098.957 2.399.773 3.098.693 3.213.243 
Kinnlevő -1.431.000 -2.947.387 -6.560.110 -1.621.776 -1.749.776 -2.215.611 -1.086.166 -4.919.636 -6.654.719 
Egyenleg 1.416.519 2.702.010 141.175 8.065.170 8.496.791 7.817.535 8.521.477 8.401.487 8.208.696 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 100.595 188.440 52.735 139.965 238.075 622.660 515.700 560.540 79.310 
Valuta 487.734 487.734 487.734 487.734 487.734 487.734 487.734 487.734 487.734 
Elsz. bet.szla. -  728.693 913.095 639.617 6.084.583 6.652.249 6.595.810 6.391.334 6.585.126 7.100.083 
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. június elejét ől július végéig 

4.sz. táblázat 
[Ft] 23. Hét 

2012. 
JÚNI. 
-06.10. 

24. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.17. 

25. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.24. 

26. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.30. 

27. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.08. 

28. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.15. 

29. Hét. 
2012 
JÚLI. 
-07. 22. 

30. Hét. 
2012 
JÚLI. 
-07. 29. 

31. Hét. 
2012 
AUG. 

-08. 05. 
Egyesületi kummulált összesítés:                 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 46.227.469 46.876.068 46.606.492 47.354.449 47.802.072 51.365.467 50.913.443 51.619.043 52.681.943 
Kiadás 35.365.079 35.577.927 37.081.681 38.842.136 40.087.570 39.536.221 43.244.946 44.436.948 46.712.515 
Fedezet 10.862.389 11.298.140 9.524.811 8.512.313 7.714.501 11.829.245 7.668.496 7.182.094 5.969.427 
9999 3.938.303 3.213.243 3.943.903 4.092.091 4.043.482 4.130.420 4.332.481 4.455.281 4.638.856 
Kinnlevő -174.621 -5.827.551 -174.621 -1.390.578 -174.621 -3.491.109 -174.621 -174.621 -174.621 
Egyenleg 10.687.768 5.470.589 9.350.190 7.121.735 7.539.880 8.338.136 7.493.875 7.007.473 5.794.806 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.743 140.734 
Pénztár 79.310 299.885 299.885 152.410 152.410 226.070 226.070 100.720 100.720 
Valuta 487.734 715.369 715.369 715.369 642.971 642.971 642.971 655.080 655.080 
Elsz. bet.szla. 5.030.284 5.329.884 9.224.698 6.627.557 4.103.627 4.561.570 4.369.602 5.201.180 6.053.707 
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A gazdálkodási év első félévének lezárása előtt már egy hónappal, a 22. naptári héten (máj. 31.-én) 
helyzetértékelést végeztünk és az elemzések alapján a következtetések levonása után intézkedési 
tervet fogadott el az Országos Elnökség. A GTE Országos Elnöksége az Egyesület gazdálkodási 
helyzetének soron következő értékeléséhez, a november 20.-i ülésének gazdálkodási napirendjében 
hasonló tartalmú határozati javaslatot fogadott el, amelyben a GTE OE megerősítette az első féléves 
gazdálkodás értékelésekor tett megállapításait, (lásd 2012. június 12.-i ülés emlékeztetője) és továbbra 
is kijelentette, hogy: a GTE eredményes szervezeti megújulására csak a kon szolidált egyensúlyi 
gazdálkodást biztosító helyzetben van esélyes lehet őség.  
„…02/ 11/2012 (11.20.) GTE OE Határozat  

A GTE OE áttekintve az Egyesület anyagi helyzetér ől, likviditásáról szóló gyorsjelentést, 
ismételten meger ősíti korábban hozott gazdálkodási intézkedéseit:  
 
02/ 06/2012 (06.12.) GTE OE Határozat 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. JANUÁ RI ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL, MINT ELFOGADOTT MUNKAANYAG,  

A TAGSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL 
AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK HELYZETE  

BESZÁMOLÓ A 2012.-ES GAZDÁLKODÁSI ÉVRŐL 

17 

 

A GTE 2012. ELSŐ FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ EL ŐZETES JELENTÉSRŐL 
A GTE OE köszönettel elfogadja és tudomásul veszi a GTE 2012. I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. Az előzetes féléves helyzetértékelés során megállapíthatjuk, hogy a GTE XLIII. 
Küldöttközgyűlése által egyhangú szavazással elfogadott 2012. évi költségvetési előirányzatok a 
helyzet korrekt felmérésére alapozva, reálisak voltak, azok az egyesület jelenlegi gazdálkodási 
technikáival tarthatók, nincs szükség a költségvetés módosítására, további felülvizsgálatára.  
 
A második féléves gazdálkodás tovább folytatásához és a jövő évi, 2013-as költségvetés 
előkészítéséhez fel kell készülni a gazdálkodás buktatóinak elkerülésére és intézkedéseket kell 
tenni: 

− a költségek további csökkentésére az egyesület általános működési költségei területén; 
− intézkedések szükségesek a bevételek növelésére és egyenletessé tételére főleg az 

oktatás, a rendezvények, a szakértői tevékenységek körében; 
− a szaklapok gazdálkodási helyzetét felül kell vizsgálni és eredményességüket, az 

egyesület számára történő fedezettermelő képességüket minden rendelkezésre álló 
eszközzel támogatni kell; 

− meg kell vizsgálni a költségvetés bérpolitikai előirányzatát, a munkatársak eltérő 
munkaszerződését és beosztását az egyesületi érdekekhez történő egyéni 
alkalmazkodás szerinti béren felüli juttatások fejlesztésével kell honorálni; 

− be kell tartatni és megkövetelni a költségvetés önköltség számítási alapelveit; 
− alkalmazni kell a költségvetés eredmény érdekeltségi alapelveit; 
− érvényesíteni kell a költségvetés negyedévenkénti számviteli elszámolás-politikai alapelveit;  
− felül kell vizsgálni a költségvetés egyesületi tagdíjat érintő stratégiai előirányzatát; 
− korszerűsíteni és rendszeresen fel kell újítani a menedzsment információs anyagokat. 
Az Országos Elnökség felhatalmazza az Ügyvezető igazgatót, hogy a GTE fizetőképességének 
megőrzése és a gazdálkodási egyensúly fenntartása érdekében, a pénzügyi helyzetben 
bekövetkező töréspontok esetén, a szükséghelyzet megoldására az előterjesztésben 
bemutatott intézkedési terv szerinti lépéseket megtegye. 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú  egyetértésével  elfogadva  (I::8; N:0; T:0 ) 
 

Az akkor (2012. nov. 20.), a harmadik negyedév végét illetve ezzel együtt a 2012. év második féléves 
gazdálkodás végét jelent ő helyzetre vonatkozóan előrejelzett legfontosabb megállapításainkat illetően, 
a gazdálkodás menetében töréspontokat jelent ő események  nem várt, de a bizonytalan gazdasági 
helyzetben előforduló bekövetkezése esetén követend ő taktikát is el őre tisztáztuk:   

⇒ kritikus helyzetet jelölő „töréspontnak”  az elszámolási betétszámla hiányának a soros 
bérkifizetések és az adó, valamint járulék befizetések veszélyeztetettségét hozó helyzetet 
minősítjük, vagy ha bárminemű folyamatossági megszakítást észlelünk a gazdálkodás 
felételeit meghatározó pénzügyi folyamatokban; 

⇒ „kritikus helyzet” bekövetkezésekor  a banki elszámolási betétszámla forgalmának napi 
monitoringozásával  és „cash-flow” vezetésével  reagálunk; 

⇒ amennyiben elszámolási betétszámlánk tartaléka egy hónapnál kisebb fedezet alá csökkenne, 
úgy felbontjuk az értékpapírra vonatkozó maradék lekötésünket és értékesítjük a pénzpiaci 
portfóliót, amelynek főkönyvi nyilvántartott értéke 140,-EFt, de névleges értéke 764,-EFt, piaci 
értéke közel 1.914,-EFt, és ezzel megnöveljük a GTE elszámolási betétszámlájának aktuális 
értékét; 

Intézkedési terv: 
⇒ ha a bevételi források további csökkenése és a költségek további emelkedése miatt az 

elszámolási betétszámla kiürülésének a veszélye fenyegetne, a GTE által  meghozandó 
intézkedések taktikailag a következ ők:  
o a bérek és az állammal szembeni  befizetési kötelezettségek prioritást élveznek;  
o az ősszel esedékes munkaszámok bevételei csak a GTE-et megillet ő önköltséges 

résszel  (17,5%+3,75%=21,25%) terhelhet ők, az ezen felüli bevételek a munkaszámok 
saját kiadásait kell fedezzék; 

o a vevői szolgáltatások teljesítéséhez fűződő költségek, a szállítói követelések  teljesítése 
halasztható a kinnlev őségek  behajtásának teljesüléséig ; 

 
o kifizetések esetén a teljesítés igazolásáról  a megbízott témavezetőnek kell 

gondoskodnia, az elszámolásokhoz az igazolt számlák  mellett a tárgyban (időben, nem 
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utólagos vissza dátumozással) megkötött szerződéseket , mint pénzügyi bizonylatokat  is 
mellékelnie kell, az ügyvezet ő igazgató a kifizethetőséget utalványozással  ellenőrzi, a 
kifizethetőségről a fedezet bizonyított megléte  esetén a pénzügyi vezet ő 
ellenjegyzéssel  intézkedik; 

o az elszámolási betétszámla  pénzügyi ellehetetlenülése esetén  az alábbi megtakarítási 
prioritások  lépnek életbe: 
1. első lépésként az ügyvezet ő igazgató mozgóbére  használandó fel tartalékként; 
2. második lépésben a munkatársn ők mozgóbére  nem kerül kifizetésre; 
3. harmadik lépésben a foglalkoztatás hat órás részmunkaid őre szűkül ; 
4. negyedik lépésben válik megfontolandóvá a rendkívüli fizetés nélküli 

szabadságolások  elrendelése; 
5. ötödik lépésben az Egyesület m űködése szüneteltethet ő, az erre vonatkozó üzleti 

terv kidolgozandó; 
⇒ a GTE elmúlt évről elhatárolt és folyamatosan keletkezett munkaszámain a kifizetést 

mindaddig felfüggesztjük,  amíg az adott munkaszám befolyó pénzeszközeiből, a GTE 
önköltségi szinttű, a jóváhagyott költségvetésben betervezett forrásai be nem folynak; 

⇒ jutalom jelleg ű kifizetések , érdekeltségi alap terhére  történ ő kifizetés felfüggesztend ő, 
csak az Egyesület likvid gazdasági helyzetében kezdeményezhető és fogadható be számla 
ellenében. 

⇒ az első félévben elmaradt bevételek pótlására  teendő intézkedések  
o szervezetek egyesületi működését biztosító egyéni és jogi tagi tagdíjbevételek  

befizetésének szorgalmazása, a befizetések feldolgozásának naprakész állapotba hozása; 
o (9999. sz. munkaszámokon) az Egyesület önköltségi szintjén támogató egyesületi 

általános költségbevételek rendezésének szorgalmazása; 
o (1310. munkaszámon) terem, munkaügy, takarítás költségeire racionális megtakarítási 

intézkedések hozandók;  
o (1315. munkaszámon) az informatikai szolgáltatás költségei felülvizsgálandóak; 
o  (1321. munkaszámon) a főállású alkalmazottak bére esetében stratégiai szempontokat 

figyelembe vevő takarékossági intézkedések sorozata fogalmazandó meg;  
o (1323. munkaszámon) a főállású alkalmazottak béren felüli juttatásai esetében 

takarékossági intézkedések fogalmazandók meg; 
o (1332. munkaszámon) az ügyvezető szervezet telefonköltségei racionalizálandók;  
o (1353. munkaszámon) szerződéses kötelezettségek felülvizsgálandóak;  
o (1357. munkaszámon) az ügyvezető szervezet taxiköltségei racionalizálandók;  
o (1410. munkaszámon) a nemzetközi szervezetek tagsági díjfizetései felülvizsgálandóak; 
o (1510. munkaszámon) a Gépipar költségei racionalizálandók, nyomdai megjelentetése 

felfüggesztendő, internetes megjelentetése szorgalmazandó;  
o (4372. munkaszámon) a Műanyag és Gumi bevételeinek növelésére, a lap megjelenési 

ütemtervének ésszerűsítésére, a lapszámok értékesítési és ingyenes elosztási listájának 
felülvizsgálatára, a lapok fajlagos előállítási költségeinek racionalizálására üzleti terv 
dolgozandó ki;  

o (4373. munkaszámon) a Gép bevételeinek növelésére, a lap megjelenési ütemterve 
felülvizsgálandó; a lapszámok értékesítési és ingyenes elosztási listájának 
felülvizsgálatára, a lapok fajlagos előállítási költségeinek racionalizálására üzleti terv 
dolgozandó ki; 

o (5080 munkaszámon) a CORNET-AIP pályázat elszámolása rendezendő; 
o (7239. munkaszámon) a REMAKE pályázat szabad felhasználási költségtételei 

egyeztetendőek és elszámolása átütemezendő; 
o (7252. munkaszámon) a FISITA 2012 szabad felhasználási költségtételei a Gépjármű 

szakosztállyal egyeztetendőek és átütemezendők; 
o (7269. munkaszámon) a 26. Hegesztési konferencia elszámolása és szabad felhasználási 

költségtételei a Hegesztő szakosztállyal egyeztetendőek és átütemezendők; 
o (7270. munkaszámon) a Gyártás 2012 
o (7271. munkaszámon) a 43. Autóbusz Tanácskozás 
o  (7272. munkaszámon) a 33. Balatoni Ankét 

 
 
o  (7273. munkaszámon) az OMMF pályázat 
o  (7274. munkaszámon) a Hegesztés roncsolásmentes anyagvizsgálat mesterképzés 
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o (7275. munkaszámon) a Géptervező Szeminárium 
kifizetései átütemezhet ők és szükség esetén átütemezend ők! 

⇒ az GTE vezetésének minden tőle telhetőt meg kell tennie a Fő utcai ingatlan tulajdonrészének 
a MTESZ-el együtt történő értékesítése és az adósságok rendezése  érdekében; 

Az intézkedési tervben lebontott taktikai feladatok végrehajtása és az elhatározott intézkedések 
szellemének következetes betartása hozzájárult ahhoz, hogy az év végéig megőrizzük Egyesületünk 
fizetőképességét. A 2013. évben továbbra is érvényben lév őnek tekintjük a megfogalmazott 
gazdálkodási taktikai intézkedési feladatokat. 
 
Az első félév végén előrejelzett pénzügyi vészhelyzet elkerülésére és annak feloldására tett 
intézkedések indokoltak voltak, és az azóta bekövetkezett gazdasági események is igazolják, hogy a 
GTE XLIII. Küldöttközgyűlésén elfogadott 2012. évi egyesületi „Költségvetés” reális tervezési elveket és 
előírányzatokat tartalmazott, a gazdasági célok, az Egyesület több éves, szokásos gazdálkodási 
gyakorlatával tarthatóak, nincs szükség a költségvetési előírányzatok megváltoztatására, 
átdolgozására. Azonban az intézkedések során nem sikerült elég hatékonyan annak érdekében 
mozgósítani, hogy növekv ő terven felüli bevételek jelenjenek meg  a GTE szervezeti egységeinek 
jóvoltából. A gazdálkodó szervezeti egységektől várt „fore cast”-ok elmaradása  viszont, éppen a 
tervezhetőség alapjait biztosító adatszolgáltatásra épülő döntéshozatallehetetlenné tételével, 
hátráltatja a korrekt „cash flow” el őrejelzését  és az egyesületi gazdálkodás várható likviditásának 
megbízható tervezését és kézben tartását. 
„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. augusztus elejét ől szeptember végéig 

5.sz. táblázat 
[Ft] 32. Hét 

2012. 
AUG. 
-08.12. 

33. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.19. 

34. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.26. 

35. Hét 
2012. 
AUG. 

-08.31.(09.03.) 

36. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.09. 

37. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.16. 

38. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 23. 

39. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

40. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 07. 
Egyesületi kummulált összesítés:                 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 53.634.343 56.113.483 56.409.580 57.290.880 60.114.880 62.771.228 62.903.728 62.974.742 63.894.759 
Kiadás 47.319.474 48.252.112 47.968.982 49.744.323 50.089.205 51.778.953 53.002.151 54.820.779 55.810.009 
Fedezet 6.314.595 7.861.371 8.440.597 7.546.556 10.025.674 10.992.274 9.901.576 8.153.962 8.084.749 
9999 4.654.781 5.062.301 4.722.151 4.722.151 5.391.623 5.510.306 5.950.156 6.127.329 6.161.979 
Kinnlevő -208.205 -154.621 -1.860.151 -1.210.151 -2.449.655 -4.190.179 -3.945.807 -2.351.102 -2.085.512 
Egyenleg 6.106.390 7.706.750 6.580.446 6.336.405 7.576.019 6.802.095 5.955.769 5.802.860 5.999.237 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 100.720 200.890 197.455 132.735 344.710 327.815 459.890 184.815 201.355 
Valuta 655.080 655.080 642.971 642.971 642.971 642.971 642.971 655.186 655.080 
Elsz. bet.szla. 5.541.310 5.667.186 4.515.278 3.889.698 4.883.738 4.060.049 3.516.823 1.183.673 3.003.589 
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. október elejét ől november végéig 

6.sz. táblázat 
[Ft] 40. Hét. 

2012 
OKT. 

-10. 07. 

41. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 14. 

42. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 21. 

43. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 28. 

44. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 04. 

45. Hét 
2012. 
NOV. 
-11.11. 

46. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 18. 

47. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 25. 

48. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 30. 
Egyesületi kummulált összesítés:                 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 63.894.759 70.583.612 71.354.112 72.6888.617 72.939.169 75.084.469 78.500.795 79.137.553 80.324.524 
Kiadás 55.810.009 62.061.421 62.179.609 62.401.335 63.700.991 64.361.469 65.707.614 67.717.326 71.109.694 
Fedezet 8.084.749 8.522.190 9.174.502 10.287.281 9.238.176 10.722.972 12.793.180 11.420.226 9.214.829 
9999 6.161.979 6.862.154 7.464.297 7.678.497 7.845.136 8.196.886 8.243.436 8.768.739 8.920.234 
Kinnlevő -2.085.512 -6.014.366 -2.665.114 -3.856.115 -3.346.743 -4.570.743 -6.184.861 -5.576.702 -5.442.942 
Egyenleg 5.999.237 2.507.824 6.509.388 6.431.166 5.891.433 6.152.229 6.608.319 5.843.524 3.771.887 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 201.355 746.685 646.685 247.800 241.075 350.990 996.015 377.935 669.325 
Valuta 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 16.632 16.632 
Elsz. bet.szla. 3.003.589 3.524.835 1.905.800 3.181.443 3.904.221 4.674.163 5.684.526 4.165.328 1.756.141 
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
  



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. JANUÁ RI ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL, MINT ELFOGADOTT MUNKAANYAG,  

A TAGSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL 
AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK HELYZETE  

BESZÁMOLÓ A 2012.-ES GAZDÁLKODÁSI ÉVRŐL 

20 

 

 
 „CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. december elejét ől december végéig 

7.sz. táblázat 
Egyesületi kummulált hetenkénti összesítés:  Egyesületi negyedévenkénti összesítés: 

[Ft] 48. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 02. 

49. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 09. 

50. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 16. 

51. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 23. 

52. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

I. Név 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 
 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 80.339.525 80.243.584 82.387.912 85.338.012 85.359.312 26.109.673 47.354.449 62.974.742 85.359.312 
Kiadás 71.176.442 74.813.668 76.506.560 76.886.581 78.310.863 15.863.105 38.842.136 54.820.779 78.310.863 
Fedezet 9.163.082 5.429.915 5.881.351 8.451.430 7.048.448 10.246.567 8.512.313 8.153.962 7.048.448 
9999 8.922.874 8.947.364 9.220.947 9.374.947 9.374.947 2.071.655 4.092.091 6.127.329 9.374.947 
Kinnlevő - 5.450.852 - 2.259.637 - 4.402.281 - 6.734.881 -6.734.881 -1.749.776 -1.390.578 -2.351.102 -6.734.881 
Egyenleg 3.772.230 3.170.278 1.479.070 1.716.549 313.567 8.496.791 7.121.735 5.802.860 313.567 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 669.325 669.325 327.300 327.300 458.525 238.075 152.410 184.815 458.525 
Valuta 16.632 16.632 16.632 16.632 16.632 487.734 715.369 655.186 16.632 
Elsz. bet.szla. 1.756.141 3.015.231 3.635.737 787.742 1.042.782 6.652.249 6.627.557 1.183.673 1.042.782 
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Az összesítések első elemzéséből követhető, hogy a GTE 2012. évi gazdálkodásában a IV. 
negyedév végi 100%- hoz viszonyítva az „árbevételének”  73,776%-át teszi kia III. negyedév  végi 
árbevétel, a II. negyedév végi  helyzet 55,476% és az I. negyedév végén  30,587% volt az árbevétel 
állása. Ezek szerint amig az I. negyedév 30,587%-ot  produkált, a II negyedév tisztán  már csak 
24,889%-ot hozott, a III. negyedév bevétele tisztán már csak 18,300%-o t, és végül a IV. negyedév 
bevétel szempontjából  újból erősebb volt, tisztán 26,224%-al.  A tendenciákat figyelve látható, hogy 
amíg az I. negyedév bevétel szempontjából er ős, +5,587%-al túlteljesítette  az elvárható 25% 
szintet, a II. félév első negyedéve, a III. negyedév  harmat gyenge, az elvárható 25%-tól -6,7%-al 
elmaradt , a II. és a IV. negyedév az egyenletesen elvárható szinten volt mérhető. Ha a „kiadások”  
tekintetében, 100%-nak tekintjük az éves  költségeket, akkor ennek 70,004%-a volt a III. negyedév 
végi  kiadás, a II. negyedév végén 49,599%  volt a költségszint, az I. negyedév végén pedig 20,256% 
volt az állás. Ezzel az I.negyedév 20,256%  költségeihez mérten, a II. negyedév tiszta kiadásai 
29,343%-ot tettek ki, a III. negyedév tiszta költségei 20,405% -ot értek el, míg a IV. negyedévben 
29,996%-ra megnőttek a tisztán negyedévi költségek. Ezek a tendenciák jelzik, hogy a félévek végi 
negyedévekben, a II. és a IV. negyedévekben megugranak a költségek.  
 
NEGYEDÉVENKÉNTI „CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /2012. januártól – december végéig 

8.sz. táblázat 
 Negyedévenkénti tiszta összesítés: GTE Egyesületi kummulált negyedéves összesítés:  
[Ft] I. Név 

2012. 
MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

ÉVES 
2012. 

JAN-DEC 
01.01.–
12.31. 

I. Név 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 26.109.673 21.244.812 15.620.299 22.384.570 85.359.312 26.109.673 47.354.449 62.974.742 85.359.312 
Kiadás 15.863.105 22.979.031 15.978.643 23.490.084 78.310.863 15.863.105 38.842.136 54.820.779 78.310.863 
Fedezet 10.246.567 -1.734.254 - 358.351 - 1.105.514 7.048.448 10.246.567 8.512.313 8.153.962 7.048.448 
9999 2.071.655 2.020.436 2.035.238 3.247.588 9.374.947 2.071.655 4.092.091 6.127.329 9.374.947 
Kinnlevő -1.749.776 -1.390.578 -2.351.102 -6.734.881 -6.734.881 -1.749.776 -1.390.578 -2.351.102 -6.734.881 
Egyenleg 8.496.791 -1.375.056 5.802.860 - 7.840.395 313.567 8.496.791 7.121.735 5.802.860 313.567 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 238.075 152.410 184.815 458.525 458.525 238.075 152.410 184.815 458.525 
Valuta 487.734 715.369 655.186 16.632 16.632 487.734 715.369 655.186 16.632 
Elsz. bet.szla. 6.652.249 6.627.557 1.183.673 1.042.782 1.042.782 6.652.249 6.627.557 1.183.673 1.042.782 
Cash-készpénz 
(változás) 

+ 6.652.249 -   24.692 -5.443.884 -  140.891  + 6.652.249 -   24.692 -5.443.884 -  140.891 
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A táblázatokból hiányzó adatsorok az idő előrehaladásával, folyamatosan pótlásra kerültek és az 
értékelés naprakészen, illetve heti időszakonként elvégezhető volt. Ebből követhetővé vált az 
árbevételek hetenkénti változása, a költségek idő előrehaladásával kimutatható változása, az 
egyesületi fedezet és az elszámolási betétszámla állomány alakulása, a kinnlevőségekfolyamatosan 
növekvő értékkészlete. Ezeknek az egyesületi gazdálkodás folyamatos monitoringozását szolgáló 
táblázatoknak a naprakész feltöltésével, a gazdálkodási év végéig folyamatosan át tudtuk tekinteni a 
GTE pénzügyi helyzetét, és a gazdálkodási év lezárásáig mindenkor előálló helyzetet. Előre, 
tervszerűen kitűztük az éves számbavétel mérföldköveit és a mérleg- illetve beszámoló- készítésének 
forgatókönyvét: 
 
A 2012-2013. mérlegkészítés menetrendje: 

Pénztári zárás   12.15.  01.15.       
NAVH egyeztetés  12.15.  01.15.       
Vevői egyeztetés  12.15………….        
Számlák lezárása    01.30..       
Főkönyvi kivonat    01.31.       
Leltár, eszközértékelés    ……….02.10.      
Elhatárolások      02.15.      
Ceruzás mérleg      …………03.01.    
OE ülése         03.12.    
Dokumentumok közzététele      03.15……… 
Közgyűlés          05..11.  

 
2.4. Értékelés és el őrejelzések: 
Ha a GTE 2012. évi gazdálkodásának fő adatait negyedéves ütemezésben tekintjük át, 
megállapítható, hogy az Egyesület bevételei negyedévenként egyre csökken tek : 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Éves bevétel: (terv 125.175.000) 26.109.673  47.354 .449 62.974.742 85.359.312 

 az éves szint%-ában: 20,858%   37.830%   50,309%  68,191% 
  eltérés a tervtől: -  4,142%  - 12,170% - 24,691% -31,809% 

 
Az éves bevételek tervtől való elmaradásának mértékét mutatja, hogy míg az I. negyedévben csak ~ 
kb. 4% az elmaradás, a II. negyedévben már ~ kb.12% annak háromszorosa és a III. negyedévben az 
elvárható bevétel ~ kb. 24%-a, azaz a teljes évre tervezett bevétel egynegyede az elmaradás 
mértéke! A IV. negyedév végére ez az elmaradás ~ kb. 31%-ra, azaza tervezett bevétel 
egyharmadára nőtt meg. Ez arra utal, hogy a gazdálkodás bevételi eredményessége a gazdálkodási 
év folyamán időről-időre, egyre növekvő mértékben, elmaradt a várakozásoktól. Az első félév végén 
előrejelzett vészhelyzet és ennek feloldására tett intézkedések indokoltak voltak, azonban a III. 
negyedév mutatja, hogy nem sikerült annak érdekében mozgósítani, hogy növekvő terven felüli 
bevételek jelenjenek meg a GTE szervezeti egységeinek jóvoltából. A „fore cast”-ok elmaradása nagy- 
mértékben hátráltatta a korrekt „cash flow” előrejelzését és az egyesületi gazdálkodás várható 
likviditásának megbízható tervezését, következés képen annak „szabályozható” kézben tartását. A 
kialakult trend alapján, a bevétel elmaradás (a   ~ kb. – 8%,   ~ kb. – 12%, a   ~ kb. – 16% sort 
követve) előre jelezhetően az egyesületi bevétel a IV. negyedév végére becsülten ~ kb. – 40%-al volt 
kisebbre várható, mit a költsévetési előírányzatban tervezett részhányad. A „vezérlési” 
beavatkozásoknak köszönhetően ez az elmaradás 10%-al kisebbre adódott, azaz a bevétel a 
valószínűsíthető éves bevételnél ( ~ kb. 75.000.000,- Ft értékkel volt várható.) ~ kb. 10 Millió Forinttal 
nagyobbra adódott.  
 
A közvetett költségként  megjelölt önnköltségi szinttű egyesületi általános költségnek  (17,5%) a 
munkaszámok bevételeiből, a negyedévenként történő levonásának, a főkönyvi kimutatás szerinti 
alakulása, a befolyt bevételeknek az ütemezettségtől való eltérését áttételesen mutatja: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
9999 (17,5%): (terv 14.875.000)   2.071.655   4.092 .091    6.127.329    9.374.947 

  13,927%   27,509%   41,192%   63,024% 
  eltérés a tervtől: - 11,073%  - 22,491% - 33,808% - 36,975% 
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Mivel a közvetett költségek a befolyt bevételekkel arányosak, a bevétel elmaradásával arányosan 
fokozottabban jelzik az előírányzattól való eltérés és elmaradás mértékét. A III. negyedév végén ez a 
hiány már egyharmada a költségvetésben előírányzottnak. A kialakult trendet követve a IV. negyedév 
végére az „egyesületi elvonást” jelentő, levonható önnköltség szinttű általános költségből származó 
bevétel ~ kb. – 36%-al maradt el a költsévetési előírányzatban tervezettől.  
 
A tárgynegyedéves tiszta bevételek alakulása: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Éves bevétel: (terv 125.175.000)  
Tárgynegyedéves tiszta bevételek: 26.109.673 21.244 .812 15.620.299  22.384.570 

 a tervezett éves bevétel %-ában: 20,858% - 16,972% - 12,478% 17,882% 
 a 25% szinttől való eltérés:  -  4,142%  -   8,027% - 12,521% -7,117% 

A tárgynegyedéves tiszta bevételek abszolút értékei is folyamatosan csökkennek, akár a tervezett 
éves bevétel %-ában vizsgáljuk, akár az éves bevétel negyedévenként elvárható (25%-25%-át), azaz 
egynegyedét  jelző szinttől való eltérést tekintjük. A kialakult trendet követve, a negyedévenként 
keletkező ~ kb. – 4%-al való elmaradással, előre jelezhető volt, hogy a IV. negyedév végére a 
tárgynegyedéves tiszta bevétel már ~ kb. – 16%-al lesz várhatóan kisebb, mit a költsévetési 
előírányzatban tervezett időarányos részhányad. A GTE likvidtását javítani célzó, un. „vezérlő” 
intézkedések hatására, az utolsó negyedév árbevétele nemhogy nem csökkent, de a 
prognosztizálható ~kb. 10.000.000,-Ft utolsó negyedéves bevételnövekedés helyett, annak 
kétszerese sikerült, és a negyedéves egyenletes elvárható bevétel előírányzattól már csak ~ kb. -7%-
al maradt el az Egyesület. 
 
Tárgynegyedévenkénti levont egyesületi általános kö ltség:   
  I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
9999 (17,5%) tárgynegyedévenként     2.071.655   2.020.436    2.035.238    3.247.588 

 az éves bevételi terv %-ában:      20,858%   13,582%   13,682%  21,832% 
 a negyedévi szinttől való eltérés:-  4,142%  - 11,472% - 11,317% -  3,168% 

A befolyt bevételek negyedévenként közel azonos színvonalú ütemezettségétől való eltérést jól 
mutatja a közvetett költségként levont önnköltségi szinttű egyesületi általános költség negyedévenként 
ugyan megközelítően egyforma mértékű főkönyvi levonása, azonban az I.negyedév színvonalához 
képest az eredmény a II. és a III. negyedévekben ~ kb. 10%-10%-al elmarad. Ha ugyanezt a kialakult 
trendet képzeljük el, a IV. negyedévben is, akkor megközelítően csak ~ kb. 2.000.000,-Ft-os 
növekedést várhattunk volna el az általános költség össztömegétől, amely végül is az I. negyedév 
szintjén, ~ kb. 3.000.000,-Ft-os gyarapodással, az év végére, az  előrejelzésben prognosztizált ~ kb. 
8.000.000,-Ft közvetett költség bevétel helyett,~ kb. 9.000.000,-Ft fölé vitte a bevételarányos levont 
„egyesületi elvonás” tételét. 
 
A GTE 2012, éves gazdálkodásának kiadási költségtét elei: 
Az Egyesület kiadásai  a bevételeknek elmaradásának megfelelően, azokkal arányosan 
visszafogottan alakultak, amit a tervtől való százalékos eltérés, bevételarányosan is jól tükröz, bár 
nyilvánvalóan megállapítható, hogy a gazdálkodási félévek második negyedéveiben megugrottak a 
kiadások: 
  Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Éves kiadások ����terv 121.838.000) 15.863.105 38.842.136 54.820.779

 78.310.863 
 az éves szint %-ában: 13,019%   31.880%   44,994%   64,274% 
  eltérés a tervtől: - 11,981%  - 18,119% - 30,005% - 35,726% 

 bevételek eltérése a tervtől:  -  4,142%  - 12,170% - 24,691% - 31,809% 
 bevétel arányos eltérés:  -  7,839%  -   5,949% -   5,314% -   3,917% 
Ha a kialakult trendet követve, a IV. negyedévben előre jelezhető volt, hogy az év végére 
tárgynegyedéves tiszta bevétel   ~ kb. – 16%-al lesz kisebb, mit a költsévetési előírányzatban 
tervezett időarányos részhányad, azaz az utolsó negyedéves bevételcsökkenéssel arányosan a 
kiadások  ~ kb. – 40%-os visszafogása is előre jelezhető, amivel a tervezetthez képest   ~ kb. 60%-os 
költségszint elérése prognosztizálható, éves   ~ kb. 73.000.000,- Ft összkiadással. A tényadatok 
elemzése azt bizonyítja, hogy az előrejelzés óvatos becslése indokolt volt, a tervtől való eltérés  
 
 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2013. JANUÁ RI ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
A TESTÜLET DÖNTÉSÉVEL, MINT ELFOGADOTT MUNKAANYAG,  

A TAGSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁRA SZOLGÁL 
AZ EGYESÜLET CÉLJA SZERINTI ÉS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEINEK HELYZETE  

BESZÁMOLÓ A 2012.-ES GAZDÁLKODÁSI ÉVRŐL 

23 

 

tényszerűen - 35,726%-ot tett ki annak ellenére, hogy a csökkent bevételhez képest 64,274%-os 
költségszintet ért el a GTE: 78.310.863,-Ft összkiadás mellett. 
 
A negyedévenkénti kiadások  mértéke: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Negyedéves kiadások: 15.863.105 22.979.031 15.978.6 43 23.490.084 

 az éves kiadás %-ában:   13,019%   18,860%   13,114%   19,279% 
 a szinttől való eltérés: - 11,981%  -   6,139% - 11,885% -   7,721% 

 
A könyvelt költség tényadatok azt mutatják, hogy az I. és a III. negyedév nominális költségszintje 
megegyezik, azonban a II. negyedévben   ~ kb. 5%-al több kiadás folyt ki a munkaszámok költségeire 
az Egyesületből, amely az abszolút értékben ~ kb.-5,- MFt-al visszaesett bevétellel szemben, már 
 ~ kb.+7,- MFt-al magasabb költségszintet jelez. A gazdasági év első félévének végén 
megfogalmazott lehetséges előrejelzett vészhelyzet és ennek feloldására tett intézkedések indokoltak 
voltak, amit a III. tárgynegyedév költségeinek visszafogása is mutat, sikerült a pénzkiáramlást a 
költségek oldaláról kézben tartani. Jogos volt a félelmünk a IV. negyedév kritikus gazdálkodási 
helyzetét jellemezve, amikor azt prognosztizáltuk, hogy minden munkaszám ebben a negyedévben 
kívánja majd beállítani a közvetlen költség / árbevétel 78,75%-os szintjét, az egyesületi elvonás 
(17,5%+3,75%)=21,25%-os szintjéhez igazítva, és törekedni fognak tartalék képzésére azzal, hogy 
befejezetlennek tekintik a munkaszámukat és „nyereség” elhatárolás kezdeményezésével kívánják a 
vállalkozás továbbfolytatásának esélyeit javítani. Ezt még azzal is tetőzni lehet, hogy ún. „göngyölített 
elszámolással”, a tárgynegyedévben pénzügyi bevétel nélküli utólagos szerződések számláinak 
befogadásával és követelt kifizetésével, veszteségbe vihetik a IV. negyedévet. A tényadatok azt 
mutatják, hogy a IV. negyedév kiadásai viszik el a csúcsot,abszolút értékben ebben a negyedévben 
volt a legnagyobb a költség (23.490,-EFt), amely  ~ kb.+8,- MFt-al magasabb költségszintet jelez az 
megelőző negyedévhez képest, és ~ kb. +6%-al nagyobb volt a kiadás, mint a megelőző 
negyedévben. Az összesített bevételi szint növekedése azonban kompenzálta a költségnövekedésből 
eredő veszteségeket. A főkönyvi kivonat szerint eredményesen zártuk a 2012. évet, amely eredményt 
módosítani fogja a 2013. évre elhatárolandó bevételek illetve költségek értéke. 
 
Az egyesületi fedezet alakulása: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Éves fedezet: (terv    3.337.000) 10.246.567   8.512.313 8.153.962 7.048.448 
  a tervhez képest: +307,059% +255,088% +244,350% +211,221% 
  a csökkenés mértéke:        0% -   51,971% -   10,738% -   33,128% 
Az éves fedezet alakulása az Egyesület gazdálkodásának eredmény szempontjából legfontosabb 
mutatója. A 2012. évre betervezett fedezet időarányos túlteljesítése, amely az alapszabályban 
rögzített célszerinti tevékenységek forráshiányának pótlására fordítódik, nem jelent autómatikusan 
nyereség képzést. A könyvelt munkaszámok árbevételeinek és költségeinek különbözeteként kiadódó 
egyesületi fedezet, a gazdálkodás akadálymentes továbbfolytatásának lehetőségét biztosítja. Ez a 
kummulált egyesületi gazdálkodási jellemző, mivel a vevőkkel szembeni kiszámlázott könyvelt 
követeléseket is tartalmazza, nem követi az éves bevételek tervtől való elmaradását, azaz nem 
mutatja, hogy az I. negyedévben csak   ~ kb. 4% volt a bevételi tervtől való elmaradás, míg a II. 
negyedévben már   ~ kb.12% annak háromszorosa és a III. negyedévben az elvárható bevételnek 
csak   ~ kb. 24%-át értük el, azaz a teljes évre tervezett bevétel egynegyede az elmaradás mértéke, 
és ez a IV. negyedév végére ~ kb. 31%-ra, közel egyharmadra esett vissza. Ez arra utal, hogy a 
gazdálkodás bevételi eredményessége a gazdálkodási év folyamán időről-időre, egyre növekvő 
mértékben, elmaradt a várakozásoktól. Ezt a helyzetet a tárgynegyedéves fedezetek alakulása tükrözi 
a legnyersebb valóságában:   
 Terv  I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Tárgynegyedéves fedezet :  10.246.567 -  1.734.254 -   358.351 - 1.105.514 
  az abszolút változás: +10.246.567 -11.980.821 -1.375.903 - 1.463.866 
  a tervhez képest:   +307,059% - 359,029% -   10,738% -   43,867% 
  a csökkenés mértéke:        0% -   51,971% -   10,738% -   33,131% 
A kiadódó tárgynegyedéves fedezetek az I. negyedévben képződtek és a további negyedévekben 
folyamatosan csökkentek. Az egyesületi fedezet negyedévenkénti képződése során, sőt az ún. 
göngyölített eredmények kummulált kimutatását nyomon követve, mint azt az eddigiekben láthattuk,  
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egyre csökkenő nagyságú fedezetek regisztrálhatók a tárgyév negyedéveinek előrehaladásával, a 
magunk mögött hagyott hónapok sorában. Amíg az első negyedév, az előző gazdálkodási évről  
elhatárolt követelésekben (lásd, pl.: 355. főkönyvi számon a MTESZ-el szemben könyvelt – MTESZ 
elszámolási számla: 6.989.909,- Ft. -, de a partner részéről mindeddig ki nem egyenlített követelést) a  
bevételi oldalon jelentős fedezet „előállítását” igazolja vissza, de már a II.negyedév tiszta bevételei a 
költségekkel szemben – 1.734.254, Ft negatív egyenleg keletkezését mutatják, és a III. negyedévben 
ez újabb -358.351,-Ft nagyságú negatív egyenleg képződésével zárult, a IV. negyedévben a negatív 
egyenleg tovább növekedett -1.105.514,- Ft nagyságúra. A GTE pénzügyi fedezete 7.048,-EFt. 
 
Az Egyesület hitelek hiányában  az elszámolási betétszámlán és a kézipénztárakban felhalmozott 
készpénztartalék felhasználásával gazdálkodhat. A fizetőképesség meg őrzése  a GTE számára az 
adott időszakban előrejelzett követelések, elszámolási betétszámlán meglévő likvid fedezetek 
rendelkezésre állását jelenti. Ennek a likvid fedezetnek az alakulását tekinthetjük át negyedévenkénti 
kimutatásban (lásd: 3841. főkönyvi számla): 
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név.tény 
Elsz. bet.számla:    6.652.249   6.627.557   1.183. 673   1.042.782 
A GTE likviditását jellemzi, hogy míg az első- és a második- negyedévek végén   ~  kb. 6.600.000,- Ft 
abszolút értékben rendelkezett tartalékkal, addig a harmadik negyedév végére ez a fizetőképesség 
visszaesett   ~  kb. 1.100.000,- Ft nagyságrendre, a IV. negyedév végére pedig ~  kb. 1.000.000,- Ft 
nagyságrendre fogyott. A vállalkozás továbbfolytatásának esélyei csakis a folyó munkaszámok 
bevételeinek előrejelzéseiből származó bevételi várakozásokból táplálkozhatnak, és a már 
kiszámlázott, de még be nem folyt kinnlevőségek behajthatóságának reményeiből. 
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név.tény 
Kinnlev őségek:  - 1.749.776 - 1.390.578 - 2.351.102 -6.734. 881 
A kinnlevőségek az I.negyedév- és a II. negyedévek végén   ~  kb. 1.500.000,- Ft nagyságrendben 
jeleztek várandóságot adó tartalékot, a III. negyedév végére pedig ez a fizetőképességet javító 
várandóság megnövekedett   ~  kb. 2.300.000,- Ft nagyságrendre. A IV. negyedév végére a vevők 
tartozásait összesítő kinnlevőségek ~  kb. 6.700.000,- Ft nagyságrendre növekedtek. Ezek a be nem 
folyt követelések az Egyesület likviditását terhelik és adott pillanatban a fizetőképességet fogják 
vissza. 
 
A fizet őképesség meg őrzésének esélyeivel  szoros összefüggésben vannak az elszámolási 
betétszámla állományának változása, valamint az értékpapír portfólió alakulása, továbbá a kézi 
pénztár állomány és a valutapénztár állomány értékkészletének helyzete. A GTE likviditási 
helyzetének változását a cash-készpénz állomány és annak készletingadozása jelzi:  
 I.név.vége tény II. név.vége tény III. név vége tény IV.név. vége tény 
Elszámolási betétszámla    6.652.249   6.627.557  1.183.673    1.042.782 
Értékpapír      140.734      140.734          140.734         140.734 
Pénztár állomány      238.075      152.410          184.815         458.525 
Valutapénztárállomány      487.734      715.369     655.186               16.632 
Cash-készpénz (állomány)    7.518.792   7.636.070   2.164.408        1.658.673 
Cash-készpénz (változás)  +7.518.792 -    117.278 - 5.471.662         -   505.735 
 
Amíg az I. negyedévben az Egyesület bevételei   ~  kb. 7.500.000,- Ft nagyságrendben halmoztak fel 
fizetőképes fedezetet a gazdasági működés lehetővé tételére, addig a II. negyedéves gazdálkodás, 
bár megőrizte a felhalmozott fedezet színvonalát, mégis már  ~  kb. – 117.000,- Ft nagyságrendben 
csökkent az Egyesület fizetőképességének tartaléka. A III. negyedévben jelentős mértékben feléltük 
fizetőképességünk tartalékait, és az addig megtermelt fedezetek elköltésével, szeptember végére már   
~  kb. – 5.500.000,- Ft nagyságrendben csökkentek készpénztartalékaink. A III. negyedév végén   ~  
kb. 2.000.000,- Ft fizetőképes fedezettel rendelkeztünk és likviditásunk a kinnlevőségek 
várakozásaival együtt   ~  kb. 4.300.000,- Ft nagyságrendben áll meg. A IV. negyedévben tovább 
folytatódott a GTE munkaszámaihoz tartozó gazdálkodási taktikában, a korábban megtermelt 
fedezetek felélésének, az egyesületi célszerinti tevékenységei fedezethiányainak pótlására 
visszaforgatható fedezetállomány megcsapolásának az igénye. Ezzel az év végére ~  kb. 1.000.000,- 
Ft nagyságrendre esett vissza az elszámolási betétszámlán elérhető pénzeszközök állománya, kiürült 
a valutapénztár készlete is (~  kb. – 16.000,- Ft nagyságrendben), a cash készpénzállomány 
készpénztartaléka ~  kb. – 500.000,- Ft nagyságrendben csökkenve, készpénztartalékaink az év  
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végére már   ~  kb. -1.600.000,- Ft értékszintre estek vissza. Egyesületünk likviditása  a 
kinnlev őségek  (6.734.881,-Ft) várakozásaival együtt    ~  kb. 8.300.000,- Ft nagyságrendben  áll 
meg. 
 
Összegezésként  megállapítható, hogy a GTE (7.048,-EFt) pozitív fedezetet biztosítva eddig 
átvészelte az előre jelzett pénzügyi válsághelyzet kivédhető következményeit. A kellő időben 
meghozott szigorító költséggazdálkodás intézkedései és a bevétel növelésére felszólító elvárások 
meghírdetése helyesnek bizonyultak. Azonban, mivel az egyesületi gazdálkodás ütemezettsége 
negyedévenkénti lezárt elszámolásokat  tételez fel, az utolsó negyedévben sem engedhetjük meg, 
hogy bárki is az előző negyedévekben kimutatott és a tárgynegyedévek végén elszámolásokkal lezárt 
részeredményeket önkényesen „göngyölítse”, és azt visszamenőlegesen a következő negyedévek 
terhére bevétel hiányában felhasználja. Az egyes munkaszámok kiadásait vissza kell fogni a 
költségvetési előírányzatok szintjére. Az év utolsó tárgynegyedévében is csak az adott 
tárgynegyedévi bevétel használható fel az el őre betervezett kiadások fedezetére, túlköltekezést 
az egyesületi likviditás meg őrzése érdekében nem engedhetünk meg!  A mérce a költségvetés 
tervezésekor megkövetelt ún. „egyesületi elvonás”  előírányzott szintjének betartása. Ezt a szintet a 
Közgy űlés -25%-ban állapította meg.  Ezen a követelményszinten a gazdálkodás eredmény 
motiváltsága érdekében úgy változtattunk, hogy az elvárt +7,5% „ egyesületi nyereség”  50%-50% 
megosztásával , az egyesületi nyereség felét (+3,75%) lehetővé tettük  a munkaszámok költségei 
között visszaforgatni , a másik felével (+3,75%) pedig megnöveltük az  „egyesületi elvonás”  
mértékét , azaz a GTE célszerinti tevékenységi körében keletkezett fedezethiány pótlásának esélyeit. 
Így adódott ki a GTE 2012. évi gazdálkodásában a közgyűlésen irányelvként elfogadott 
„közvetlenköltség/árbevétel szint” elvát mértéke: 75%+3,75%=78,5%!  Nem engedhető meg, hogy 
a tervezéskor elvárásként megfogalmazott 78,75%-os közvetlenköltség/árbevétel szinttől bárki is saját 
javára eltérjen. Nem 17,5% volt az „egyesületi elvonás” előírányzott mértéke, henem eleve 21,25%! 
Addig nem fizethető ki egyetlen befogadott költségszámla sem, amíg a munkaszámon kinnlevőség 
van, amíg az egyesületi gazdálkodás szufficitességét biztosít ó 21,25% részesedést le nem 
könyveltük a GTE javára.  Külön ki szeretnék térni az értékelés során arra a jelenségre, hogy a 
fedezetmegsztás elve  a Költségvetés Közgyűlésen elfogadott szabályai szerint, a folyamatos 
gazdálkodási tevékenységet folytató munkaszámok  esetében, az eredmény negyedévenként 
50%-50%-os megosztásán alapul,  és a 7,5%-os minimális fedezet el őállítása  minden esetben 
elvárt gazdálkodási kötelezettség . A minimális fedezet 50%-50%-os megosztásán alapuló 3,75%-
os hozzájárulás az „egyesületi elvonás” elvárt mini ális mértékéhez , annak készséggel elszámolt 
teljesítése, nem írja felül az osztozkodás a fele-fele arányú időarányosan megkövetelt alapelvét! 
Rendezvények esetében,  mivel ezek nem folyamatos elszámolású munkaszámok, hanem az 
elszámolás az utókalkuláció során a rendezvény lezá rásakor történik , a közvetlen költségek 
számlákkal való elszámolással történő lezárása után a fennmaradó eredmény megosztására itt is a 
fedezet 50%-50%-os megosztása érvényes,  amelynek alapelvét a csak 3,75%-os minimális fedezet 
előállítása nem írja felül, mivel ez minden esetben elvárt gazdálkodási kötelezettség. Amennyiben a 
szervezők a közvetlen költségek között, az eredmény előzetes kimutatását megelőzően, munkájuk 
ellenértékeként számlával pénzt vesznek fel, úgy a maradványfedezet teljes egészében az 
Egyesületet illeti meg  és ez a fedezet nem lehet kevesebb, mint a szervezők által megbízási 
szerződéssel felvett, vagy számfejtett összeg.  
 

2.4.A tárgynegyedévek gazdálkodásának áttekintése: 
A GTE likviditásának megőrzése érdekében az egész gazdálkodási évben az egyes tárgynegyedévek 
gazdálkodásának folyamatos megfigyelésével és áttekintésével valamint a bevételi portfólió 
legfontosabb elemeinek gazdálkodását kritikai szemlélettel elemezve, kíséreltük meg megvilágítani 
azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az Egyesület fennmaradása érdekében folyamatosan 
meg kellett, és a közeli jövőben is meg kell fontolni, továbbá állandóan szem előtt kell tartani. Már a 
2013. éves költségvetés előtervezésekor megvizsgáltuk, hogy a nullszaldós költségvetés „fedezeti 
pontjának” [F]  eléréséhez, m=21,25% „egyesületi elvonás” esetén; kb. ~ (MB)=7,5 MFt „működési 
bevétel” és kb. ~ (MK)= 20 MFt előre jelzett „működési költség” mellett, kb. ~ (xF)= 78,823 MFt 
„szükséges árbevétel” elérése lenne kívánatos. (lásd: az ídézett: GTE KÖLTSÉGVETÉSI 
TERVEZETE 2013 v06 120917 című DOC file  [14. sz. ] táblázatát; itt 9. sz. táblázat). 
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(MB)= 5; 7,5; (MK)= 5; 35; (MH)= 0;-27,5; m=21,25%   [14. sz. táblázat]  9. sz. táblázat 
Sorszám  (MB) 

 
[MFt] 

(MK) 
 

[MFt] 

(MH) 
 

[MFt] 

m m.(MK) [(MB) – 
m.(MK)] 

(1-m) xF = 
[ ]/(1-m) 

[MFt] 

CKF 

xF-(MK) 
[MFt] 

CBF 

yF-(MB) 
[MFt] 

7. 7,5 10 - 2,5 0,215 12,125 -4,625  21,764 11,764 14,264 
8.  15 - 7,5  18,1875 -10,6875  50,294 35,294 42,794 
9.  17,5 -  10,00  21,2187 -13,7187  64,558 47,058 57,058 
10. 7,5 20 -  12,50  24,25 -16,75  78,823 58,823 71,323 

 
A GTE költségvetés tervezésének lényegét, a munkaterületek által vizualizálható formájában 
bemutatva, az egyesületi gazdálkodás [F]  „fedezeti pontjának” és [P] „munka pontjának” előirányzott 
szükséges árbevételeit és megengedhető kiadásait, az „egyesületi elvonás” gyakorlatilag 
megkövetelhető 17,5%-os , vagy legfeljebb 21,25%-on számonkérhető szintjein szaggatott nyilak 
mentén haladva mutatja be az 1. sz. ábra. 
 
 

Szükséges  
Árbevétel [A]      E25 E20    E10          + Eredmények 
  (MB + CB)= ⇒                     P [102.636; 104.590] 
 =104.590,-       E00 Eredmény 0% 
[EB] IV.név.= ~85MFt      E-10 Veszteség -10% 
  ~ (XF)              F       F 

         E-20  Veszteség -20% 
 
 
 [EB] III.név .= ~62 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 [EB] II.név = ~47 
        [EK]  IV.név = ~78 MFt;  
 
 [EB] I.név .= ~25 
 
            [EK] III.név = ~54 
      MB=10   ⇒⇒⇒⇒     M [35; 10] 
      [MB]= 5      ~ (KF)  
  ……O          
              ⇑⇑⇑⇑   [EK] II.név = ~38          ⇑  Megengedhető  
   [MK]=10      MK=35   (MK + CK)=102.636,-   Költség         [K] 

      [EK] I.név = ~15   
 

1.sz. ábra: A GTE 2012. évi tervezett költségvetésének előirányzott  
[F]  „fedezeti pontjának” és [P] „munka pontjának” bemutatása  

 
A költségvetés tervezésének szisztematikus útját bejárva, és negyedévenként sorra teljesítve a 
minimális elvárási szinteknek  
• megfelel ő árbevételeket:    [EB] I.név .= ~25 MFt;  

[EB] II.név = ~47 MFt;  
[EB] III.név .= ~62 MFt;  
[EB] IV.név.= ~85 MFt;  és  

• megengedhet ő költségeket:  [EK] I.név = ~15 MFt;  
[EK] II.név = ~38 MFt;  
[EK] III.név = ~54 MFt; 
[EK]  IV.név = ~78 MFt;   

a GTE 2012. évi gazdálkodásának mérlege, az előrejelzések alapján jó megközelítéssel pozitív 
nullszaldósra alakítható!  
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Az eddig bemutatott elemzések azt mutatják, hogy (m=21,25% „egyesületi elvonás” mellett) ezen az 
„egyesületi elvonási” szinten még működőképes a GTE, van arra esély, hogy a gazdálkodási év 
végére szufficitesen zárhatjuk a mérlegévet. Viszont m=17,5% „egyesületi elvonás” mellett; a kb. ~ 
(MB)=7,5 MFt „működési bevétel” és a kb. ~ (MK)= 20 MFt „működési költség” esetén, megközelítően 
kb. ~ (XF)= 91,428 MFt „szükséges árbevétel” elérése lenne kívánatos, ha a nullszaldós költségvetés 
„fedezeti pontját” [F]  tűzzük ki célul eléréni. (lásd: az ídézett: GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 
2013 v06 120917 című DOC file [17. sz.] táblázatát, itt 10. sz táblázat!).  
 
(MB)= 5; 7,5; (MK)= 5; 35; (MH)= 0;-27,5; m=17,5%   [17. sz. táblázat]                       10. sz. táblázat 
Sorszám  (MB) 

 
[MFt] 

(MK) 
 

[MFt] 

(MH) 
 

[MFt] 

m m.(MK) [(MB) – 
m.(MK)] 

(1-m) xF = 
[ ]/(1-m) 

[MFt] 

CKF 

xF-(MK) 
[MFt] 

CBF 

yF-(MB) 
[MFt] 

7. 7,5 10 - 2,5 0,175 11,750 -4,25  24,285 14,285 16,785 
8.  15 - 7,5  17,625 -10,125  57,857 42,857 50,357 
9.  17,5 -  10,00  20,5625 -13,0625  74,642 57,142 67,142 
10. 7,5 20 -  12,50  23,50 -16,00  91,428 71,428 83,928 

 
Ha továbbra is kénytelenek leszünk az erélytelen szintű „egyesületi elvonási” feltételek mellett 
gazdálkodni, az előrejelzések birtokában nem leszünk képesek tartósan, veszteség nélkül zárni a 
gazdálkodási évet, és a megkívánt szinttű árbevételtől az Egyesület biztosan el fog maradni! 
 
Az előre jelzésekre alapozott becslések alapján a következetesen számonkért: 
m=17,5%+3,75%=21,25% „egyesületi elvonási”  szintnek megfelelve , bár a költségvetési 
előirányzatokhoz képest jelentős eltéréssel, de még a fizetésképtelenség csődhelyzetét elkerülve, 
továbbra is működőképes az Egyesület: 
 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név tény 
Éves bevétel: (terv 125.175.000) 26.109.673  47.354.449 62.974.742 85.359.312 
Negyedéves tiszta bevételek:  26.109.673 21.244.812  15.620.299 22.384.570 
9999 (17,5%): (terv   14.875.000)   2.071.655   4.092.091    6.127.329   9.374.947 
Éves kiadások �terv121.838.000) 15.863.105 38.842.136 54.820.779  78.310.863 
 
A gazdálkodás gyakorlata visszaigazolta, hogy a negyedévenkénti elszámolás szükségességének 
felismerése , célra vezető volt az Egyesület számára. A magunk mögött hagyott évben minden 
negyedévben áttekintettük a valós „göngyölített” egyesületi szinttű és „tisztán tárgynegyedéves” 
árbevételi-, kiadási költségalakulási-, általánosköltség szinttű egyesületi elvonás-, az egyesületi 
fedezet- alakulásának helyzetét, és nyomon követtük az elszámolási betétszámla állományának 
változását, valamint az értékpapír portfólió alakulását, továbbá a kézi pénztár állomány és a 
valutapénztár állomány értékkészletének helyzetét. A GTE likviditási helyzetének változását a cash-
készpénz állomány és annak készletingadozása mérésének folyamatos kimutatásával és várható 
előrejelző becslésével kíséreltük meg döntésre kész adatszolgáltatással kézben tartani. 
 
Miután ezekről a számadatokról az év folyamán többször adtunk a GTE Országos Elnöksége számára 
hiteles áttekintést, ebben az értékelő beszámolóban a hely és a mondanivaló takarékosságát szem 
előtt tartva nem bocsátkozunk felesleges ismétlésbe. E helyütt csak a IV. tárgynegyedév 
gazdálkodásának áttekintésével kíséreljük meg a GTE bevételes tevékenységeinek értékelését .  
 
2.5.  A IV. tárgynegyedév évzáró összefoglaló gazdá lkodási adatai: 
A 2012. évben GTE  működési típusú (lásd: 1000-es munkaszámok!) III. tárgynegyedévi 
göngyölített bevételei  (4.988,- EFt) a tervezett egész évi bevétel 65,63%-át érték el, a IV. 
tárgynegyedév során ez az összeg (8.165,-EFt-ra) módosult. Míg működési típusú árbevétel III. 
tárgynegyedévi tiszta értéke (0,- EFt), addig a IV. tárgynegyedévben  (3.177,- EFt) működési bevételt 
hajtottunk be, amely azt jelenti, hogy a költségvetésben a IV. negyedévtől elvárt tisztán (~1.900,- 
EFt/név) százalékosan 25%-os, halmozottan már 100%-os bevételi szintet meghaladva, tisztán 
+167,21%-os , halmozottan  +7,43%-os bevétel többlet keletkezett. A célszerinti összes 
tárgynegyedévi bevételnek  (67.561, - EFt) a tárgynegyedév végén a működési bevételek  a 
halmozott bevételek 12,085%-át érték el. A megengedhető negyedéves (~8.300,- EFt/negyedév) 
működési költségek  a IV. tárgynegyedév végéig tervezett, elérhető (33.200,- EFt) szinttől 
gyakorlatilag 9.413,- EFt megtakarítással, összesítve (23.787,- EFt) szinten: 71,64%-on  feletek meg.  
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A működési költségek fedezetének hiánya (-15.621,- EFt) az egész évre betervezett 
fedezethiánynak (-25.600,-EFt) az 61,019%-a, vagyis a fedezethiány  a megengedhető előirányzatnál 
(-25.600,- EFt) 38,98%-al, nominális értékben (-9.979,- EFt-al) kisebb . A működési típusú költségek 
sorában a be nem folyt kinnlev őségek (-2.768,-EFt / 22.384,- EFt) a tiszta tárgynegyedév végi 
könyvelt árbevétel 12,365%-a, a halmozott árbevételek (85.359,-EFt) 3,242%-a, ami azt jelenti, hogy a 
működési típusú bevételek  több, mint 96,757%-a a tárgynegyedévben már időarányosan mind 
befolyt.   
 
A IV. negyedév id őarányos teljesítését  a december 31.-i könyvelési helyzetnek megfelelően, a 
főkönyvi kivonat adatai alapján tekinthetjük át (lásd: a következő táblázatokban!) 
 
A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSE 2012. ÉVRE / IV . NEGYEDÉV 

„Bevételi-likviditási” terv IV. negyedév  
A 2012. december 31.-i tényhelyzet alapján:                 11.sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
vége 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
vége 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
vége 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 

kinnlev. 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
1000 7.600 8.165 3.177 107,43% 33.200 23.787 4.974 71,64% -25.600 -15.621 - 1.796 -2.768 

Célszerinti:              
2000 5.000 443 0 8,86% 3.750 215 0 5,73% 1.250 228 0 0 
3000 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 
4000 30. 000 28.169 6.608 93,89% 22.500 31.210 10.182 138,71% 7.500 -3.048 - 3.580 -2.100 
5000 24.000 0 0  21.000 2 0 0% 3.000 -2 0 0 
7000 42.000 38.949 9.352 92,73% 31.500 22.862 8.324 72,57% 10.500 16.086 1.028 -1.172 
8000 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  101.000 67.561 15.960 66,89% 78.750 54.289 18.508 68,93% 22.250 13.264 - 2.552  
9999 14.875 9.374 3.247 63,01% 0 3 3 0% 14.875 9.371 3.244 -694 

Célsz. fedezet :  115.875 76.935 19.207 66,39% 78.750 54.292 18.511 68,94% 37.125 22.635 692 -4.286 
Célszerinti össz:  125.175 85.100 22.384 67,98% 118.650 78.079 23.485 65,80% 6.525 7.014 - 1.104 -4.570 
Vállalkozási:              

6000 0 256 0  0 221 0 0% 0 35 0 0 
Mindösszesen:  125.175 85.359 22.384 68,19% 118.650 78.300 23.485 65,99% 6.525 7.048 - 1.104 -6.734 

 
A költségvetési terv végrehajtásában legfontosabb szerepet játszó munkaszámok gazdálkodásának 
áttekintésével is szeretnénk hozzájárulni a teljesebb kép kialakításához: 
Szaklapok kiadása (4000) 

4372 M&G 2012 
4373 Gép 2012 
4375 Gép pályázat 

Konferencia és rendezvényszervezés (7000) 
7252 FISITA 2012 
7266 Gépészeti K. 
7268 Heg.Mesterk. 
7269 26. Heg.Konf. 
7270 Gyártás2012. 
7271 43.Autó Busz 
7272 33.Balat.Ank. 
7273 OMMF.Pály. 
7274 Heg.roncs.m. 
7275GéptervezőSzeminárium 
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A 2012. december 31.-i tényhelyzet alapján: [11./a. sz. táblázat] 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszá mon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
Kinnlevő 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 30. 000 28.169 6.608 93,89% 22.500 31.210 10.182 138,71% 7.500 - 3.048 - 3.580 -2.100 
4372 M&G 2012 15.000 20.097 3.088 133,39% 13.000 18.440 5.025 141,84% 2.000 1.656 -1.938 -  690 

4373 Gép 2012 5.000 5.340 2.821 106,80% 3.750 9.767 4.780 260,45% 1.250 - 4.427 -1.960 - 1.410 

4375 Gép pályázat 3.000 2.700 0 90,00% 3.000 3.000 375 100% 0 -300 -  925 0 

             
7000 42.000 38.949 9.352 92,73% 31.500 22.862 8.324 72,57% 10.500 16.086 1.028 -1.172 
7252 FISITA 2012 6.140 4.870 0 79,31% 6.140 1.731 846 28,19% 0 3.138 -596 0 

7266 Gépészeti K. 810 5.247 1.337 647% 553 281 72 50,81% 257 4.965 1.255 -594 

7268 Heg.Mesterk. 600 501 0 83,5% 150 479 0 331% 450 22 0 0 

7269 26. Heg.Konf. 10.100 10.030 0 99,30% 8.637 6.856 0 79,37% 1.462 3.173 0 0 

7270 Gyártás2012. 2.250 2.165 2.165 96,22%  181 160   1.983 1.963 -275 

7271 43.Autó Busz 3.440 3.172 20 92,22% 3.057 1.683 186 55,05% 383 1.488 -167 0 
7272 33.Balat.Ank. 10.890 5.250 4.388 48,20% 6.790 3.358 3.225 49,45% 4.099 1.892 1.163 0 

7273 OMMF.Pály. 4.950 0 0 0% 4.950 3 3 0% 0 -3 -3 0 

7274 Heg.roncs.m. 600 488 0 81,33% 57 332 274 100% 431 155 -275 0 

7275GéptervezőSz 500 532 11 106% 100 37 35 37% 400 494 - 23 - 210 

 
A IV. tárgynegyedéves bevételek időarányos ütemezettségét  vizsgálva [lásd:12. sz. táblázat ] a 
negyedév végi, azaz az év végi bevételi helyzethez viszonyítva jól látható, hogy október elején a 
bevételek  már 74,85%-ban , azaz háromnegyed részt befolytak, október végéig a bevételek 84,76%-
a, november közepéig a bevételek több, mint 91,96%-a folyt be, azaz a tárgynegyedéves bevételek 
alakulása asszimptotikusan ütemesnek volt tekinthető, a töréspont a 48. héten következett be,  
amelyet követően már csak a maradék 5,99% érkezett be négy hét alatt: 
 
Egyesületi id őarányos kummulált összesítés:             [ 12. sz. táblázat] 

2012.  
IV. 
negyedév 

40. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 07. 

41. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 14. 

42. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 21. 

43. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 28. 

44. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 04. 

45. Hét 
2012. 
NOV. 
-11.11. 

46. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 18. 

47. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 25. 

48. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 30. 
 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 

Bevétel 63.894.759 70.583.612 71.354.112 72.6888.617 72.939.169 75.084.469 78.500.795 79.137.553 80.324.524 
[%] 74,852% 82,688% 83,591% 84,763% 85,448% 87,961% 91,963% 92,710% 94,101% 

Kiadás 55.810.009 62.061.421 62.179.609 62.401.335 63.700.991 64.361.469 65.707.614 67.717.326 71.109.694 
[%] 71,268% 79,250% 79,401% 79,687% 80,961% 82,187% 83,906% 86,460% 90,804% 

Fedezet 8.084.749 8.522.190 9.174.502 10.287.281 9.238.176 10.722.972 12.793.180 11.420.226 9.214.829 
[%] 114,69% 120,91% 130,16% 145,95% 131,07% 152,12% 181,51% 162,03% 130,73% 

9999 6.161.979 6.862.154 7.464.297 7.678.497 7.845.136 8.196.886 8.243.436 8.768.739 8.920.234 
Kinnlevő -2.085.512 -6.014.366 -2.665.114 -3.856.115 -3.346.743 -4.570.743 -6.184.861 -5.576.702 -5.442.942 
Egyenleg 5.999.237 2.507.824 6.509.388 6.431.166 5.891.433 6.152.229 6.608.319 5.843.524 3.771.887 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 201.355 746.685 646.685 247.800 241.075 350.990 996.015 377.935 669.325 
Valuta 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 655.080 16.632 16.632 
Elsz. bet.szla. 3.003.589 3.524.835 1.905.800 3.181.443 3.904.221 4.674.163 5.684.526 4.165.328 1.756.141 
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                 12/a. sz. táblázat] 

Egyesületi kummulált hetenkénti összesítés:  Egyesületi negyedévenkénti összesítés: 
[Ft] 48. Hét. 

2012 
DEC. 

-12. 02. 

49. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 09. 

50. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 16. 

51. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 23. 

52. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

I. Név 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 
 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 80.339.525 80.243.584 82.387.912 85.338.012 85.359.312 26.109.673 47.354.449 62.974.742 85.359.312 
 94,11% 94,00% 96,51% 99,97% 100% 30,58% 55,47% 73,77% 100% 
Kiadás 71.176.442 74.813.668 76.506.560 76.886.581 78.310.863 15.863.105 38.842.136 54.820.779 78.310.863 
 90,89% 95,53% 97,69% 98,18% 100% 20,25% 49,60% 70,00% 100% 
Fedezet 9.163.082 5.429.915 5.881.351 8.451.430 7.048.448 10.246.567 8.512.313 8.153.962 7.048.448 
 130,00% 77,028% 83,442% 119,90% 100% 145,37% 120,77% 115,67% 100% 
9999 8.922.874 8.947.364 9.220.947 9.374.947 9.374.947 2.071.655 4.092.091 6.127.329 9.374.947 
Kinnlevő - 5.450.852 - 2.259.637 - 4.402.281 - 6.734.881 -6.734.881 -1.749.776 -1.390.578 -2.351.102 -6.734.881 
Egyenleg 3.772.230 3.170.278 1.479.070 1.716.549 313.567 8.496.791 7.121.735 5.802.860 313.567 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 669.325 669.325 327.300 327.300 458.525 238.075 152.410 184.815 458.525 
Valuta 16.632 16.632 16.632 16.632 16.632 487.734 715.369 655.186 16.632 
Elsz. bet.szla. 1.756.141 3.015.231 3.635.737 787.742 1.042.782 6.652.249 6.627.557 1.183.673 1.042.782 

 
Az egyesületi kiadások  tárgynegyedévi alakulását, a kezdeti megugrást (egy hét alatt 
+8%költségnövekedést) követően okóber közepétől ugyanaz az arányos kiegyenlítettség jellemzi, 
mint a bevételek alakulását. A költségek időközönként egyenletes  ~ kb 1.000,-EFt-1.000,-EFt 
növekedésével, november végéig mérésenként~ kb 1,5%-1,5% -al nőttek, azonban december elején 
jelentősen megemelkedtek az egyesületi összesített kiadások. A befolyt fedezet alakulása 
folyamatosan hektikus, egyszer fenn, egyszer lenn, és a tárgynegyedév utolsó hónapjának heteiben 
fogyott le a legalacsonyabb szintre, -30%-ot süllyedve, miközben október-november hónapban a 
fedezet a másfélszeres szinten lebegett. A vizsgálódásból levonható az a következtetés, hogy a 48. 
heti fordulópont elérése után lecsökkent az árbevétel üteme, ugyanakkor tovább nőtt a kiadások 
mértéke, aminek egyenes következménye, hogy kritikusan csökkent az Egyesület likvid fedezete. 
A negyedév végi helyzetek összemérése is nagyon tanulságos az egyenlőtlenségek felderítésében. 
 
Az oktatási tevékenységeknek  (lásd: 2000-es munkaszámok!) nem volt bevételük sem a III., sem a 
IV. tárgynegyedévben, a könyvelt bevétel  az egész évre betervezett szint 8,86%-át  érte csak el. Ez 
azt jelenti, hogy az egész második félévben nem volt bevétele (lásd: 0,-EFt) az oktatásnak, és így már 
-91,14%-al elmaradt a költségvetésben betervezett éves bevételektől. Az oktatási  tevékenységek 
költségei  a bevételek elmaradásával egyetemlegesen csak 5,73%-át érték el a betervezett 
előirányzatnak. Az oktatási portfolió egész éves eredménye  (228,-EFt) halmozottan csak 18,24%-át 
érte el a betervezett éves üzletági nyereség előirányzatának, és jelentősen alulmúlta a 
negyedévenként elvárt fedezet előállításának elvárható ütemezett (312.500- Ft/negyedév) szintjét!. Az 
egyesületi oktatást új alapokra kell állítani! 
 
A költségvetésen felüli bevételes tevékenységek  könyvelésére szolgáló (lásd: 3000-es 
munkaszámok!), az un. „bevételi centrumok” tevékenységeinek teljes hi ánya miatt , ez a portfólió-
elem egész évben, valamennyi tárgynegyedévben, továbbra is teljesen érintetlen. 
 
A szaklapok kiadási tevékenysége  (lásd: 4000-es munkaszámok) bevételei a III. tárgynegyedévben 
összesítve, az egész évre tervezett bevétel 71,87%-át érték el, ez gyakorlatilag megfelel az 
időarányos ütemezésnek, a IV. negyedévben bár bevétel tekintetében elérték a 93,89%-ot, mégis 
elmaradt a költségvetés tervezésekor elvárható szin ttől. Ugyanakkor a szaklapkiadási 
tevékenység költségei  mindkét negyedévben meghaladták a tárgynegyedévre előirányzott szintet, a 
III. negyedévben már az éves kiadások 93,45%-ával , tehát 18,45%-al túlköltekeztek,  a IV. negyedév 
végére a túlköltekezés 138,71%-ra n őtt meg , miközben bevételeik (28.169,-EFt) -6,11%-al 
maradtak  el az elvárható tervezett (30.000,-EFt) értékektől! A szaklapok kiadói tevékenységétől a 
költségvetés által elvárt éves fedezetnek (7.500,-EFt) még csak töredékét sem biztosították, mivel a 
munkaszámok a „M&G” kivételével veszteségesek (-3.048,-EFt). A M&G 1.656,-EFt fedezetet állított 
elő, de a „Gép” -4.727,-EFt-al  terhelte meg a GTE likviditását. A szaklapok összesített teljesítménye 
elmarad az elvárt eredménytől. Tételesen a: 
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4372 munkaszámon: M űanyag és Gumi 2012  

IV. tárgynegyedév végi árbevétele  (20.097,- EFt) az éves előirányzat 133,39%-a, ami 
33,39%-al felül múlta  a negyedév végi kummulált elvárásokat, de a „M&G” tiszta IV. 
negyedéves bevétele  (3.088,- EFt) az éves bevételi előirányzat 20,586%-a, amely -4,413%-
al alatta marad az időarányosan elvárható negyedéves szinttől. A „M&G” tiszta IV. 
negyedéves kiadásai  (5.025,- EFt) az éves előirányzat (13.000,-EFt) 38,653%-át tették ki, 
ezzel +13,653%-al túllépték az időarányosan megengedhető kiadásokat. A „M&G” 
közvetlenköltség/árbevétel viszonyát tekintve, a IV. tárgynegyedév végén (18.440,- 
EFt/20.097,- EFt) halmozottan: 91,754%  volt, továbbá a IV. tárgynegyedévre vonatkozó 
tiszta közvetlenköltség (5.025,-EFt)/árbevétel (3.088,-EFt) mutató:  162,726%, ami már az 
első látásra is jelzi, a tárgynegyedéves túlköltekezést.  mert mindkét érték magasabb, mint a 
megengedhető legmagasabb érték: a 78,75%. Az is igaz, hogy a M&G által elért fedezet már 
az I. negyedévben túllépte az egész évre betervezett eredmény  nagyságát 134,45%-al, és a 
II. negyedév végén is 154,45%-on  állt a halmozott eredmény-mutató, és a III. tárgynegyedév 
végén 179,7%-al meghaladta a teljes évre elvárt eredményt . Viszont a IV. tárgynegyedévi 
halmozott eredmény (1.656,-EFt) már kevesebb, mint az elvárt (2.000,-EFt) és a negyedévi 
tiszta eredmény már veszteség (-1.938,- EFt) volt, ami az Egyesület likviditását megterhelte. A 
GTE szaklapkiadási portfóliója be nem hajtott kinnlev őségének  kb. egyharmada (-690,-
EFt)a „M&G” számlájára írható, amelynek nagysága a lap tárgynegyedévi árbevételéhez  
képest (3.088,-EFt) az adott időpontban 22,344%. A M&G főszerkesztőjének előre jelzése 
szerint is várható volt, hogy a M&G gazdálkodása az utolsó tárgynegyedévben veszteséges 
lesz, és az eddig a munkaszámon kimutatott, de fel nem használt eredményt teljes egészében 
vissza kívánta fordítani saját céljaira, tovább folytatva  az eddig is követett tárgynegyedéves 
túlköltekezést . Külön ki szeretnék térni az értékelés során arra a jelenségre, hogy a 
fedezetmegsztás elve a Költségvetés Közgyűlésen elfogadott szabályai szerint, a folyamatos 
gazdálkodási tevékenységet folytató munkaszámok esetében, az eredmény negyedévenként 
50%-50%-os megosztásán alapul, és a 3,75%-os minimális fedezet előállítása minden 
esetben minimálisan elvárt gazdálkodási kötelezettség, annak teljesítése nem írja felül az 
egyenleg fedezetmaradványát érintően, az osztozkodás a fele-fele arányú időarányosan 
megkövetelt alapelvét! 
 

4373 munkaszámon: Gép 2012 
a III. tárgynegyedév végi  árbevétele  (2.519,- EFt) az éves előirányzatnak (5.000,- EFt) 
csupán 50,38%-át érte el, ami akkor 24,62%-al alulmaradt  az éves költségvetés 
előirányzatában megfogalmazott időarányos elvárástól, sőt a tárgynegyedéves tiszta árbevétel 
(1.096,- EFt) is a maga 21,92%-ával  még nem elégítette ki a negyedévre vonatkozó 
költségvetési elvárást. Ugyanakkor a III. tárgynegyedéves kiadások  halmozottan (4.987,- 
EFt) az éves előirányzott kiadások (3.750,- EFt) 132,986%-át is elérték, ezzel 57,986%-al 
túllépve  az időarányosan megengedhető értékeket. A „Gép” IV. tárgynegyedéves tiszta 
bevételei  (2.821,-EFt) a halmozott éves bevétel (5.340,-EFt) 52,827%-át teszi ki, ezzel is 
bizonyítva, hogy a lap bevételei a második félévben ütemezetté vátak. A „Gép” költségei 
(9.767,- EFt) önmagukban is meghaladják a tárgyévi bevételek (5.340,- EFt) nagyságát, és ez 
a halmozott éves előirányzatnak már önmagában is a 260,45%-os  költségszintjét jelenti. A 
„Gép” gazdálkodásának az időarányosan ütemezett értékektől való jelentős eltérését mutatja, 
hogy a halmozott kimutatású (9.767,-EFt/5.340,-EFt) közvetlenköltség/ árbevétel aránya: 
182,902%!!! , amely már a III. negyedévben is totálisan fedezet nélküli kiadói tevékenységet 
mutatott és ez megismétlődött a IV. tárgynegyedévben is.. A GÉP szaklap ezzel a 
halmozottan -4.427,- EFt túlköltekezéssel  súlyosan megterhelte a GTE valamennyi eddigi. 
tárgynegyedéves elszámolását és ezen keresztűl a gazdálkodás likviditását! Természetesen 
tudjuk, hogy a szaklappal foglalkozó kollégák minden tőlük telhetőt megpróbáltak megtenni a 
lap életben tartására. A „Gép” IV. tárgynegyedéves tiszta vesztesége is -1.960,-EFt , ami a 
IV. tárgynegyedéves árbevétel (2.821,-EFt) 69,478%-a, így ennek továbbgyűrűző hatásaival, 
az egyesületi gazdálkodás már korábban elszenvedett sérüléseit tetézve, a GTE egészére 
nézve, továbbra is éreztetik kedvezőtlen hatásukat! 
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4375 munkaszámon: Gép pályázat 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatását megszerezve a „Gép” című folyóirat fennmaradásának 
esélyeit megcélzó 3.000,- EFt forrás igénybevételét megpályázva, a IV. tárgynegyedévében a 
már befolyt 2.700,- EFt nagyságú előleget, amely az árbevétel 90,00%-át  jelenti, teljes 
egészében felhasználta. Ebből a tárgynegyedévben 375,- EFt került felhasználásra, így a 
„Gép” elköltötte (lásd: 3.000,- EFt felhasználásával) a pályázat tervezett költségkeretét. A 
pályázati portfolió „Gép-pályázat” című 4375 munkaszámán a IV. tárgynegyedév végén -300,- 
EFt veszteség keletkezett, és a IV. tárgynegyedév tiszta egyenlege -925,-EFt vszteség. 
 

7266 munkaszámon: Gépészeti Konferencia (Gép) 
A „Gép” című folyóirat konferencia szervezési képességeinek kiaknázásával, a Miskolci 
Egyetem TÁMOP projektjeinek támogatását felhasználva, a szaklap fennmaradását 
támogatandó, a szaklap Szerkesztő Bizottsága konferenciát szervezett. A tervezetthez (810,- 
EFt) képest a konferencia szervezői a tiszta IV. tárgynegyedévben érdemben 1.337,- EFt 
árbevételt szereztek, ezzel végeredményben a negyedév végéig halmozottan 5.247,- EFt 
bevételhez  juttatták a szaklapot, és ezzel növelték a szaklap likviditásának esélyeit. A 
tárgynegyedévi tiszta költség 72,- EFt kiadás  volt, halmozottan 281,-EFt költségekkel. Az 
eredmény is 1.255,- EFt tiszta tárgynegyedéves fedezet , amelynek többszörösét kitevő 
halmozott fedezet  előállításával (4.965,- EFt) enyhítették a „Gép” c. szaklap túlköltekezése 
miatt  előállt súlyosan megterhelt Egyesület 2012. éves elszámolási rendjét és összesített 
gazdálkodási likviditást!  
 

Az Egyesület pályázati tevékenységének  (lásd: 5000-es munkaszámok) a tárgynegyedévben a 
„Gép-pályázat” kivételével, még továbbra sem voltak  érdemi bevételei. Csupán költségeket 
könyveltünk el a pályázati tevékenységek terhére időarányosan 2,- EFt nagyságrendben. Úgy tűnik, 
hogy a CORNET-AIP projekt lezárására  a 2013. évben sor fog kerülni. 
 
Az Egyesület konferencia szervez ő tevékenysége  (lásd: 7000-es munkaszámok) az éves 
költségvetésben a bevételek tekintetében vezeti a felsorolást. A III. tárgynegyedév végén a 
rendezvény bevételek (29.597,-EFt) halmozottan az éves előirányzatnak 70,46%-át érték el,  a IV. 
negyedév végén a rendezvény bevételek halmozott értéke (38.949,-EFt), amely az éves előirányzat  
92,73%-a. A konferencia szervező „üzletág”.  kiadásai  a III. negyedév végén az éves előirányzatnak 
csak a 46,15%-át tették ki, míg a lekönyvelt eredmény  (15.058,- EFt) az éves elvárás (10.500,- EFt) 
143,409%-át érte el, miközben a kinnlev őség  (-746,- EFt) csupán az árbevétel 2,520%-a. A IV. 
negyedév végén a konferenciák költségei (22.862,- EFt) az éves előirányzatnak csak a 72,57%-át  
tették ki, míg a lekönyvelt eredmény  (16.086,- EFt) az éves elvárás (10.500,- EFt) 153,2%-át érte el, 
miközben a kinnlev őség  (-1.172,- EFt) a rendezvény árbevétel csupán 3,009%-a. A IV. 
tárgynegyedéves időarányos tiszta egyesületi összbevétel (22.387,- EFt) 41,774%-át teszi ki a tiszta 
tárgynegyedévi konfrrencia bevétel (9.352,-EFt). Jól látható tehát, hogy továbbra is az egyesületi 
fedezet fő forrása a rendezvényszervezés. Költségek tekintetében a tiszta IV. negyedéves 
rendezvénykiadások (8.324,- EFt) az eddigi egyesületi rendezvényköltségek (22.862,- EFt) 36,409%-
a, a rendezvénykiadások az eddigi éves egyesületi összkiadások (78.079,- EFt) 29,280%-a és a IV. 
tárgynegyedéves tiszta rendezvényköltség (8.324,-EFt) a tiszta egyesületi összkiadás (23.485,- EFt) 
35,443%-a. Az adatok tehát a IV. tárgynegyedévben is ténylegesen m űködő gazdálkodási 
tevékenységet  tükrözik!.Tételesen a: 
 
7252 munkaszámon: FISITA 2012 

A pekingi konferenia magyar részvételét biztosítandó, az előző évről elhatárolt befejezetlen 
állomány részeként, már az I. tárgynegyedévben bekönyvelt (4.870,- EFt) áthozott árbevétel , 
az egész éves előirányzat 79,31%-át tette ki, ehhez újabb bevétel nem társult, teljes összege 
változatlan maradt.  Időarányosan újabb 846,- EFt került felhasználásra a halmozott  
költségek  (1.731,- EFt) között, ezzel az éves előirányzat (6.140,- EFt) 28,192%-a került 
elköltésre,  amellyel a fedezet  a kifizetés nagyságrendjében csökkent (3.138,- EFt) szintre. A 
maradvány továbbra is terhelni fogja a GTE 2013. év i likviditását, mert felhasználására a 
Szakosztálynak, a 2012. évi egyesületi érdekből kért visszafogott pekingi prezentáció miatt, 
csak ad hoch, időszaki kezdeményezési lesznek.  
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7270 munkaszámon: Gyártás 2012 Konferencia 

A Gyártási Rendszerek Szakosztály szokásos novemberi nagyrendezvényének szervezése a 
III. tárgynegyedévben kezdődött el, így bevételévele  (2.165,-EFt) teljes egészében a IV. 
negyedévre esik. A tervezett költségekkel még időarányosan sem számolthatunk el, a (181,-
EFt) kiadásával , ami most még tárgynegyedéves tiszta kiadás , (1.983,-EFt) tiszta 
nyereség mutatható ki.  A konferencia kiszámlázott részvételi költségeiből -275,-EFt 
kinnlev őség  nem folyt be. Tekintettel arra, hogy a Gyártási Rendszerek Szakosztálynak ez a 
rendezvénye párhuzamosan került lebonyolíásra az Európai Unió által utófinanszírozott, és 
szintén a szakosztály által gondozott REMAKE pályázatunkkal, amelynek 7239 munkaszáma  
van, annak árbevétele 2.130,- EFt , költsége 4.031,-EFt, vesztesége -1.900,-EFt. A két 
gazdálkodási tevékenység nyilvántartott nyeresége és vesztesége egymást kompenzálja .  

 
7271 munkaszámon: 43. Autóbusz Szakért ői Konferencia 

A Szakosztály szokásos nagyrendezvényének szervezése a III. tárgynegyedévben zajlott le, 
így a tervezetthez (3.440,-EFt) képest 92,22%-os  bevételével  (3.172,-EFt) és a tervezett 
költségekkel (3.057,-EFt) időarányosan 55,05%-ban  lefedhető, elszámolt (1.683,-EFt) 
kiadásával , a teljes fedezete  (1.488,-EFt értékben), amely a IV. tárgynegyedév végéig is 
tisztán ugyanezzel az eredménnyel, került a bevétellel és a kiadásokkal együtt lekönyvelésre. 
A tervezetthez képest (383,-EFt) nagyobb összeg ű fedezetnek  az a magyarázata, hogy a 
GTE labilis likviditási helyzete miatt, még nem került leszámlázásra és kifizetésre a szervezők 
által elvégzett konferencia szervező munka, amelynek érvényesítésére jövőbeli tartozásként a 
költségfedezetet el kívánjuk határolni. 

 
7272 munkaszámon: 33. Balatoni Ankét Konferencia 

A MOL Százhalombattai szervezete szokásos nagyrendezvényének szervezése a II. 
negyedévben kezdődött és a III. tárgynegyedévben folytatódott, így a tervezetthez (10.890,-
EFt) képest csak 48,20%-os  bevételével  (5.250,-EFt) és a tervezett költségekhez (6.790,-
EFt) képest 49,45% -ban elszámolt (3.358,-EFt) kiadásával , a tervezett teljes fedezethez  
(4.099,-EFt) képest (1.892,-EFt) értékben 46,157%-arányban,  a IV. tárgynegyedév végéig 
minden bevétel és kiadás lekönyvelésre került. A rendezvénynek nincs kinnlev ősége.  

 
7273 munkaszámon: OMMF Pályázat „Hegesztés Munkavéd elme” 

amelynek 2012. év végéig az árbevétele nulla, a költségvetési előirányzat, amely 
megegyezik a tervzett árbevétellel is (4.950,- EFt), ami azt mutatja, hogy ez a projekt teljes 
egészében az IV. negyedévben fog megindulni és csak az indítási adminisztrációs költségek 
terhelik a tárgynegyedévet. A „Pályázati projekt” költségei  a betervezett (4.950,- EFt) helyett 
a tárgynegyedévben csak (3,- EFt). A munkaszámon nem keletkezett eredmény.   

 

7274 munkaszámon: Hegesztés Roncsolás mentes anyagv izsgálat Mesterkurzus 
amelynek még a III. negyedév végi árbevétele (488,- EFt), ezzel a költségvetési előirányzat 
(600,- EFt) 81,33%-át elérte, ami azt mutatja, hogy ez a rendezvény teljes egészében még 
abban a tárgy negyedévben került megrendezésre és elszámolásra. A IV. negyedévben csak 
költségelszámolás történt.  A „Mesterkurzus” költségei  a betervezett (57,- EFt) helyett (332,- 
EFt) –ra nőttek meg a végelszámoláskor , ami jelentős, majdnem hatszoros 
költségnövekedést jelent a költségvetés tervezéséhez képest. Ennek oka alapvetően az, hogy 
a rendezvény szervezői az előkalkuláció során betervezhető közvetlen költségek 
érvényesítése helyett a fedezetmegosztás utáni utókalkulált költségek taktikáját választották. 
A munkaszámon érvényesíthető eredmény  a tervezett (431,- EFt) helyett csupán  (155,-EFt) 
fedezet, amely a tervezett összeg 35,962%-a.  

 
7275 munkaszámon: Géptervez ők Szemináriuma 

amelynek még a III. negyedév végéig befolyta csaknem teljes árbevétele (421,- EFt), és a IV. 
negyedévben ehhez csupán (+11,-EFt) árbevétel tartozott. A költségvetési előirányzat 106%-
át sikerült bevételként elkönyvelni, a kinnlev őség -210,-EFt, a kiszámlázott árbevétel eddig 
be nem folyt -39,473%-a. A rendezvény súlyos problémája, hogy a konferencián résztvevők 
tanszékei számára zárolták azokat a költségvetési kereteket, amelyekből a részvételt fedezni 
tudták volna, ezért a szervezők még nem tudtak költséget elszámolni  a bevételek terhére. 
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Az Egyesület tanulmányutakat szervez ő tevékenységének  (lásd: 8000-es munkaszámok) sem a 
bevételei,  sem a kiadásai egyetlen tárgynegyedévben sem mutatnak semmilyen mértékű 
gazdálkodási aktivitást. 
 
A III. tárgynegyedév  végén az Egyesület célszerinti bevételes tevékenységeinek  összesített 
könyvelt bevételei (85,100,-EFt) az éves előirányzatnak(125.175,-EFt) 67,98%-át, költségei (78.079,-
EFt) a költségvetésben előirányzottnak (118.650,-EFt) 65,80%-át  fedezte. A (7.014,-EFt) célszerinti 
összes eredmény  a betervezett éves fedezetnek (6.525,-EFt) 107,494%-át érte el.  
 
A tiszta IV. tárgynegyedéves egyesületi összesített árbevétel  (22.387,- EFt) a IV. negyedéves 
halmozott árbevételnek (85.359,- EFt) a 26,226%-a, az egyesületi IV. tárgynegyedéves összes tiszta 
kiadás (23.485,- EFt) a harmadik negyedéves halmozott egyesületi költségeknek (78.300,- EFt) a 
29,993%-a, a tiszta IV. negyedéves egyesületi eredmény (-1.104,- EFt) a IV. negyedéves egyesületi 
fedezetnek (7.048,- EFt) a -15,664%-a, amely eredmény nélküli utolsó negyedévet takar. 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységének  (lásd: 6000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben bevételezett 256,- EFt értéken felül sem a II., sem a III., tárgynegyedévben sőt a 
IV. negyedévben sem mutatnak semmilyen mértékű újabb bevételi aktivitást. A lekönyvelt 221,- EFt 
költség  mellett az árbevétel mínusz a kiadás különbözeteként kiadódó időarányos vállalkozási 
eredmény  35,- EFt, amelynek tiszta tárgynegyedévi eredmény része 0,- EFt. Mindezek az adatok 
megerősítik, hogy az első félév letelte után az Egyesületben még formális vállalkozási tevékenység  
sem volt tapasztalható. 
 
2.6. Kockázatjelentés 
A kockázatkezelésre vonatkozó Európai Únióbeli jogszabályi feltételrendszert tovább szigorító 
(BilMoG) a mérlegkészítési szabályok korszerűsítéséről szóló törvény hatályba lépésével egyidejűleg, 
a GTE-nél az elmúlt üzleti évben nem működött a szervezeti egységenként deklarált, decentralizált 
kockázatkezelési szervezet, hanem e helyett, központi kockázatirányítást hoztunk létre . Ennek 
célja az Egyesület sokoldalú, az üzleti környezetben megvalósuló, közhasznú célja szerinti 
tevékenységeihez elválaszthatatlanul kapcsolódó kockázatok lehető legkorábbi behatárolása, 
értékelése, minimalizálása és kiküszöbölése, az egyre nehezedő feltételrendszer mellett is. Egyébként 
az Egyesület csak abban az esetben vállal tudatosan kockázatot, amennyiben az kezelhet ő és 
arányos  az üzleti tevékenységtől várt haszonnal.   ...  
 
A kockázatirányítás nyomon követi és elemzi az Egyesület, mint gazdasági szereplő vállalati 
környezetének alakulását a változó, illetve új kockázati indikátorok  tekintetében, és gondoskodik 
arról, hogy a munkahelyek kockázatelkerüléséért felelősök (jelen megfogalmazásban az egyesületi 
célszerinti tevékenységekért, mint reszortokért felelős alelnökök) idejekorán bevezessék és megfele- 
 
lően alkalmazzák a megelőző intézkedéseket. Külön kell gondoskodnunk az Egyesület várható 
kockázatainak lehető legkorábbi behatárolásáról, értékeléséről, minimalizálásáról és kiküszöböléséről, 
a célszerinti működés, az oktatás, a bevételi centrumok működtetése, a szaklapkiadói tevékenységek, 
a pályázatok, a vállalkozási tevékenységek, a konferencia- és rendezvényszervezés, a tanulmányútak 
szervezése területeken. A vázolt átfogó megközelítés célja a kockázatok átláthatóságának és a 
tudatos kockázatkezelésnek az egyesületi működés minden területére történő kiterjesztése. 
 
Valamennyi jelenleg ismert adottság és tény figyelembe vételével, jelenleg nem áll fenn olyan 
kockázat, amely belátható id őtartamon belül veszélyeztetné a Gépipari Tudományos  Egyesület 
fennmaradását. 
 
Jogi nyilatkozat: 
A beszámoló a várt változások jövőbeli lefutására vonatkozó kijelentéseket tartalmaz. Ezek a 
kijelentések a jelenlegi becsléseken alapulnak, és természetükből adódóan kockázati és 
bizonytalansági tényezőket tartalmaznak. A ténylegesen bekövetkező események eltérhetnek az itt 
felvázolt kijelentésektől. 
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3. Kitekintés: GTE el őrejelzés 2013. évre 

 
A GTE 2013. évi várható működése az Egyesület felvázolt és az Országos Elnökség részéről 
megvitatott és jóvá hagyott éves költségvetés alapján elemezhető. A 2012. év gazdálkodási 
eredményeinek elemzéséb ől annak a következtetésnek a levonására juthattunk, hogy a 2013. év 
gazdálkodása  az un. „bázis”-szemléletet követve  az előző év előirányzatait visszafogottan 
megközelítve, rendkívüli takarékossági intézkedések mellett, a bevételek és kiadások megengedhető 
korlátait betartva, a szokásos gazdálkodási technikákkal fenntartható l esz. Ez azt jelenti, hogy a 
költségvetés tervezésekor az un. „egyesületi elvonásokat” a bázisév tapasztalataihoz mérve 
tervezhetjük be. Bár hosszabb távon célszerűnek mutatkozna az un. „egyesületi elvonásokat” kisebb 
értéken tartani, a gazdálkodás jelenlegi helyzetében, a bizonytalan kimenetelű és egyre csökkenő 
mértékű bevételes tevékenységek miatt a „25%-os egyesületi elvonás”  (m=1,2500), illetve a 
munkaszámonként csak 3,75%-os nyereség-visszaforgatás mellett a legalább „21,25%-os egyesületi 
fedezet”  (m=1,2125), megkövetelése látszik a tervezés számára kiindulási alapnak.  
 
A „költségvetési fedezeti pont” [F] megközelítő eléréséhez minimálisan szükséges „összesített 
egyesületi árbevétel” (AB ) és megengedhető legnagyobb, utókalkulált „összesített egyesületi kiadás” 
(UK) az előszámítások alapján, az előre jelzett feltételezett „működési típusú költségeket (MK) és 
bevételeket (MB) összesítő költségvetési munkapontra” M [(MK); (MB)] és a valószínűsíthető egyesületi 
szinttű „költségvetési elvonásra” kiterjedően: 
• valószínűsíthető  „költségvetési elvonás”    25%-os  vagy  21,25%-os  
• feltételezett „működési típusú bevételek” (MB)     7,50 – EFt   7,50 – EFt 
• feltételezett „működési típusú költségek” (MK)   20,00 – EFt 20,00 – EFt 
• megengedett „költségvetési működési hiány” (MH)    -12,50 – EFt  -12,50 – EFt 
• szükséges „összesített egyesületi árbevétel” (AB )   70,00 – EFt 78,82 – EFt 
• megkövetelt „összesített célszerinti egyesületi bevétel” (CB)  62,50 – EFt 71,32 – EFt 
• utókalkulált „összesített egyesületi kiadás” (UK)   50,00 – EFt 58,82 – EFt 
 
Az előző év első negyedévének bázisán, a becsléskor valószín űsíthet ő heti árbevétel ~2.250,- 
EFt/hét  az első negyedévben; a megengedhető kiadás az árbevétel 75%-a, (UK)= 0,75x(AB ); a 
kinnlevőség az árbevétel 7,5%-a (KL )= ~0.075x(AB ); a befolyt egyesületi általános költség az 
árbevétel 17,5%-a, (AK )= ~0.175x(AB ); Az elszámolási betétszámla állományt a becslésben a 
„fedezet”-nek (F) a „kinnlevőséggel” (KL ) csökkentett, „számított egyenleg” (EE) értékével veszzük 
azonosnak. Ezen feltételekkel tervezve állítjuk elő az első negyedév „fore cast”-ját. 
 
A tervezési feltételek keretei között, az előre jelzett kéthetes ciklusokban, a „bevételek” és „kiadások” 
folyamatos diszkrét növekedése mellett képződött „fedezetek” és „egyesületi elvonások”, az 
elszámolási betétszámla állományon „cash” keletkezését is prognosztizálják, amely az Egyesület első 
negyedéves személyi jellegű kifizetéseinek és az irodai rezsinek a fedezetét valószínűsítik 
megtermelni, ezzel a GTE 2013. első negyedéves pénzügyi-, gazdasági- túlélésének esély ét is  
 
 
előre jelzik.  Az első negyedév részletes előtervezésével, a bázis szemléletű költségvetésben a 2012. 
év „cash flow” megfigyelései alapján  állapítjuk meg az éves gazdálkodás további negyedévenkénti  
alakulását. A továbbiakban a negyedévenkénti tiszta árbevételt a megel őző negyedév 80%-ában 
állapítjuk meg,  a becsült negyedévenkénti előrejelzésben így 100%-80%-64%-51,2% bevételi sort 
követünk. (Az éves előirányzat ismeretében ezek negyedévenként: 34,02%-27,22%-21,73%-17,01% 
bevételi színvonalat jeleznek el ő). A negyedévenkénti tervezett bevételek-kiadások összesítésével 
kiadódik a GTE 2013. évre becsült teljeskör ű költségvetési terve,  amelyet első lépésben az előző 
évek (2010.; 2011.; 2012.) bevételi-likviditási tervei előírányzatainak sorával összehasonlítva 
tekinthetünk át, és az összeadásnál korrigáltunk az egyes munkaszámcsoportokra 2013. évre 
előjelzett, leosztott részösszegekkel:  
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A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2013. ÉVRE 

„Bevételi-likviditási” terv    13.sz. táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámonként  2010 

terv 
2011  
terv 

2012  
terv 

2013  
éves 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013  
éves 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013  
éves 
terv 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] 

1000 11.300 9.300 7.600 7.500 34.100 39.900 33.200 20.000 -22.800 - 30.600 -25.600 -12.500 
Célszerinti:              

2000 6.050 5.000 5.000 0 4.775 3.750 3.750 0 1.275 1.250 1.250 0 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 40.395 30. 000 30. 000 31.500 33.627 22.500 22.500 23.775 6.768 7.500 7.500 7.725 
5000 17.700 24.000 24.000 0 16.000 21.000 21.000 0 1.700 3.000 3.000 0 
7000 46.700 42.000 42.000 25.900 33.455 31.500 31.500 23.025 13.245 10.500 10.500 2.875 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  110.845 101.000 101.000 57.400 87.857 78.750 78.750 46.800 22.988 22.250 22.250 10.600 
9999 20.945 14.875 14.875 13.886 0 0 0 0 0 14.875 14.875 13.886 

Célsz. fedezet :  131.790 115.875 115.875 71.286 87.857 78.750 78.750 46.800 22.988 37.125 37.125 24.486 
Célszerinti össz:  143.090 125.175 125.175 78.786 121.957 118.650 118.650 66.800 188 6.525 6.525 11.986 

Vállalkozási:              
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen:  125.873 125.175 125.175 78.786 121.957 118.650 118.650 66.800 188 6.525 6.525 11.986 

Visszaforgatott költség:      +  3.188 +  3.188 +1.916  -  3.188 -  3.188 -1.916 

Költségvet. eredmény:  125.175 125.175 78.786  121.838 121.838 68.716 188 3.337 3.337 10.070 

Költségvetési hiány:    0    0 0 0 0 0 
 
A GTE 2013. éves el őirányzatai  bevételi szinten  [(AB ) ≈≈≈≈ 78.786,-EFt ] a bázisul választott 2012. 
évhez képest (78.786/125.175) 62,94%-os  csökkentett árbevételi tervet  jelentenek. Az Egyesület 
betervezett  [(ΣΣΣΣK) ≈≈≈≈ 68.716,-EFt ] kiadásai a tavalyi tervezett bázishoz képest (68.716/121.838) 
56,39%-os csökkentett megengedett költség szintet  irányoznak elő. A költségvetési tervezés 
adatai alapján a 2013. évre kiadódó közvetlen költség/ árbevétel szint (66.800/78.786) 84,78%-os  
lenne, amely +7.710,-EFt-al  meghaladja a megengedhető közvetlen költség (KK ) ≤ (AB )x75%= 
59.089,-EFt határértékét, és a megvalósítható utókalkulált költség (UK)MAX ≤ (AB ) 78,75%= 62.043,- 
EFt elfogadható nagyságát is. Ehhez a költségszinthez eleve nagyobb (AB ) ≥ (KK )/0,75=[(68.716,-
EFt)/0,75]=91.621,-EFt árbevétel tartozna. Mindez arra mutat rá, hogy az elfogadott költségvetési 
előirányzaton felüli árbevétel elérése minden áron kívánatos lenne. 
 
Az Egyesület „működési típusú bevételei” (7.500,- EFt) az előző évre előirányzott (7.600,-EFt) érték 
98,68%-át célozzák be, ugyanakkor a „működési típusú költségek” (20.000,-EFt) az előző éves 
előirányzatnak (33.200,- EFt) csak 60,24%-át teszik ki. A „célszerinti bevételes” tevékenységek 
„bevételei”-re (57.400,- EFt), az előző éves előirányzat (101.000,-EFt) 56,41%-át, azaz 43,58%-al 
kevesebbet irányoztak elő, mint a megelőző évben. A „célszerinti bevételes” tevékenységek „kiadásai” 
(46.800,- EFt) az előző évi előirányzat (78.750,- EFt) 59,42%-át éri csak el, ezzel is megmutatva azt a 
fegyelmezett visszafogottságot, amit a 2013. év gazdálkodásától elvárunk. Az „egyesületi elvonás”  
(17,5%-os) mértéke (13.886,- EFt), mindösszesen az előző évre betervezett előirányzat (14.875,- EFt) 
93,35%- át, az „összes árbevétel” (78.786,- EFt) 17,62%-át elérni üzzük ki célul. A „működési 
költségek hiánya” (-12.500,-EFt), a ténylegesen „felhasználandó működési költségkeret” (20.000,-EFt) 
62,50%-a, ebből következik, hogy a „működési költségeknek” több mint a kétharmad része  eleve 
fedezetlen  „működési költséghiány”-t tételez fel az egész elkövetkezendő gazdálkodási évben. Az 
éves költségvetésben, a Parétó sorba rendezett bevételes tevékenységek közül, a költségvetésben 
előirányzott bevételek tekintetében a szaklapok  kiadása: 39,98%-al vezeti a felsorolást, és ezt követi 
a konferenciák szervezése: 32,87%-al, majd a működési típusú bevételek : 9,51%-al folytatják a 
sort, ezt kellene követni a pályázati tevékenységeknek és az oktatási tevékenységeknek, végül a 
tanulmányutak  szervezésének és a vállalkozási  tevéknységeknek, azonban mindezek a 
tevékenységek a 2013. évi költségvetésben 0%-0%-os árbevétellel  zárják a sort.  
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Az Egyesület megélhetőségét döntően biztosító két portfólió elem, a konferenciák szervezése (7000-
es munkaszámok) és a szaklapok kiadása (4000-es munkaszámok) esetében fontos lesz, hogy már 
az I. negyedéves „bevételi tervet” is időarányosan teljesíthessük! A „konferenciai szervezés”  előző 
évi saját előirányzatához képest 61,66%-ban csökkentett elvárásokkal (a tervezett bevételek: 
25.900,-EFt /42.000,-EFt- viszonyítva); a „szaklapok kiadása”  pedig szintén a saját előirányzatához 
képest 105%-ban növelt  teljesítményű elvárásnak néz elébe (a tervezett bevételek  31.500,- EFt 
/30.000,-EFt –hoz viszonyítva!). A GTE költségvetési tervezési folyamatában látható, hogy totálisan 
összeomlott  a „pályázati portfólió”,.  amellyel együtt, szinte félve kell kimondani, de az „oktatási 
tevékenység” , ugyanolyan sorscsapásként összeomolva, saját előző évi előirányzatához képest 
abszolút nulla vállalással. 
 
A költségek tekintetében  a 2013. évben, a költségvetésben előre betervezetten túlköltekezésével, a 
„szaklapok kiadása”  viszi el a pálmát, még a tavaji  saját előirányzatához képest is 105,66%-ban 
túllépve az előző évi kereteket. A „szaklapok költségei”  az előző évre betervezett 22.500,-EFt-hoz 
képest 23.775,-EFt-al , az előző évi előirányzatot 5,66%-al meghaladva, (az egyesületi 
összkiadásokhoz – 66.800,- EFt – viszonyítva: 35,59% szinten!) terhelik meg a költségvetésben 
előirányzott tervezett költségeket fedezni kívánó gazdálkodást. A GTE „m űködési költségei”  a az 
előző évben tervezetthez képest (33.200,- EFt) 60,24%-os szinten, alatta maradnak a költségvetésben 
megengedett költekezésnek, ezzel példát mutatva a takarékosságot elváró teherviselésben. Az 
egyesületi portfolió összes többi elemei  a költségvetésben előirányzott „0”  szinten maradva, 
elérhetővé tették, hogy a költekezésben az elvárt visszafogottság érvényesülhessen! 
 
A GTE működési bevételeinek (MB) és működési kiadásainak (MK) a bázisév adataival való 
összehasonlítása egyértelművé teszi, hogy az Egyesület működési bevételeinek visszafogásával , a 
realitásokhoz történő jobb igazításával, feladtunk minden olyan felesleges reményt, amely a GTE 
társadalmi elismertségének visszaigazolatlan elvárásait a költségvetés működési bevételeinek (egyéni 
tagdíjak, jogi tagdíjak, közhasznú- és szponzori támogatások, SZJA 1%-ok felajánlása, klubok 
befizetései, egyéb pénzügyi műveletekhez köthető bevételek, stb.) jobb színben való feltüntetésével 
igyekszik ellensúlyozni. Nyilvánvalóvá vált azonban az is, hogy csakis a működési kiadások jelent ős 
racionalizálásával , mint takarékossági intézkedésekkel tudjuk a fennmaradást biztosítani. Ennek 
érdekében 1/3-ára csökkentettük a vezet ő testületek m űködési költségkeretét ; az egyesületi 
célú programok költségvetési támogatását a felére ; a terembérlet és üzemeltetési költségeket a 
felére  vettük vissza; a személyi jelleg ű költségeket a 3/4-ére ; a rezsi költségeket és az irodai 
működési rezsit az 1/3-ára  csökkentettük, az egyesületi kiadvány, a „Gépipar” fedezetét  szintén 
harmadolni kényszerültünk ; a nemzetközi kapcsolatok  támogatásáról  és az egyéb általános  
egyesületi kiadásokról le kellett mondanunk.   
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A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2013. ÉVRE NEGYEDÉVENKÉNTI BON TÁSBAN 

„Bevételi-likviditási” terv I-IV. negyedév   13.sz. táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2013  
I.név 
terv 

2013 
II. név 
terv 

2013  
III. név 
terv 

2013  
éves 
terv 

2013 
I név 
terv 

2013 
II. név 
terv 

2013  
III. név 
terv 

2013  
éves 
terv 

2013 
6. 

terv 

2013 
II. név 
terv 

2013  
III. név 
terv 

2013  
éves 
terv 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] [EFt] 

1000 4.000 5.500 6.500 7.500 5.000 10.000 15.000 20.000 -1.0600 -4.500 -8.500 -12.500 
Célszerinti:              

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
4000 6.250 14.500 18.750 31.500 4.700 9.400 15.700 23.775 1.500 3.100 5.050 7.725 
5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7000 4.600 4.600 13.000 25.900 450 3.450 6.000 23.025 150 1.150 3.250 2.875 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes:     57.400 78.750 35.781 11.578 46.800 22.250 15.816 1.907 10.600 
9999 4.725 8.505 11.523 13.886 0 0 0 0 4.725 8.505 11.523 13.886 

Célsz. fedezet :     71.286 78.750 35.781 11.578 46.800 37.125 21.943 3.942 24.486 
Célszerinti össz:  27.000 48.600 65.850. 78.786 118.650 54.594 15.976 66.800 6.525 8.118 360 11.986 

Vállalkozási:              
6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mindösszesen:  27.000 48.600 65.850. 78.786 20.250 36.450 49.387 66.800 6.750 12.150 16.462 11.986 

Visszaforgatott 
költség: 

       1.916    -  1.916 

Költségvetési 
eredmény: 

   78.786    69.063    10.070 

Költségvetési hiány:    0    0 0 0 0 0 
 

13./ a.) sz. táblázat 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -kénti 
összesítés 

2013  
I.név 
terv 

2013 
II. név 
tény 

2013  
III. név 
terv 

2013  
éves 
terv 

2013  
I.név 
terv 

2013 
II. név 
tény 

2013  
III. név 
terv 

2013 
éves 
terv 

2013  
I.név 
terv 

2013 
II. név 
tény 

2013  
III. név 
terv 

2013  
éves 
terv 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 6.250 14.500 18.750 31.500 4.700 9.400 15.700 23.775 1.500 3.100 5.050 7.725 
4372 M&G 2013 5.000 10.000 15.000 24.500 3.750 7.500 11.250 18.375 1.250 2.500 3.750 6.125 
4373 Gép 2013 1.250 2.500 3.750 5.000 950 1.900 2.800 3.750 300 600 950 1.250 
4375 Gép pályázat 0 2.000 0 2.000 0 0 1.650 1.650 0 0 350 350 
             
7000 4.600 4.600 12.600 25.900 450 3.450 6.000 23.025 150 1.150 2.000 2.875 
7252 FISITA 2012 0 0 0 0 0 0 0 3.000  0 0 -3.000 
7266 Gépip Konf. 0 4.000 0 4.000 0 3.000 0 3.000  1.000  1.000 
7268 Heg.Mesterk. 600 600 600 2.400 450 450 450 1.800 150 150 0 600 
7269 27. Heg.Konf. 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 
7270 Gyártás2013. 0 0 4.000 4.000 0 0 0 3.000 0 0 0 1.000 
7271 44.Autó Busz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7272 34.Balat.Ank. 0 0 8.000 8.000 0 0 6.000 6.000 0 0 2.000 2.000 
7273 OMMF.Pály. 4.000 0 0 4.000 0 0 0 3.600 0 0 0 400 
7274 Háztart.Kész. 0 0 0 3.000 0 0 0 2.250 0 0 0 750 
7275 GéptervSzem 0 0 0 500 0 0 0 375 0  0 125 
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TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA: „PÉNZÜGYI -KÖLTSÉGTERV” 

 
TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2013.   14.sz. táblázat 

Tevékenységek  2012. évi TERV [EFt] 
(20%-80%) + (50%-50%)  

egyesületi  fedezetmegosztással  

2013. évi TERV [EFt] 
(20%-80%) + (50%-50%)  

egyesületi  fedezetmegosztással  
Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. 
Működési költségek:   (Szervez. (Egyesület   (Szervez. (Egyesület  

Működési bevételek:   működése) fedezete)   működése) fedezete)  
Tagdíj (egyéni, jogi) 5.500 2.000 3.500 3.500 5.500 2.000 3.500 3.500 

Egyéni tagdíjak 2.500 500 2.000 2.000 2.500 500 2.000 2.000 
Jogi tagdíjak 3.000 1.500 1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 1.500 

Támogtás (közh.;sponzor) 2.000 600 1.400 1.400 2.000 600 1.400 1.400 
 Közhasznú tám. 500 0 500 500 500 0 500 500 
 Egyéb támogatás 1.200 600 600 600 1.200 600 600 600 
SZJA 1% APEH 300 0 300 300 200 0 200 200 

Klubok befiz. 10% 50 0 50 50 50 0 50 50 
Egyéb bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ingatlan értékesítés / vétel 0 0 0 0 0 0 0 0 
Késedelmi kamat 0 0 0 0 0 0 0 0 
Egyéb pénzügyi  bevétel 50 0 50 50 50 0 50 50 

Működési bevét. össz. :  7.600 2.600 5.000 5.000 7.500 2.500 5.000 5.000 

 
 

TERVEZETT MEGENGEDHETŐ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013.  15.sz. táblázat 
Tevékenységek  2012. évi TERV [EFt] 

10%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

2013. évi TERV [EFt] 
10%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. Bevétel Kiadás Egyenleg GTEműk.fed. 
Működési kiadások:          

1100 Vezető testületek  0 3.000 -   3.000 -   3.000 0 1.000 -   1.000 -   1.000 
1200 Szerv. működése   2.600 2.600 0 0 2.500 2.500 0 2.500 
1250 Egyesületi célú progr.  0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 500 -   500 -   500 
1310 Terembérlet, üzemelt  0 3.000 -   3.000 -   3.000 0 2.000 -   2.000 -   2.000 
1320 Szem. jellegű. költség  0 16.000 - 16.000 - 16.000 0 12.000 - 12.000 - 12.000 
1330 Rezsi költség   0 1.500 -   1.500 -   1.500 0 500 -   500 -   500 
1340 Javítás, felújítás   0 500 -      500 -      500 0 400 -      400 -      400 
1350 Irodai műk. rezsi 0 1.500 -   1.500 -   1.500 0 500 -   500 -   500 
1400 Nemzetközi kapcsolat 0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 000 000 000 
1500 Egyesül. kiadvány  0 2.000 -   2.000 -   2.000 0 500 -   500 -   500 
1600 Egyéb általános 

kiadás   
0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 000 .000 000 

1700 Költségvetési tartalék 0 100 -      100 -      100 0 100 -      100 -      100 
Egyesületi m űködési fedezet:  5.000  5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 
Működési kiadások 

összesen: 
7.600 33.200 -  25.600 - 25.600 7.500 20.000 -  12.500 - 20.000 
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TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYEK    16.sz. táblázat 

Tevékenységek  2012. évi TERV [EFt] 
10%+7,5% +7,5%-ból 50% (3,75%-3,75%) 

egyesületi fedezetmegosztással 

2013. évi TERV [EFt] 
10%+7,5% +7,5%-ból 50% (3,75%-3,75%)  

egyesületi fedezetmegosztással  
Munkaszámonként Bevétel Kiadás Egyenleg GTE 

működési 
fedezet 

Bevétel Kiadás Egyenleg Vissza-
forgatható 
költség 

GTE 
működési 
fedezet 

Célszerinti t evékenység:           
1000-es működési költségek: 7.600 33.200 - 25.600 - 25.600 7.500 20.000 - 12.500 0 - 12.500 
2000-es oktatási tevékenység: 1.500 1.000 500 325 0 0 0  0 

Okt. előírt fedezet 7,5%   175 175 0 0 0 0 0 
Okt. munkasz. befiz. 10%   150 150 0 0 0 0 0 
Okt. elvárt eredm: +7,5%  0 175 87 0 0 0 0 0 

3000-es bev. centr. rendezv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vállalkozói fedezet 7,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vállalk. centrumok 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centr. elvárt eredm.:+ 7,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4000-es szaklapok kiadói tev. 20.300 18.550 1.750 1.000 31.500 23.775 7.725  6.600 
Szaklapok fedezete 7,5%   1.125    2.360  2.360 
Szaklap befizetés: 10%   2.000    3.150  3.150 
Szakl. elvárt eredm.: +7,5%   1.125 388   2.185 1.095 1.090 

E-Gépipar 300 1.800 -   1.500 (-1.500) 0 0 0 0 0 
GÉP 5.000 3.750 1.250 (+ 1.062) 5.000 3.750 1.250 150 (+  1.100) 
MŰANYAG ÉS GUMI 15.000 13.000 2.000 (+ 1.438) 24.500 18.375 6.125 945 (+  5.150) 
GÉP pályázat     2.000 1.650 350 0 ( +    350) 

5000-es működési célú tevék. 5.000 3.750 1.250 875 0 0 0 0 0 
Működési célú rendezvény 5.000 3.750 1.250 875 0 0 0 0 0 
Pályázatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Szerződéses tevékenység 0 0 0 0 0 0 0  0 

Rend. tevék.fedezet: 
7,5% 

  375 (375) 0 0 0  0 

Egyéb pénz. bevét.   10%   500 (500)   0 0 0 
Célsz.műk.tev.eredm.+:7,5%   375 187   0 0 0 

7000-es konferenciák, rendezv 36.140 23.625 12.515 5.250 25.900 23.025 2.875  2.054 
FISITA 2012 6.140 0 6.140 0 0 3.000 -3.000  -3.000 
Egyesületi rendezvények 30.000 23.625. 6.375 5.250 25.900 20.025. 5.875  5.054 

Rendezv. fedezete 7,5%   2.250 (2.250)   (1.643)  (1.643) 
Rendezv. befizetése 10%   3.000 (3.000)   (2.590)  (2.590) 
Rend. elvárt eredm:+7,5%   2.250 1.125   (1.642) 821 821 

8000-es tanulmányutak 0 0 0 0 0 0 0  0 
Tanulmányut fedezete 7,5%    0     0 
Tanulmányut befizetése 10%    0     0 
Tanut. elvárt eredm.: 7,5% 0  0 0 0  0  0 

Célsz. bevételes tev. össz:  62.940 46.925 14.415 9.068 63.700 46.800 10.600 1.916 8.654 
9999-es az árbevételek 
önköltség szinttű 
levonása:10+7,5%-a: 

11.014 0 11.014 11.014 13.886 0 13.886  13.886 

Célsz.tev. fedezet összes:  73.954 46.925 25.429 20.082 77.586 46.800 24.486  22.540 
Célsz.bev.+m űk.tev. össz:  81.554 80.125 -      171 -   5.518 85.086 66.800 11.986  10.040 
Vállalkozási tevékenység.:           
6000-es szakértői tevékenység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vállalk. fedezete összes:    0     0 
Vállalk. Befizetése: 10%          
Vállalk. elvárt eredm.: 7,5% 0   0 0    0 

GTE mindösszesen: 81.554 80.125 -     171 - 5.518 85.086 66.800 11.986 -  1.916 10.040 
Visszaforgatott költségek:  1.963 -  1.963   1.916 -  1.916   

Költségvetési eredmény:  81.554 82.088  - 5.518 85.086 68.716 10.070  10.040 
Költségvetési hiány::    -   2.134    0   

 
Összefoglalva:  az egyesületi sufficites költségvetéshez 25%-os „egyesületi elvonás”  tartozik. 
Minden munkaszámnál  szükség van 17,5% egyesületi általános költség  befizetésre és ezen az 
önköltségi szinten felül még további +7,5% egyesületi fedezet el őállítására.  Így áll elő annak a -
25%-os „egyesületi elvonásnak”  a kerete, amelyet minden munkaszám bevételéb ől a könyvelés 
során eleve az „egyesület közvetett költségeként” l ekönyvelünk. A felhasználható közvetlen  
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költségek az árbevétel 75%-a. Ennek megfelelően, kötelezően legalább 3,75% egyesületi nyereség 
realizálása szükséges úgy, hogy a megtermelt minimálisan 7,5% nyereség felét a költségvetésbe kell  
befizetni, és az 50%-50% fedezetmegosztás elvét betartva , a másik felét (3,75%-ot) pedig a 
témavezető visszaforgathatja az elszámolható költségek között, a saját munkaszáma 
utókalkulációjának készítésekor a már előre betervezett, általa meghatározott céljaira. Ez az elv a 
mindenkori egyenleg 50%-50% megosztására vonatkozik  és nem határolódik el a minimálisan 
elvárható 7,5% szintre!  
 
A egyesületi költségvetés végrehajtási alapelvei 
A „sufficites” egyesületi költségvetés ezen alapelvek alapján úgy tartható, hogy érvényesítjük minden 
árbevétel (A) és közvetlen költség szinthez [[(KK)/(A) ] ≤≤≤≤75%] annak a feltételnek a teljesülését, hogy 
az árbevételből (A) kivonva utókalkulált közvetlenköltség (UK) értékét, az így megmaradó egyesületi 
egyenlegnek (EE) nagyobbnak kell lennie, mint az egyesületi fedezet (GTEF) és az egyesületi 
önköltségi szinttű általános költség (AK ) összege. Az utókalkulált közvetlenköltség (UK) a 
munkaszámla lekönyvelt közvetlen költség (KK ) és az utókalkulációban számbavett visszaforgatható 
fedezet (FV) összegeként adódik ki. Így a költségvetésben előírt nyereség (ΣE) szintje az egyesületi 
egyenleggel (EE) kézben tartható lesz. 
 
A költségvetés önköltség számítási alapelvei:  
Az egyesület fenntartási költségeihez egyesületi önköltségi szinttű általános költség címén, a 
bevételek minimum 17,5%-át kitev ő közvetett-költségtétel  befizetését várjuk el. Az így kalkulált 
egyesületi általános költség (AK),  az ügyek intézéséhez ténylegesen szükséges egyesületi 
ráfordításokat sem fedezi teljes egészében, ebben nincs semmilyen fejlesztési- vagy nyereség-
tartalék, éppen ezért a GTE számára szükséges a további un. „fedezetmegosztás”, vagyis az elvárt 
eredmény visszaforgatása a GTE célszerinti társadalmi működése nyilvánvaló forráshiányának 
pótlására. A GTE számára megmaradó, a célszerinti társadalmi működés forráshiányának pótlására 
felhasználható egyesületi fedezethányad (GTEF)  nagyságának megállapítása az önköltség 
számítási metodika alappillére. A könyv szerinti fedezet megosztása az egyesületi fedezet (GTEF) és 
a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen megállapított [(GTEF%)/(FV%)=50%/50%] 
megosztásának (split-jének), az arányára és az árbevétel (A) valamint a közvetlen költség (KK ) 
szinthez [[(KK)/(A) ]≤≤≤≤75% ] rendelhető hozzá. A költségvetési előirányzat az önköltség 
megállapításához, az általános költséget és az elvárt eredményt figyelembe vevő kalkulációs 
alapelvre épült, és mint általános önköltségképzési gyakorlatot továbbra is érvényben tartjuk. Azaz a 
gazdálkodási tevékenység közvetlen költségeihez hozzá kell adni az egyesületi önköltségi szinttű 
általános költséget, valamint a fedezetmegosztás során visszaforgatott eredménnyel megnövelt un. 
„utókalkulált közvetlen költséget”, és az így kapott összes költség lesz az önköltség; továbbá az 
önköltség és az árbevétel különbsége adja a könyv szerinti eredményt.  
 
A költségvetés eredmény érdekeltségi alapelvei:  
a bevételek megtervezésekor elvárható, hogy minden gazdasági esemény eredménnyel végződjön, 
azaz képződjön fedezet. A tervezés megkönnyítéséhez az önköltség számítás szabályozása alapján, 
irányelvként azt kérjük követni, hogy ennek a fedezetnek a nagysága legalább 8-10% legyen.   
 
Az egyesület érdekeltségi elvének érvényesítésekor  tisztán kell látni, hogy szétválasztandók : 

a.) az utólagos elszámolású  rendezvények  (pl.: konferenciák) és 
b.) a folyamatos, „ évközi kivétekkel” terhelt célszerinti tevékenységek  (pl.. szaklapok); 
valamint 
c.) a több szervez ő részvételével szervezett , megosztott eredmény ű rendezvények  

 
a.) Az utólagos elszámolású  rendezvények  esetén a közvetlen költségek nem tartalmazhatják  a 

szervezők megbízási díjait vagy számláit, így a rendezvény előkalkulált egyenlege magas, 
következés képen a közvetlen költségek az árbevételhez viszonyítva alacsonyak. Az egyesület 
érdekeltségi elvének érvényesítésekor szeretnénk tudatosítani, hogy a könyv szerinti  fedezet 
megosztása az egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen 
megállapított [(GTEF%)/(FV%)] megosztásának (split-jének) 50%-50% arányára alapozható. 
A visszaforgatható fedezet (FV) 20%-a mindenkor a témagazda rendelkezési körébe tar tozik , 
a könyv szerinti fedezet további maradvány része  a gazdasági tevékenységet végző szervezeti  
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egység célszerinti tevékenységeit támogató  felhasználási körébe illetve a vállalkozás 
továbbfolytatásának biztosítására  használható. A könyv szerinti  fedezet megosztásaként 
arányosított másik rész,  az egyesületi fedezet (GTEF) pedig az egyesület  célszerinti 
tevékenységeinek költségviselésére történ ő visszaforgatásra  szolgál.  

 
b.) A folyamatos, évközi pénzkivétekkel terhelt  célszerinti tevékenységek  során a szervezésben 
és lebonyolításban résztvevők folyamatosan érvényesítik részesedésüket a közvetlen költségek 
között, plusz rendszeres eredményprémiumot is elvárnak negyed- vagy félévenként. Ezért a 
tevékenység egyenlege alacsony. Ebben az esetben is a könyv szerinti fedezet megosztásából 
származó érdekeltségi hányad (FV) 20%-a a témagazda rendelkezési körébe tartozik, amely év 
közben folyamatosan kummulálódik . A könyv szerinti fedezet maradvány része pedig teljes 
egészében az egyesület  célszerinti tevékenységeinek költségviselésére történ ő visszaforgatásra  
szolgál , mivel a gazdasági tevékenységet végző szervezeti egység célszerinti tevékenységeit 
támogató  felhasználási körében illetve a vállalkozás továbbfolytatásának biztosítására  
használható részét, időközben a közvetlen költségek között már folyamatosan érvényesíthette. Az 
évközi kivétek kummulált öszege nem haladhatja meg a fedez et 30%-át illetve a prémium a 
fedezet 20%-át! Ez egyszerűsítve azt jelenti, hogy az évközi kivétek teljes összege nem haladhatja 
meg az egyesületi fedezet (GTEF) maradványát.  
 
A negyedévenkénti elszámolási tételek az éves érdekeltségi hányad el őlegének tekinthet ők. Ebből 
következik, hogy a negyedévenkénti egyenletes mértékű fedezetkivétek esetenként nem haladhatják 
meg az éves tervezett kivétek egynegyedét , és minden az érdekeltségi rendszerben szereplő 
tételnek likvid pénzügyi „cash” fedezettel kell rendelkeznie. A negyedévenkénti elszámolások 
minden gazdálkodási ciklust lezárnak, un. „göngyölített” eredmény nem képződik. Minden 
negyedévben újra indul a folyamatos, évközi pénzkivétekkel terhelt  célszerinti tevékenységek 
tárgynegyedévi gazdálkodása,  amelyen belül csak a tárgynegyedévi bevételek és kiadások 
elszámolása jelenti a gazdálkodás alapját. Az előző tárgynegyedévekben kummulált fedezetet, mivel 
azt az előző tárgynegyedéves elszámolás végén lezártnak tekintünk, nem lehet átvinni a következő 
tárgynegyedév fedezetére. A megbízási szerződéseket vagy egy egész éves időtartamra, a teljesítést 
kellő időben megelőzően, kell kétoldalú megállapodás alapján az egész évre szólóan előre megkötni, 
vagy a tárgynegyedévekre szóló megállapodásokat már a tárgynegyedév első hónapjában hitelesen, 
a teljesítést időben megelőzően, meg kell kötni, azokat ugyanazon a naptári napon iktatni, és 
elszámolásukról a teljesítések igazolásával, a lejárati határidőt követően intézkedni. Az év végi 
elszámolás a munkaszám teljes évi lezárásával történik. Év végi befejezetlen állományt elhatárolni, 
csak a következő évre vonatkozó, befolyt bevételek vagy előjelzett költségek hitelesen igazolható, 
tételes kimutatása mellett van lehetőség, nyereségelhatárolás az Egyesület nonprofit, közhasznú 
gazdálkodási státusza alapján, nem megengedett. 
 
c.) A több szervez ő részvételével szervezett, megosztott eredmény ű rendezvények esetén 
ugyanúgy, ahogyan a utólagos elszámolású  rendezvényeknél  láttuk, a közvetlen költségek nem 
tartalmazzák a szervezők megbízási díjait vagy számláit, így a rendezvény előkalkulált egyenlege 
magas, következés képen a közvetlen költségek az árbevételhez viszonyítva alacsonyak. Az 
egyesület érdekeltségi elvének érvényesítésekor a könyv szerinti  fedezet megosztása, az 
egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen megállapított 
[(GTEF%)/(FV%)] megosztásának (split-jének) a szervezésben résztvev ők számának el őre 
megállapított osztalék  arányára  alapozható. Ha a GTE keretében rendezett konferencia, tanfolyam, 
kiállítás szervezésben két szervezet  vesz részt, a könyv szerinti  fedezet három egyenl ő részre 
oszlik, ha a szervezésben három szervezet  vesz részt, a könyv szerinti  fedezet négy egyenl ő 
részre oszlik  és így tovább, értelemszerűen. Az Egyesületet a könyv szerinti fedezet rá eső egy 
egységnyi része, az egyesületi fedezet (GTEF) illeti meg, a többi résztvevőt szerződéses 
megállapodásban előre rögzített fedezethányad illeti meg, amit a GTE számla ellenében  befogad és 
átutalással az utókalkuláció kölcsönös elfogadását követően kifizet. Minden bevételes rendezvény 
esetén a bevételek 17,5%-a az egyesületi általános költség alapja, amelyet a befolyt bevételekből a 
GTE a 9999-es munkaszámon elkülönítetten tart nyilván, az utókalkulált elszámolás alapja az 
árbevétel 82,5%-a. 
 
Budapet, 2013. január 16. 


