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Határozat: 
02/ 09/2012 (09.11.) GTE OE Határozat  

A GTE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK EL ŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 
A GTE OE köszönettel elfogadja és tudomásul veszi a  GTE 2012. I. féléves gazdálkodás 
elemzésének tapasztalatait felhasználva elkészített , a 2013. évre előzetesen el őirányzott 
költségvetésr ől szóló tanulmányt. A 2013. éves költségvetés el őkészítésér ől szóló 
dolgozatot, amely foglalkozik  

1. A költségvetés készítésének szabályozott keretei vel 
2. A GTE 2013. évi költségvetés készítésének id őtervével  
3. A költségvetés készítésének gazdálkodási-szervez eti kereteivel 
4. A költségvetés készítésének módszertani alapjaiv al 
5. A GTE teljeskör ű költségvetési tervének el őzetes előirányzataival a 2013. 

gazdálkodási évre 
6. Az egyesületi elvonás mértékének el őírásával. 

Az Országos Elnökség alkalmasnak találja az egyesül et szerveinek, szakosztályainak és területi 
szervezeteinek a benne szerepl ő időtervben megfogalmazott feladatok határid őre történ ő 
felkészítésére és elkészítéséhez. Megállapítjuk, ho gy a GTE XLIII. Küldöttközgy űlésére készül ő 
2013. évi költségvetési el őirányzatok a helyzet korrekt felmérésére alapozva, reálisak, azok az 
egyesület jelenlegi gazdálkodási technikáival tarth atóak, a költségvetés alapvet ő célkit űzései 
elfogadhatóak. A költségvetés tervezésének alapvet ő módszertana valamennyi szervezeti egység 
vezetőjével megismertetend ő, kívánatos, hogy a szervezeti egységek jelöljenek ki egy-egy 
gazdasági felel őst. A költségvetés tervezetének megküldése kísér ő levéllel történjen és 
konzultációs lehet őség felajánlásával.  
 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú egyetértésével  elfogadva  [ I:10; N: 0; T: 0] ;  
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„…Hajdanában a királyoknak szokásuk volt, hogy ello pják a pénzb ől 
az aranyat. Csak arról feledkeztek el, hogy ez az é rtékét vesztett 
érme az ő képmásukat viseli.  … 

(Mesterházi Lajos: A négylábú kutya) 
 

Ez a dokumentum a GTE Országos Elnökségének 2012. júliusi szünetét követő augusztus végi 
elnökségi ülésére készül, és mint munkaanyag, az elnökség döntéséig bizalmasan kezelendő! Az 
előterjesztésben a GTE 2013. évi egyesületi költségvetés fő vonalait kíséreljük meg körvonalazni.  
 

Az Egyesület „Költségvetés tervezésének ügyrendje” alapján (lásd: www.gteportal.eu  honlapon a 
GTE2012 / Ügyrendek / A Költségvetés Ügyrendje  c. linkben), a folyó évi költségvetés tervezésekor 
ismételten megcélozzuk háromszintes tervezéssel (szervezeti egységenként-, a főbb célszerinti 
tevékenységi körök összesítésével -, és egyesületi szinttű, un. „központi” költségvetéssel) elkészíteni a 
jövő évi gazdálkodás fő számainak előirányzatát. Ugyanis évek óta csak az előző évi mérleg és 
eredménykimutatás alapján a főkönyvben regisztrált, gazdálkodásra vonatkozó tapasztalatokra, mint 
bázisadatokra tudunk támaszkodni. Pedig normális esetben az előirányzatok a GTE szervezeti 
egységeinek előrejelzéseiből állnának össze, de ebben a tekintetben, évek óta rendszeresen nem 
kaptunk elegendő segítséget az alulról építkező gazdasági tervezéshez. A 2013-ra vonatkozó els ő 
előrejelzést,  az elérni kívánt célszerű mértékű adózott nyereség, és a mérlegegyensúly szempontjából 
szükséges célelőirányzatából kénytelen a gazdasági tervezés indítani, és az egyesület szervezeti 
egységei számára, az így megfogalmazott bevételek-kiadások-fedezetek, mint a gazdálkodás alapvető 
elvárásait körvonalazó, bázisadatokra épülő költségvetési tervel őirányzat kerül kiadásra , amelyet 
minden szereplő részéről, kérünk megvitatni, megerősíteni, vagy elvetni, de minden esetre a közösségi 
elvárásoknak megfelelően lereagálni.  
 
1. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZOTT KERETEI : 

Azért, hogy az Országos Elnökség tagjai könnyebben át tudják tekinteni a költségvetés készítésé-
nek szabályzott kereteit, a következő szövegrészben összefoglaljuk az ide vonatkozó egyesületi szabályo-
zásokat. Az egyesületi költségvetés elkészítésével kapcsolatos alapvető szabályozás:  
A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS ÜGYRENDJE (Hivatkozási szám: ÜR/14/01 – 2011; jóváhagyta az OE 
2010. december 14-i ülésén 4./12./2010 (12.14.) GTE OE Határozatával), amelyet követve, a GTE 
2013. évi költségvetése, kizárólagos menetrendi eljárási rend betartásával készül. (Az következőkben 
idézett szöveg-rész az ügyrend kodifikált tartalmának reprodukálása!) 

1. Általános elvek: 
1.1.  A költségvetés az egyesületi gazdálkodás alapja, a gazdasági tervezés és elszámoltatás 

eszköze, ezért elkészítésének és elfogadásának rendezett menete az Egyesület alapvető 
érdeke, gazdálkodásának meghatározó, kiinduló pontja. 

1.2.  A költségvetéssel kapcsolatban az Alapszabály a következőket rögzíti: 
(A vastag, d őlt bet űvel szedett szövegrészek az Alapszabályból vannak k iemelve!)  
(44) Az egyesület legfels őbb szervének (Küldöttgy űlés) hatáskörébe tartozik 

- … 
- az évi költségvetés meghatározása 

(53) … Az Országos Elnökség kiemelt feladat és fele lősségi körei az alábbiak: 
- … 
h)  Küldöttközgy űlés összehívásának el őkészítése, napirendjének 

meghatározása, dokumentumainak véleményezése 
(65) Az Egyesület elnökének feladat és felel ősségi körei: 

- … 
b)  Az OE döntése alapján összehívja a Küldöttközgy űlést és felel ős annak 

Alapszabály szerinti lebonyolításáért. Felel ős a közgy űlési beszámolók 
elkészítéséért. 

(40) Az ügyvezet ő igazgató legfontosabb feladatai, különös felel őssége az Egyesület 
tevékenységének egészét tekintve: 

- … 
g)  az éves költségvetés, valamint az éves mérleg e lkészítése és jóváhagyásra 

(véleményezésre) az OE elé terjesztése; 
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1.3.  Az Egyesületben három szinten kell költségvetést készíteni:  

a)  az Egyesület központi költségvetését 
b)  az Egyesület elkülönülő – munkaszámokkal is megkülönböztetett – központi, célsze- 

rinti m űködés ű alrendszereinek  költségvetését 
c)  minden egyes önálló szakmai tevékenység  (rendezvény, tanfolyam, pályázat, stb.) 

költségvetését. 
Az „a” és „b” esetekben éves költségvetést kell készíteni (január 1-jétől december 31-ig) míg a 
„c” esetben az adott feladatra, mint önálló tevékenységre. 

1.4. A három költségvetési szint összefügg, egymásra épül. Minden önálló tevékenységt ől 
elvárt, hogy pénzügyileg eredményes legyen, hozzájá ruljon az Egyesület „központi” 
költségveté-séhez.  Ezért minden önálló szakmai tevékenység költségvetését befizetési 
kötelezettség terheli az Egyesület központi költségvetése javára. Ez a módszer valósítja 
meg azt az elvet, hogy az Egyesület működésének, közhasznú tevékenységének – a 
tagdíjak által nem fedezett –  költség-hányadát szakmai tevékenységeinek eredményéből 
finanszírozza. 

1.5.  Minden költségvetésnek van 
készítője, aki felel a költségvetés elkészítéséért, reális, megalapozott tartalmáért, a 

bevételek és kiadások tervezett egyensúlyáért, 
jóváhagyója,  aki a költségvetést elfogadja, az Egyesület hivatalos dokumentumának 

minősíti, aki szükség esetén (év közben) jogosult azt módosítani. 
1.6. A három költségvetési szint felelősei: 

A központi költségvetés  készítéséért az ügyvezető igazgató felelős, az OE 
véleményezése, ajánlása alapján a Küldöttközgyűlés hagyja jóvá, fogadja el. 

A központi, cél szerint m űködő alrendszerek  összesített költségvetését az ügyvezető 
igazgató készíti, az OE hagyja jóvá 

Az egyes szakmai tevékenységek  költségvetését a tevékenységért felelős személy 
(szervező, főszerkesztő, témavezető, stb.) készíti és az ügyvezető igazgató 
hagyja jóvá. 

A költségvetési munkák összehangolásáért,  időbeli lefutásáért az Egyesület elnöke 
felel. A munkába bevonhat, erre felkérhet olyan egyesületi tago(ka)t (pl. az OE 
tagjai vagy szakosztályi vezetők közül, nevezetesen Gazdasági Bizottság, 
stb.), akinek szakértelmét szükségesnek ítéli eseti, vagy folyamatos 
közreműködésre Ez azonban nem érinthet, nem módosíthatja a fentiekben 
rögzített felelősségi köröket 

2. Az Egyesület központi költségvetése: 
2.1.  Az Egyesület központi költségvetése az általános m űködés pénzügyi feltételeit fedi le,  

és szabályozza: 
— Működési költségek , költségvetési alrendszer címmel   (lásd: 1000-es munkaszámok) 
2.1.1. Kiadásai,  költségei mindazok a tételek, amelyek az Egyesület központi működését 

fedezik. 
A legfontosabbak: 
— Közgyűlés(ek) előkészítése, lebonyolítása; 
— Az OE és az OTT üléseinek előkészítése, lebonyolítása· FB működési 

feltételeinek biztosítása; 
— Szakosztályi (bevétel nélküli) összejövetelek klubdélutánok tartása; 
— Választások előkészítése, lebonyolítása; 
— GÉPIPAR kiadása; 
— Titkárság, ügyvezető igazgatóság működtetése, beleértve az ehhez 

kapcsolódó rezsi költségeket is; 
— Biztonsági tartalék képzése; 
— Következő évre áthúzódó elhatárolások; 

2.1.2. Bevételei:  
— · Egyéni tagdíjak; 
— · Vállalati tagdíjak, és támogatások; 
— · A központi, cél szerint működő alrendszerek befizetései fedezeteikből; 

2.2. Mivel az Egyesület központi költségvetését az éves rendes közgyűlés fogadja el, s ennek 
összehívása tavasszal szokásos (mivel az előző év mérlegét is ekkor hagyja jóvá), a 
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költségvetés készítés menetrendjének ehhez kell igazodnia. Ha a küldöttközgyűlés napja 
X, akkor: 
— A küldöttekhez  (lehetőleg az egész tagsághoz a GÉPIPAR-on keresztül) legalább 

30 nappal hamarább  meg kell érkeznie az OE által támogatott tervezetnek 
— Az OE-nek  a tervezet támogatását legalább X-40 napig   meg kell adnia a költségvetés 

előterjeszthetőségére 
— Az OE-nek az els ő tervezetet tárgyalnia kell  legalább X-70 nappal korábban ,  

hogy szükség esetén legyen ideje változtatásokat végrehajtani.  
— Ekkor az OE-nek már kialakult véleménye kell, hogy legyen a központi, cél szerint 

működő alrendszerek összevont költségvetés tervezetéről 
— Az OE-nek legalább X-100 nappal   már tárgyalnia kell első olvasatban az 

alrendszerek  összevont költségvetés tervezetét  
2.3.  A központi költségvetést legalább nullszaldósra, vagy minimális nyereségre kell tervezni. A 

költségvetésnek a kiadási oldalon tartalmaznia kell „általános tartalékot”,  amely a teljes 
költségvetés 2-5%-a.  Év közben ezt azonban csak OE jóváhagyással lehet felhasználni. 

2.4.  A költségvetésben minden bevételt és kiadást tervezni kell az elvárható legnagyobb 
pontossággal. A költségvetés felépítése logikus, lefelé szélesedő piramis jellegű legyen. A 
bevételek és kiadások főfejezetekre, fejezetekre, szükség esetén alfejezetekre, bontva 
épüljenek fel. 

2.5.  A központi költségvetés készítésekor figyelemmel kell lenni a „cash-flow”-ra is a 
tárgyévben. Ennek megfelelően kell az alrendszerek költségvetési befizetéseit ütemezni. 

3. Cél szerint elkülönül ő központi kezelés ű alrendszerek költségvetése 
3.1.  Az Egyesület cél szerint elkülönülő, munkaszámokkal is megkülönböztetett  – központi 

kezelésben működő – alrendszereinek összesített költségvetése azokat a tevékenységeket 
fedi le, amelyek részvételi díjjal, cél szerinti konkrét támogatással forrásokat von be a 
tevékenység megvalósításába, azokkal gazdálkodik. Ilyen cél szerint elkülönült 
tevékenységek: 
— Oktatás , tanfolyamok szervezése    (2000-es munkaszámok) 
— Bevételi centrumok -hoz kötődő tevékenység    (3000-es munkaszámok) 
— Szaklapok  kiadása       (4000-es munkaszámok) 
— Pályázati  tevékenység      (5000-es munkaszámok) 
— Szakmai konferenciák , rendezvények szervezése   (7000-es munkaszámok) 
— Tanulmányutak  szervezése      (8000-es munkaszámok) 
— Vállalkozási  tevékenység szervezése    (6000-es munkaszámok) 

3.2.  Az egyes alrendszerek költségvetésének elkészítése igazodik a központi költségvetés 
készítéséhez (lásd 2.2. pontot). Ezeket mellékletként kell csatolni a központi 
költségvetéshez. 

3.3.  Az alrendszerek költségvetésében minden – az év során várható – bevételt és kiadást 
tervezni kell, beleértve minden odatartozó szakmai rendezvényt, eseményt, az elvárható 
legnagyobb pontossággal. A költségvetésnek a kiadás oldalon tartalmaznia kell a 
központi költségvetéshez való elvárt, el őírt hozzájárulást  (fedezetet) is. 

3.4.  Az egyes alrendszerek minden egyes önálló tevékenységére a 4. pont szerint kell 
elkészíteni a költségvetést. 

4. Önálló tevékenységek költségvetése 
4.1.  Minden önálló bevétellel rendelkező szakmai tevékenység (rendezvény, tanfolyam, 

szakértés, szakmai folyóirat, stb.) költségvetését más tevékenységtől függetlenül el kell 
készíteni. 

4.2.  Az egyes szakmai tevékenységek költségvetésének készítője a vállalkozás f őszervezője 
(témavezet ője) illetve a szervez őbizottság elnöke . Külső szervezésben történő 
vállalkozáshoz való egyesületi csatlakozás, bedolgozás esetén az erre kijelölt személy. 
Vele az ügyvezet ő igazgató írásbeli megállapodást köt  feladatait, kötelességeit, 
felelősségét illetően. 

4.3.  Minden egyes szakmai tevékenység  csak jóváhagyott költségvetéssel indítható el . Az 
előre nem mérhető (pl. más döntésétől függő) munkatartalmú tevékenységeknél is kell 
költségvetést készíteni óvatos realitással, az adott feladathoz mért rugalmassággal (pl.: 
minimális és maximális értékek becslésével, stb.) 

4.4.  A költségvetésben minden bevételt és kiadást tervezni kell, az elvárható legnagyobb 
pontossággal. Minden tevékenységet az elérhet ő maximális eredményre kell tervezni.  

4.5.  Az egyes szakmai tevékenységek már a tervezés (költségvetés készítés) stádiumában 
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is meg kell, hogy feleljenek az alábbi követelményeknek: 
[B - (KK + KR)] max = E > 0 

azaz a bevétel  (B) és a költségek  (K) különbsége által képzett eredmény  (E) pozitív és 
minél nagyobb szám legyen. A költségvetésnél tételesen számításba kell venni az adott 
tevékenység közvetlen költségeit  (KK ) az adott vállalkozásra arányosan vetített rezsi 
költségét  (KR). Ez utóbbi tartalmazza a vállalkozási centrum által a központi 
költségvetésbe befizetendő összeg arányos hányadát is. 

4.6.  Minden költségvetést a titkárság irattárában  a készítő és jóváhagyó által aláírva le kell 
rakni. Ezeket ellenőrizhetik a Felügyelő Bizottság tagjai, az ügyvezető igazgató, vagy az 
OE megbízott tagja. 

5. Költségvetések összehangolása 
5.1.  A költségvetések egymásra épülésének elvét  az 1.4. pont mondja ki. Ezért 

mindenévben nagyon fontos kérdés a három költségvetési szint összehangolása. Ezért 
végső soron az OE a felelős, amikor a Küldöttgyűlés elé terjeszti a központi költségvetést. 

5.2.  Az összehangolás formálisan azt jelenti, hogy költségvetési hozzájárulásként az 
alacsonyabb szint ű költségvetésekben ugyanaz az összeg szerepel  „kiadásként”,  
mint a  magasabb szint űben „bevételként”.  

5.3.  A tartalmi összehangolás egy többlépcsős iterációt jelent, amely során figyelembe kell 
venni: 
a) a központi költségvetésben megfogalmazott egyesületi célokat,  akciókat, 

tevékenységeket (és természetesen ezek költségeit). 
b) a szakmai tevékenységek teherbíró képességét  

5.4.  Vitás kérdésekben a döntést az OE hozza meg  mielőtt az Egyesület központi 
költségvetését a Küldöttgy űlés elé terjeszti . A tárgyévre a Küldöttgyűlés által 
megállapított költségvetést év közben egyoldalúan az OE sem változtathatja meg. 

6. A Költségvetési ügyrend módosítása 
6.1.  Az ügyrend módosítását bármelyik elnökségi tag bármikor kezdeményezheti a módosítási 

javaslat írásos előterjesztésével. 
6.2.  A módosítást az OE határozattal hajtja végre a határozathozatal szabályainak betartásával. 
6.3.  Minden változtatás után az ügyrend  hivatkozási számát (a változatot jelző számot) 

módosítani kell. Az új változatot  (az előző változat helyett): 
— · Fel kell tenni az Egyesület honlapjára  
— ·Az elnök által aláírt, hitelesített alap példányt az ügyrendek tárában kell elhelyezni. 

 
2. A GTE 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ID ŐTERVE: 
Az egyesületi „Költségvetés Tervezésének Ügyrendje” 2.2. § értelmében:  

„…2.2. Mivel az Egyesület központi költségvetését az éves rendes közgyűlés fogadja el, s 
ennek összehívása tavasszal szokásos, … a költségvetés készítés menetrendjének ehhez kell 
igazodnia. Ha a küldöttközgyűlés napja X, [Húsvét: 2013. márc.30. (Szo)-31. (V)-ápr.1 (H) / Pünkösd 
2013, május 19 (V)-20.(H)]; ezért előre láthatóan a Közgy űlés napja: vagy 2013. április 20. (Szo), 
vagy április 28. (Szo), illetve május 4. (Szo)  lehet] , akkor: 
— A küldöttekhez  (lehetőleg az egész tagsághoz a GÉPIPAR-on keresztül) legalább 30 nappal 

hamarább  [ 2013. március 29. (P), Húsvétig  ] meg kell érkeznie az OE által támogatott 
tervezetnek 

— Az OE-nek  a tervezet támogatását legalább X-40 napig   [ 2013.március 19. (H)-ig  ] meg kell adnia 
a költségvetés előterjeszthetőségére 

— Az OE-nek az els ő költségvetés tervezetet tárgyalnia kell  legalább X-70 nappal korábban  [ 
2013.február 9. (Szo)-ig  ], hogy szükség esetén még legyen ideje változtatásokat végrehajtani.  

— Ekkorra az OE-nek már kialakult és elfogadott véleménye kell, hogy legyen a központi, cél szerint 
működő alrendszerek összevont költségvetés tervezetéről, amelynek első változatát 

— az OE-nek legalább X-100 nappal   [ 2013. január 4. (P)-ig  ] már tárgyalnia kell első olvasatban 
az alrendszerek  összevont költségvetés tervezetét  

— Tehát az egyes szervezeti egységeknek még a folyó g azdálkodási év lezárásáig, (rendszerint 
december15. (Szo)-ig)  az Országos Elnökséggel egyeztetve el kell készíte niük és jóvá kell 
hagyatniuk saját költségvetési el őirányzataikat 2013. évre!  
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A levezetett logikának megfelelően: 
— Az egyes szervezeti egységek vezet őitől elvárjuk , hogy [2012. szeptember 15. (Szo)-tól  ] a 37. 

naptári hét végét ől hozzá lássanak a 2013. évre vonatkozó, saját költségvetési előirányzataik 
tervezetének elkészítéséhez (működési –bevételek és –kiadások; kedvezményezett munkaszámos 
tevékenységek –bevételei és –kiadásai, valamint –tervezett időpontjai)! 

— A GTE egyes szervezeti egységeinek [2012. október 15. (H)-ig  ] , a 41. naptári hét végéig,  saját 
tagságukkal egyeztetve, illetve vezetőségükkel jóváhagyatva, meg kell küldeniük az Országos 
Elnökségnek  a szervezeti egység saját költségvetési előirányzatait a 2013. gazdálkodási évre! 

— Az Országos Elnökségnek, ahhoz, hogy a közgyűlést megelőzően, legalább (X-100 nappal) 
korábban már tárgyalni tudja első az alrendszerek  összevont költségvetés tervezetét  
[ 2012.november 20.(K)-ig  ] , a 47. naptári héten , meg kell ismernie a célszerinti tevékenységi 
körök alrendszereinek előterjesztett költségvetési irányszámait; 

— Az Országos Elnökségnek a közgyűlést megelőzően, legalább (X-100 nappal) korábban  
[ 2013. január 4. (P)-ig  ] tárgyalnia kell első olvasatban az alrendszerek összevont költségvetés 
tervezetét az egyesület un. központi költségvetési előirányzataival összehangolva (javasolt 
tárgyalási id őpont: a december 10.-i OE ülés) ; 

— Az OE-nek az els ő költségvetési el őirányzat tervezetét tárgyalnia kellés el kell fogadnia 
legalább (X-70) nappal korábban mint a közgyűlés, [2013. február 9. (Szo)-ig ]; (javasolt 
tárgyalási id őpont: a január 8, vagy 15.-i OE ülés)  

— Az OE-nek  meg kell adnia a költségvetési tervezet támogatását  legalább (X-40) nappal  
[ 2013.március 19. (H)-ig  ] a költségvetés közgyűlésen való előterjeszthetőségére; (javasolt 
tárgyalási id őpont a március 12.-i OE ülés)  

— A küldöttekhez  (lehetőleg az egész tagsághoz a GÉPIPAR-on keresztül) legalább (X-30) nappal 
hamarább [ 2013. március 29. (P)-ig  ] meg kell érkeznie az OE által támogatott tervezetnek 

— A küldöttközgy űlés napja X , a költségvetés készítés menetrendjének ehhez kell igazodnia, mivel 
a megelőző év gazdálkodásának mérlegét is ekkor hagyja jóvá az Egyesület legfelső tanácskozó 
szerve, előre láthatóan a XLIII. Közgy űlés napja: vagy 2013. április 20. (Szo), vagy. április 28. 
(Szo), vagy május 4. (Szo) lehet . 

 
A GTE 2013. évi Költségvetés készítésének menetrend je:                                             1. sz. táblázat 

Tevékenysége
k 

Nov.  Dec. Jan. Febr.  Márc.  Ápr.  Máj. 

 44-46 
Hét 
10.29
-
11.18 

47-48 
Hét 
11.19
-
12.02 

49-50 
Hét 
12.03
-
12.16 

51-52 
Hét 
12.17.
- 
12.30. 

01-02 
Hét 
01.01
- 
01.13. 

03-04 
Hét 
01.14.
- 
01.27. 

05-06 
Hét 
01.28
-
02.10 

07-08 
Hét 
02.11.
- 
02.24. 

09-10 
Hét 
02.25
-
03.10 

11-12 
Hét 
03.11.
- 
03.24. 

13-14 
Hét 
03.25
-
04.07 

15-16 
Hét 
04.08.
- 
04.21. 

17-18 
Hét 
04.21.
- 
05.05. 

Szervezeti egy-
ségek tervei 

⇒⇒⇒⇒ 
09.15 

⇒⇒⇒⇒ 
10.15. 

           

Alrendszerek 
költségvetése 

 ⇒⇒⇒⇒ 
11.20 

  
12.15. 

         

Egyesületi költ-
ségvetés v01 

   ⇒⇒⇒⇒ 
01.04. 

  
01.25. 

       

Mérleg és költség-
vetés elfogad OE 

     ⇒⇒⇒⇒ 
02,09. 

   
03.11 

    

Küldöttekhez  
„Gépipar” útján 

        ⇒⇒⇒⇒ 
03.11 

 
03.29 

   

Felkészülés a 
Közgyűlésre 

         ⇒⇒⇒⇒ 
03.29 

  
04.20 

 

Közzététel,  
letétbe helyezés 

             
05.04 

 
A 2012-2013. mérlegkészítés menetrendje:                                                                    2. sz. táblázat 

Közgyűlés            04..20.  
OE ülése          03.12.    
Ceruzás mérleg         03.01.     
Elhatárolások        02.15.      
Leltár, eszközért.       02.10.       
Főkönyvi kivonat      01.31.        
Számlazár      01.30..        
Vevői egyeztetés    12.15. .         
NAVH egyeztetés    12.15.  01.15.        
Pénztári zárás    12.15.  01.15.        
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3. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK GAZDÁLKODÁSI-SZERVEZ ETI KERETEI: 
Az egyesületi költségvetés sikeres elkészítésének kulcs kérdése valamennyi egyesületi szint felel ős 
együttm űködése  az Egyesület gazdasági fennmaradásának és továbbműködtetésének biztosítása 
érdekében. Az egyesületi demokrácia nem csak jogosultságokat, de kötelezettségeket is feltételez 
minden magát az alapszabály szerint, önszerveződésen alapuló, „működő” szervezeti egységnek 
tekintő „GTE-entitás” részéről. A demokrácia itt azt jelenti, hogy lehetősége van mindenkinek arról 
önállóan dönteni, hogy vállalja-e a közös együttműködést, vagy elvállnak útjaink és máshol, más 
feltételek között próbálja meg érdekeit érvényesíteni. (pl.: látható, hogy így döntöttek a Hűtőgép- és 
Klimatechnikai Vállalkozók Szövetségébe, az Építőipari Gépgyártók Szövetségébe, a Magyar 
Anyagvizsgálók Szövetségébe, a Szálerősítésű Műanyaggyártók Szövetségébe, a Szerszámgyártók 
Országos Szövetségébe, a Karbantartók Országos Szövetségébe, stb. sietők). De, ha már az 
együttműködés melett döntött valaki, akkor a közgyűléseken elfogadott közös döntéseket kell és 
etikailag illik is követni!  
 
Az Egyesület fennmaradását biztosító egyesületi gazdálkodás területén, sebességváltásra és 
szemléletváltásra van szükség  valamennyi szakosztálynál és a területi szervezetnél! A tennivalók 
felsorolásában az Elnökség szerepe nyilván nem kétséges. A GTE Országos Elnökség gazdasági 
monitoringgal foglalkozó napirendjei értelemszerűen a mérlegelés, az előre látás, a gazdálkodás- 
politikai stratégia elengedhetetlen döntési kényszerét várják el az Egyesület legfelsőbb szinttű választott 
vezetői testületének tagjaitól. A GTE feltételezett társadalmi rangjához és súlyához illő, nagyobb 
projektek elnyerése, (pl.: NFÜ-MAG K+F+I projektek; EU pályázatok; nemzetközi szervezetek 
konferenciáinak hazai megszervezése), mint azt a korábbi eredményes példák (pl.: MANUFUTURE; 
REMAKE; EAEC, FISITA, vagy IIW; stb.) is mutatják, továbbá a hazai szakmai közélet köznyilvános, 
társadalmi elismertséget kiváltó megszervezése, ennek megfelelő színvonalú PR eszközökkel történő 
életben tartása és felelős szolgálata; a szakmai tudásközösségek működtetése és a tudásközösségek 
konferenciáinak, tanfolyamainak, szaklapjainak hatékony és eredményes kínálata, a GTE 
kompetenciájába tartozó szakterületeken a mérnöktovábbképzés mesterkurzusainak megszervezése, 
az Egyesületben felhalmozott ismeretek „tudás akadémiai” formában való átadása, a szakmai 
tudásközösségek továbbfejlesztése, a társadalmilag felhalmozott tudásbázis nemzeti hasznosítása. 
lehet a GTE, mint nonprofit, közhasznú szervezetként működő, jogi személy, jövőbeli egyedüli 
kibontakozási lehetősége. 
 
Szervezeteinknek szakítaniuk kell a stacioner, láts zat önfenntartó, ambíció nélküli tervezéssel és 
gazdálkodással. Vajon hosszabb távon fenntartható-e: a „…mi tagságunk elöregedett, zömmel 
nyugdíjasokból áll, mi nem tudunk bevételes tevékenységet végezni…”, tartalmú kifogással történő 
eleve elzárkózás, minden az alapszabályban definiált, az egyesület célja szerinti gazdálkodási 
lehetőségtől, hovatovább, ha ez párosul az adott területhez tartozó vállalatokhoz fűződő élő kapcsolatok 
feladásával, ezeknek a vállalatoknak, mint jogi tagoknak az elvesztésével, ráadásul az újonnan települt 
cégekkel való kapcsolatfelvétel elszalasztásával? Meddig nézhetjük karba tett kézzel, hogy Vas-; Zala-; 
Somogy-; Baranya-; Csongrád- Szolnok-; Nógrád-; Komárom-Esztergom-; Fejér-; megyékben 
gyakorlatilag megszűnjön az egyesületi élet, hogy a létező tagság helyett, csak az Elnök vagy a Titkár 
személyének, a korábbi időkből származó ismertsége jelezze a GTE területi szervezetét? Másrészről 
azt is el kell határoznunk, hogy elhatárolódjunk-e: a „…mi csak a tudománynak élünk…” álca mögé 
rejtőző olyan semmittevéstől, (mint pl.: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Mérnöki Kamara, 
vagy az egyetemi-, főiskolai- tanszékek értelemszerűen adódó szakmai produktumaira, mint un. „GTE-
tevékenységekre” való, „…itt is – ott is elszámolunk vele…” kényelmes lehivatkozásoktól), a társadalmi 
kihívásokra nem reagáló, szakmailag belterjes, gazdaságilag intakt magatartástól? Szakítanunk kell-e 
az egyéni érdekeltség olyan mértékű elfajulásával, hogy eredetileg az egyesülethez kötődő 
konferenciák, tanfolyamok kiszervezésével, más, az Egyesületen kívüli szervezetekhez történő 
átjátszásával, anyagi hátrányt okozzanak az Egyesületnek? Sajnos erre vonatkozóan az utóbbi 
években, több konkrét tényt lehet megállapítani (pl.: „Emelőgép” tanfolyamok; „Munkavédelmi” 
tanfolyamok; „Roncsolásmentes anyagvizsgálatok” tanfolyamok; „Építőipari gépek” konferenciák; 
„Pneumatika-Hidraulika” konferenciák; „Szerszámok-szerszámanyagok” konferenciák; 
„Szerszámgépek” konferenciák; „Karbantartó” konferenciák; „Gépipari hőkezelő napok” konferenciák; 
„Erősített szálú műanyagok” konferencia; „Mechanoplast” konferencia; stb.) Megengedhető-e továbbra 
is az egyesületi lét lényegének feladását jelentő, a kialakult helyzet elfogadásával való megalkuvó, 
megfutamodó magatartás? Vajon elfogadható-e, hogy egy-egy GTE szervezet éveken át ne szervezzen 
tagjai számára továbbképzést, ne szervezze meg a tudásközösség konferenciáját, ne szolgálja az 
érdekeltségi körébe tartozó vállalatok innovációs-, kutatás-, fejlesztési- igényeinek kielégítése céljából 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. SZEPTEMBERI ELNÖKSÉG I ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
MINT MUNKAANYAG, AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSÉVEL MEGER ŐSÍTVE SZERVEZETEINK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL!  

GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 

 

- 8 - 
GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

szükséges, a kompetenciájukba tartozó szakértői megbízások teljesítését, hogy a területi GTE vezetők 
ne tartsanak naprakész kapcsolatot valamennyi, a területileg illetőségükbe tartozó gépipari vállalattal, 
hogy végezhessen olyan fiatal mérnök, aki nem ismeri a GTE-tagság nagyszerűségét? Szeretnénk, ha 
köztudottá válna, hogy a GTE a magyar iparhoz, különösen a gépiparhoz kötődő műszakiak 
legfontosabb, politikailag semleges szakmai közössége, amely – a tagjaiban felhalmozott ismeretek 
folyamatos gyarapításával és felhasználásával – tagjai és partnerei számára vonzó, hasznosítható 
szolgáltatást nyújt, hidat képez a döntéshozók, az ipari vállalatok és vállalkozások, az oktatás-kutatás 
és a közvélemény között. El kell érnünk, hogy a GTE legyen szakmailag, etikailag mértékadó és vonzó 
szervezet, amely a fenntartható fejlődés követelményein belül támogatja a műszaki alkotást, a 
tudományt és a gyakorlatot a mérnöki és a kapcsolódó multidiszciplináris tudományokban, képviseli 
tagjait és szakterületét a magyar és nemzetközi szakmai életben.  
 
A „vállalkozás továbbfolytatása biztosításának” elv e, fontos feltétele miden gazdálkodási 
tevékenység mérlegének elkészítésekor. Ennek érdekében a 2013 év programjához szükséges, még 
legalább a januári-februári egyesületi működési költségek biztosításához, további kb. havi 2,5- MFt 
elhatárolt céltartalék képzése, hiszen az erre fedezetül szolgáló éves tagdíjbevételek beszedésének 
határideje csak március vége. A GTE külön bevételeket biztosítható vállalkozási- és az oktatási- 
irodájának hiányában, és a GTE önállóan gazdálkodó területi szervezeteinek, un. bevételi centrumainak 
időközbeni megszűnésével, az Egyesületnek a csak célja szerinti tevékenységet végző szervezeteire 
súlyos terheket ró, és jelentős gazdálkodási nehézséget okozhat az évek óta nagyságrendjében 25,- 
MFt „egyesületi működési költséghiány” pótlásához feltétlenül hiányzó eredménytöbblet előállításának 
kényszere. Ez azonban csak az egyik oldal, a GTE gazdálkodási mélypontról való kilábalásához a 
gazdálkodásban aktivizálható, szakosztályi és területi szervezetek további bevételes tevékenysége 
összeredményének, - miután a GTE 2012. évi jóváhagyott költségvetésében a tervezett „működési 
típusú összbevétel” [MB]= 10,- MFt; és a jóváhagyott „működési típusú költségek” összege [MK]= 35,-
MFt; valamint  a tervezett „egyesületi elvonás” 25% -  a költségvetés fedezeti pontjához [F]25% ≈135,- 
MFt éves egyesületi bevétel tartozna, tehát még legalább 125,- MFt összértékűnek kellene lennie a 
bevételes tevékenységnek. ([CK]=100,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=125,- MFt 
szükséges célszerinti bevétellel.)  
 
Az Egyesület gazdálkodásának mutatószámai  is felhívják a figyelmet azokra a tendenciákra, 
amelyek megváltoztatása alapvető érdekünk. A GTE évek óta nem kap és így nem is használ fel, 
semmilyen központi támogatási rendszertől semmiféle támogatást. Még a civil szervezetek pályázati 
úton elnyerhető (un. „NCA”) alapjából is csak elenyésző mértékben (a működési költségek 1%-át sem 
meghaladó nagyságrendben) jutunk támogatáshoz. Sem a vállalatok részéről felajánlott un. „közhasznú 
támogatások”, sem az „adófizetők személyi jövedelemadójának 1%-ából” származó felajánlások nem 
erősítik meg az Egyesület társadalmi elismertségének rangját. Mindezekről a tényekről az éves 
„Közhasznúsági Jelentésben” rendszeresen hitelesen beszámolunk és törvényesen elszámolunk. 
Nyilvánvalóan nem várhatjuk el tagjainktól, hogy tagdíjaikon felül, karitatív célú adományaik helyett, az 
Egyesületet támogassák. De úgy gondoljuk, elvárható cél lenne, hogy megfelelően előkészített 
propaganda és reklám tevékenység alapján, a gépiparban működő cégek, vállalatok és intézmények, a 
saját céljaik és érdekeik érvényesítését felvállaló GTE tudásközösségek támogatását természetesnek 
tartsák és erőforrásokat is felszabadítsanak annak érdekében, hogy életben tartsák ezeket a 
tudásközösségeket. Magyarul: apellálunk a cégek, vállalatok, intézmények „közhasznú támogatásaira”. 
 
Az egyesületi gazdálkodás áttekintése során, a gazdálkodás körülményeinek vizsgálatához, és a tisztán 
látáshoz, mint a költségvetést meghatározó legfontosabb tényezőt, a GTE bevételes tevékenységeinek 
alakulását kell szigorú ellenőrzés alá vennünk. Az „előre menekülés” taktikájának meghirdetésével, a 
bevételes tevékenység eredményeinek fokozását tűztük ki gazdálkodási célul, a minden áron való 
költségcsökkentés visszahúzó ereje helyett. A Gépipari Tudományos Egyesületnek a számviteli 
beszámolója alapján, sem a 2011. évi működésében nem következett be kedvező változás, sem a 
2012. évi, eddigi működés pedig mindez ideig nem hozott kivezető megoldást az előre jelezhet ő 
pénzügyi válsághelyzet bekövetkezésének elkerülésér e. A GTE 2011. évi mérlegében a tárgyévi 
eredmény: 87,- EFt . Ez az eredmény minden, csak nem a megnyugtató helyzet előre jelzője! Az elmúlt 
évben készített „Közhasznúsági Jelentésben” közzétett vállalati teljesítmény mutatószámokkal történő 
elemzés kapcsán, a mérleg- és számviteli- beszámolókból idősorosan kimutattuk, hogy az 

- Eredményarányos árbevétel:  amely kifejezi, hogy egységnyi eredmény realizálásához 
mekkora árbevételt kell elérni. Ez a GTE esetében: kb. 1000,- Ft „árbevétel” felhasználását 
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várja el 1 Forint un. „fedezet” előállításához. Még a legeredményesebb 2010-ben is legalább 
300-szoros volt az eredményarányos ráfordítási igény!   

3. sz. táblázat 
A GTE eredményarányos árbevétele:             [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Értékesítés nettó 
árbevétele 

141.291 122.311 136.674 123.984 96.511 

Tárgyévi közhasznú 
eredmény 

176 128 279 375 87 

Eredményarányos 
árbevétel 802,79 955,55 489,87 330,62 1109,32 

Az Egyesületi célszerinti működés és bevételt hozó szolgáltatásaink hatékonysága évek hosszú 
sora óta rendkívül alacsony. A mutatószám arra is felhívja a figyelmet, hogy a nonprofit 
működés következtében, a forráshiányunk miatt, a bevételek folyamatos felélésére fordítódik 
minden tevékenységi körben az időarányosan megtermelt eredményünk.  

 
Ha a vagyoni helyzetünket elemezzük: 

- Befektetett eszközök aránya:  megmutatja, hogy a tartósan lekötött, befektetett eszközök 
mekkora hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának. Értéke függ az alaptevékenységtől, és 
elsősorban a nagyobb értékű eszközráfordítást (beruházást) jelzi. A befektetett és 
forgóeszközök aránya általában 30-70% között mozog.  

4. sz. táblázat  
Befektetett eszközök aránya           [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Befektetett eszközök 8.661 161.090 159.762 161.468 159.421 

Összes eszköz 43.528 210.499 217.295 192.563 177.252 

Befektetett eszközök 
aránya (%) 19,89% 76,52% 73,52% 83,85% 89,94% 

A befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök) 
évről-évre folyamatosan emelkedő mutatószám-aránya az ingatlaneladás miatti valós értékre 
történő főkönyvi valorizálásnak, valamint a tárgyévi eredményeknek a tőkeváltozás javára 
történő visszaforgatásának köszönhető, továbbá annak, hogy a forgóeszközeink mennyisége 
csökken, és mindez a likviditásunk romlását jelenti. 
 

- Forgóeszközök aránya:  megmutatja, hogy a rövidtávon befektetett eszközök mekkora 
hányadát teszik ki a vállalkozás vagyonának. 

5. sz. táblázat  
Forgóeszközök aránya             [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Forgóeszközök 31.260 35.220 54.888 28.964 17.761 

Összes eszköz 43.528 210.499 217.295 192.563 177.252 

Forgóeszközök 
aránya (%) 71,81% 16,73% 25,26% 15,04% 10,02% 

Ez a mutató az előző (a befektetett eszközök) komplementereként, megmutatja, hogy az összes 
eszközök sorában, a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök, mint 
forgóeszközeink összességének az aránya évről-évre csökken, hiszen a források elapadása 
következtében még a kisebb értékű eszközök vársárlására sem jut elegendő pénz.  
 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. SZEPTEMBERI ELNÖKSÉG I ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
MINT MUNKAANYAG, AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSÉVEL MEGER ŐSÍTVE SZERVEZETEINK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL!  

GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 

 

- 10 - 
GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

- Tőkeerősség:  a saját tőke és a forrásösszeg arányát fejezi ki, így a vagyoni helyzet egyik 
legfontosabb vertikális mutatója. Minimálisan elvárt értéke 30%. 

6. sz. táblázat 
Tőkeerősség alakulása               [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Saját tőke 8.519 164.400 164.680 165.055 165.142 

Összes forrás 43.528 210.499 217.295 192.563 177.252 

Tőkeerősség (%) 19,57%  78,10% 75,78% 85,71% 93,17% 

A saját tőkében az alapítói vagyon (16,319 -EFt), a 2000-ben bekövetkezett egyesületi 
működés jelentős vesztessége miatt, az induló tőke drasztikus lecsökkenésére (680,-EFt) 
vezetett. Ezt követően évről-évre a célszerinti működés mérlegeredményét a saját tőke 
javítására forgattuk vissza. Mivel a saját tőke döntő részét képezi az ingatlan tulajdonunk, így 
2007-ről 2008-ra, a főkönyvi érték valorizálását követően (164.680,-EFt) ugrott meg a 
tőkeerősség kimutatható mértéke. 

 
Ha a pénzügyi helyzetet elemezzük: 

- Likviditási ráta:  kifejezi, hogy a forgóeszközök hány %-át fedezik a rövid lejáratú kötelezett-
ségeknek, optimális értéke 150-200% között van. 

7. sz. táblázat  
Likviditási ráta               [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Forgóeszközök 31.260 35.220 54.888 28.964 17.761 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

18.107 13.997 16.548 4.040 3.719 

Likviditási ráta (%) 172,64%  251,62% 331,68% 716,93% 477,57% 

Forgóeszközeink a rövid lejáratú kötelezettségeket többszörösen fedezik, évről-évre emelkedik 
ez az arány, ami megnyugtató érték a további gazdálkodás tervezésekor. 
 

- Likviditási gyorsráta:  kifejezi, hogy a legnehezebben mobilizálható forgóeszközök nélkül a 
maradék forgóeszközök hány %-át fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeknek, elvárt, 
biztonságos értéke 100%. 

8. sz. táblázat  
Likviditási gyorsráta              [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Forgóeszközök 31.260 35.220 54.888 28.964 17.761 

Készletek 602 602 602 602 602 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

18.107 13.997 16.548 4.040 3.719 

Likviditási 
gyorsráta (%) 169,31% 247,32% 328,09% 702,02% 461,38% 

A rövid lejáratú kötelezettségeink csökkenésének is köszönhető, hogy a készletek kivételével a 
forgóeszközeink sokszorosan fedezik a kötelezettségeinket. 
 

- Pénzhányad mutató:  kifejezi, hogy a likvid forgóeszközök mennyiben fedezik a rövid lejáratú 
kötelezettségeket, minimálisan elfogadható értéke 40-60% között mozog, de minél jobban 
megközelíti a 100%-ot, annál biztonságosabb, stabilabb a cég likviditása 
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9. sz. táblázat  
Pénzhányad mutató              [adatok ezer forintban] 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Pénzeszközök 15.178 15.622 22.126 11.706 6.937 

Értékpapírok 5.141 5.141 5.141 5.141 141 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

18.107 13.997 16.548 4.040 3.719 

Pénzhányad 
mutató (%) 112,21% 148,33% 164,77% 417,00% 190,31% 

A pénzhányad mutató megmutatja, hogy az azonnal likviddé tehető eszközeink bőven fedezik a 
kötelezettségeinket, ez stabil és biztonságos likviditást jelent.  

 
A bevételes tevékenység visszaesése miatt, mindent egy lapra tettünk fel: a Fő utcai ingatlan 
értékesítéséből származó pénzügyi forrásokat kívántuk az előrejelzések alapján, az időközben 
elkerülhetetlenül bekövetkező majdani tartozások rendezésére felhasználni. A tervezett ingatlan 
értékesítés nem valósult meg, így a vonatkozó jogszabályok értelmében – az óvatosság elvét betartva  
– a költségvetés alakulását követve, az év folyamán várhatóan, a bevételes tevékenységek elmaradása 
következtében, előadódó forráshiányok okaként, esetleges bekövetkező fizetőképtelenségre utaló 
helyzetben , az Egyesületnek a szállítókkal szembeni kiegyenlíthetetlen követelésekhez, mint fellépő 
tartozásokhoz kapcsolódóan, a 2012. év mérlegében már most, előre fel kell készüljünk arra, hogy mint 
jövőbeni kötelezettségekre céltartalékot  tudjunk képezni. 
 
A költségeinkben domináns személyi jellegű kifizetések hatékonysága nemcsak az üzleti szférához 
képest alacsony, de a közhasznú tevékenységet folytató egyéb versenytársakéhoz is. A megnyitott 
munkaszámonként és területi szervezetenként realizált árbevételi szint még a közhasznú „piac” -on is 
kedvezőtlenül alacsony 2-5%-os részarányt jelent, ami a GTE szakmai hátterét, tekintélyét tekintve a 
jövőben elfogadatlan. A GTE tevékenységeinek gazdasági hatékonyságát mutatja, hogy minden forint 
megtermelt egyesületi eredményhez egyezer forint árbevétel szükséges. Miután a bérköltségek  tették 
ki az egyesületi működési költségek legalább 46%-át, kézenfekvőnek mutatkozott, hogy a személyes 
jellegű kiadások csökkentésével érjünk el a kisebb ráfordításokat. A dolgozók béren kívüli juttatásainak 
visszafogásával, illetve megszüntetésével, előállt az a helyzet, hogy az igen alacsony alkalmazotti 
bérszínvonal, már nem volt a továbbiakban csökkenthető, ezen a költségtételen legfeljebb 
elbocsátásokkal és a munkarend átszervezésével lennénk képesek változtatni. Időközben a tárgyév 
első félévben, felmondással illetve közös megegyezéssel történő távozással, lecsökkent az egyesületi 
alkalmazotti létszám is. Az egyesülethez hű, megmaradt kolléganők szakmai összetétele továbbra 
megfelel a tagság igényeinek maradéktalan kiszolgálására (tagnyilvántartás, tagdíjfizetés, tagsági 
információ, szervezetek ügyeinek intézése, szaklapok, oktatás, stb.) és a törvény által megkövetelt 
feladatok (számlázás, pénzügyek, mérleg, főkönyv, munkaügyi nyilvántartások, székhely működtetése, 
határozatok tára, közgyűlési funkció, stb.) színvonalas szakmai munkával történő elvégzésére.  
 
A GTE, mint szervezet , az elmúlt húsz évben a megváltozott társadalmi viszonyokhoz nem volt képes 
eléggé alkalmazkodni, illetve nem töltötte be határozott fellépéssel a szakmai-szakosztályi illetve a 
területi összefogó szerepét, továbbá nem épített ki kellően szoros élő kapcsolatokat az ipart 
reprezentáló Jogi Tagvállalatokkal, és nem hozott létre hatékony önkormányzati, illetve államigazgatási 
kapcsolatokat a kiemelkedően közhasznú feladatok és a megfelelő pozíció elérése érdekében. 
Természetesen a sommás megállapítás ellenére maradtak előremutatóan, mintaszerűen, 
példamutatóan dolgozó szervezetek, de az egyesületi szervezeti struktúra közel kétharmad részének 
tagsága kiürült, vezetői elöregedtek, ipari-, vezetői-, szakmai- kapcsolatai leépültek. A pénzügyi 
válsághelyzet mellett tehát, szervezeti-, működési-, bizalmi-, és vezetői- válsághelyzet is kialakult. A 
korábban (és itt nem csak a tíz-húsz évre visszatekintő nosztalgia mondatja ki velünk a megállapítást), 
célszerinti tevékenységi körükben prosperáló szervezeteink érdektelenséget mutatva, érdekeltségüket 
veszítve felhagytak a hazai és nemzetközi nagyrendezvények, konferenciák, egyesületi 
továbbképzések, szakképzettséget adó tanfolyamok, szakértői innovációs tevékenységek 
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szervezésével, a nemzetközi kapcsolatok ápolásával. A jelenlegi feltételek mellett rövidesen be fog 
következni az a helyzet, hogy a GTE operatív gazdálkodását végző ügyvezető szervezete, a 
forráshiányra való tekintettel, nem tud majd helytállni a jogos szerződéses kötelezettségek 
megfizetéséért sem. 

A GTE 2012. évi költségvetésének  megfogalmazásakor az alábbi tényszámokra alapoztuk az 
előirányzatokat (lásd: 10. sz. táblázat!): 

 
2011. évi költségvetés tényadatai, a 2012. évi költ ségvetés tervszámai:             10. sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámonként  2011 
tény 

2012 
terv 

2011 
tény 

2012 
terv 

2011 
tény 

2012 
terv 

Működési költségek:          
1000 7.905 10.000 30.159 35.000 - 22.253 - 25.000 

Célszerinti bevételes tevékenységek        
2000 1.583 2.500 1.006 1.875 577 625 
3000 0 0 0 0 0 0 
4000 25.272 31.200 23.811 23.400 1.461 7.800 
5000 4.843 17.000 11.208 15.300 -  6.364 1.700 
7000 46.007 34.000 29.909 25.500 16.098 8.500 
8000 0 0 389 0 0 0 

Célszerinti bevételes:  77.707 84.700 64.325 66.075 11.442 18.625 
Egyesül. ált.klts. 9999  10.897 10.798 0 0 10.897 10.798 

Célsz. fedezet :  88.605 84.700 64.325 66.075 22.340 18.625 
Célszerinti össz:  96.510 94.700 94.484 101.075 87 -6.375 

Vállalkozási tevékenység:        
6000 0 2.000 1 1.500 0 500 

Mindösszesen:  96.510 96.700 94.485 102.575 87 -5.875 
Visszaforgatott költség: 0 0 0 0 0 0 
Elhatárolások 2011-évről 0 7.890 0 61 0 7.828 
Költségvetési végeredmény:  96.510 104.590 94.485 102.636 87 1.954 
Költségvetési hiány:  0 0 0 0 0 0 

 
Az időarányos státus szerint a főkönyvi kivonat  9. számlaosztályának tényadatai az egyesület 
könyvelt bevételeinek analízisére  adnak lehetőséget. (lásd: 2012. augusztus 27.-i helyzet!):  
• a GTE előirányzott/elköltött  működési költségkerete :   35.000,- EFt / 16.517,- EF t ⇒⇒⇒⇒47,19% 
• a GTE előirányzott/ elköltött m űködési költséghiánya: -25.000,- EFt /-11.553,- EFt ⇒⇒⇒⇒46,21% 
• az ehhez tartozó tervezett/befolyt működési árbevétel:     10.00,- EFt /     4.963,- EFt   ⇒⇒⇒⇒49,63% 
• a GTE 2012-re előirányzott árbevétele: összes kiadása: eredménye:  

•  96.700,- EFt 102.575,- EFt –  5.875,- EFt  
• a GTE 2012/III. negyedévi tény 56.409,- EFt   47.968,- E Ft +  8.440,- EFt  
  ⇒⇒⇒⇒58,33% ⇒⇒⇒⇒46,76% ⇒⇒⇒⇒169,6%!!  
• elhatárolások 2011-r ől:   7.890,- EFt          61,- EFt    7.828,- EFt   
• 2012/III. tény elhatárolások nélkül: 48.519,- EFt   47.907,- EFt      612,- EFt  
  ⇒⇒⇒⇒50,17% ⇒⇒⇒⇒46,70% ⇒⇒⇒⇒76,86%!! 
• költségvetés 2012-re összesen:   104.590,- EFt 102.636,- EFt  1.954,- EF t  

2012/III. negyedévi tény ⇒⇒⇒⇒53,93% ⇒⇒⇒⇒46,73% ⇒⇒⇒⇒431,93%!! 
• az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet : 17,5%  elvárt eredmény:+7,5%=3,75+3,75%  
•  a költségvetési elvonás munkaszámonként:   25  % ~  (21,25%)  
 
A státuszhelyzet  tervezett költségvetési adatokkal történő összevetéséből jól látható, hogy a 2012. évi 
gazdálkodásban a III. negyedév végéhez képest  

• árbevétel  tekintetében -16,67% elmaradásban  vagyunk az előirányzottól és -21,07%-al alatta  
vagyunk az elvárt összesített árbevétel szintnek; 

• költségeink  vonatkozásában is -28,24% elmaradásban  vagyunk az előirányzottól és -28,27%-al 
kevesebbet költöttünk, mint a tervben összesítetten megengedett költség; 

• a bevétel arányos (58,33%) megengedhet ő költséget  (0,5833x102.575=59.831,- EFt) is csak 
80,17% szintig  költöttük el; 

• az egyenleg  oldaláról kedvezőbben  állunk mint a tervezett;   



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. SZEPTEMBERI ELNÖKSÉG I ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
MINT MUNKAANYAG, AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSÉVEL MEGER ŐSÍTVE SZERVEZETEINK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL!  

GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 

 

- 13 - 
GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

 
A „célszerinti tevékenységek” összesített bevételei  a III. negyedév vége el őtt (göngyölített adatok!) . 
Ezek a bevételek képezik az egyesület alapszabályában meghatározott, célja szerinti feladatainak 
végzésére fordítható bevételek forrásainak zömét, így  

Pályázatok bevételei (916) rovaton az 5000-es munkaszámokon    3.429.207,-Ft 
Tanfolyamok bevétele  (921) címen a 2000-es munkaszámokon     .536.650,-Ft folyt be;  
Rendezvények bevétele (9221) között a 7000-es munkaszámokon  20.885.698,-Ft folyt be; 
Kiállítási bevételek (9222) a 7000-es munkaszámokhoz kötődően   4.510.000,-Ft folyt be; 
Kiadói tevékenység az egyesület 4000-es munkaszámain:  23.887.908,-Ft 

Lapok, kiadványok bevételei (931) rovaton       956.414,-Ft folyt be; 
Hirdetések bevételei (9311) rovaton    17.508.078,-Ft folyt be; 
Előfizetési bevétel (9312) rovaton       5.423.416,-Ft folyt be; 

       mindösszesen:  53.219.463,-Ft könyvelve 
Ehhez járulnak még: 

Tagdíj bevételek (9111) rovaton, egyéni Budapest      1.448.950,- Ft 
     (9112) rovaton  egyéni Terület        794.600,- Ft 
      egyéni összesen:   2.243.550,- Ft 
  …(9131) rovaton jogi tagdíj Budapest   ..   591.200,- Ft 
  …(9132) rovaton jogi tagdíj Terület   ..1.578.200,- Ft 
      jogi tagi összesen:   2.169.400,- Ft  
Tagdíj bevételek mindösszesen:     ..4.412.950,- Ft  
Közhasznú támogatás (914) rovaton könyvelve                  0,- Ft 
Szponzori támogatás  (9144) rovaton könyvelve                  0,- Ft 
Egyéb szakért ői tevékenység  bevétele (932) rovaton könyvelve                0,- Ft 
Egyéb pénzügyi  bevételek  (979) rovaton könyvelve          85.676,- Ft 
     Bevételek mindösszesen: 59.213.670,- Ft 

 
Ha Paretó-analizis szerinti sorba rendeznénk az egyesületet fenntartó tevékenységeket bevételi 
oldalról, akkor azok eredményességi sorrendeje a következő lenne: Rendezvények (42,71%) ���� Kiadói 
tevékenység (40,34%) ���� Tagdíj bevételek (7,45%) ���� Tanfolyami tevékenység (0,9%) ���� Pénzügyi, 
banki m űveletek (0,14%) ����Szakértői vállalkozási tevékenység (0,0%). A bázis szemléletű 
költségvetés ennek alapján, analóg módon, a becsülhető előirányzataival felépíthető.  
 
Összefoglalva  megállapítható, hogy a GTE-nek elsősorban sürgős (bevételekre alapuló) 
konszolidációra van szüksége, melynek pénzügyi fedezetét adhatja ugyan a meglévő ingatlanvagyon 
értékesítéséből származó bevétel egy részének banki befektetése, azonban a pénzügyi 
válsághelyzetből való kilábalás még nem megoldás a jövőbeli továbbműködtetésre. Szükség van a 
megújuló Egyesület stratégiájának és cselekvési programjának mielőbbi továbbgondolására, 
fejlesztésére.  
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4. A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANI ALAPJAI:  
A költségvetés készítésének művészete abban rejlik, hogy megtaláljuk azt a kényes egyensúlyt, 

amely nonprofit, közhasznú szervezetek esetén, az alapszabályban definiált célja szerinti működéséhez 
szükséges felhasználandó eszközök és a rendelkezésre álló erőforrások előteremtésének lehetőségei 
között húzódnak. A különböző költségvetési szcenáriókat meghatározó befolyásoló tényezők alakulását 
jellemezhetően, mint költségvetési mozgásteret egy feltételrendszernek foghatjuk fel, amelyeket un. 
korlátfüggvényekkel írhatunk le. A korlátfüggvények behatárolnak egy munkaterületet, amelyen belül 
megválaszthatóak a költségvetési szcenárióknak megfelelő un. munkapontok. Minden költségvetési 
scenárió egy-egy célfüggvénnyel jellemezhető. A célfüggvények adják a költségvetési munkaterület 
még beállítható paraméterei közül a szcenáriónak megfelelő munkapontot, azaz az optimális 
költségvetési változatot. 

Nyilvánvaló, hogy a valamilyen szempont szerinti kedvező megoldást jelentő változatnak ki kell 
elégítenie minden szóba jöhető elvárást, amelyet a célja szerinti működéséhez szükséges 
felhasználandó eszközök határoznak meg, és számba kell vennie minden erőforrást, amelyek a 
feltételrendszer korlátain belül még lehetőséget adnak a kívánt fedezet előállítására.  

 
 
        E25 E20    E10  + Eredmények (25%; 20%; 10%) 
Szükséges         F 
Árbevétel [A]        E00 Eredmény 0% 
          E-10 Veszteség -10% 
 
          E-20  Veszteség -20% 
 
 
 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 
 
  
 
 
 
             MB   ⇒     M 
 
             
              ⇑     Megengedhető  
             MK    Költség         [K] 
 

1.sz. ábra: A költségvetési feltételrendszer korlátainak és célfüggvényeinek ábrázolása 
 
A GTE költségvetésének készítéséhez a „GTE Költségvetési Politikában” megfogalmaztunk egy 

sarokkövet: „..a m űködési költség hiánya nem lépheti túl a megel őző év költségvetésének 
készítésekor elfogadott m űködési költséghiányt!…”  Ez az összeg a 2009-es költségvetésben 
akkor -27.900,-EFt volt, 2010-ben -22.800,-EFt (TKSZ=0,817 „technikai kivetítési szám” mellett!), a 
2010. gazdálkodási év sikeres bevételeire alapozva (lásd: FISITA 2010), a 2011. költségvetési évben 
kissé elrugszkodva az alapelvektől, a működési költségvetési hiányt magasabb szintre emelve 
(TKSZ=1,342) engedtük meg, a költségvetési előirányzat: -30.600, EFt volt. A 2012. évre vonatkozóan 
az Egyesületi „Költségvetési Politikájában” rögzített eljárási alapvetéseket követve, a GTE Gazdasági 
Bizottsága az un. „technikai kivetítési szám” (TKSZ=0,816) segítségével, az előző év színvonalához 
mérten javasolva, megfogalmazott egy küszöbszámot (0,816x30.600,- EFt), ami szerint 2012-ben az 
előírányzott m űködési költségvetési hiány -25.000,-EFt kell legyen . A költségvetés tervezésének 
dilemája, hogy a „működési költségvetési hiány” [MH] milyen nagyságú bevételhez [MB] illetve 
megengedett működési költséghez [MK] fog tartozni. 
 

Ahhoz, hogy tartani tudjuk ezt a „működési költségvetési hiányt” [MH], még az előző években 
tervezetthez képest is folyamatosan csökkenteni kényszerülünk a megengedhető működési 
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költségeket, lásd a 2011-ben megengedett költségvetési működési bevételi hiány -30.600,- EFt helyett 
2012-ben csak -25.000,- EFt szinttű megengedésével, és a kiadások (a 2011. évben 39.900,- EFt 
helyett) 35.000,- EFt szinten való előirányzatával. Nagyobb pozitív költségvetési eredményhez az egyes 
célszerinti tevékenységi körökben (oktatás, szaklapok, működési típusú rendezvények, pályázatok, 
konferenciák, tanulmányutak, szakértői munkák) még az eddig tervezettekhez képest is növelt 
bevételek vállalására lenne szükség. Tehát a „működési költségvetési hiány” [MH] előirányozható 
nagysága a tárgyévre betervezhető bevételek függvénye: nagyobb bevételek nagyobb „működési 
költségvetési hiány” [MH] elviselését teszik lehetővé, a bázishoz képest csökkenő bevételek kisebb 
„működési költségvetési hiányt” [MH] engednek meg a költségvetéskor előirányozni.  

[MH] = [(MB) - (MK)] 
A „szükséges árbevétel [A] – megengedhető költség [K] síkon” ábrázolva a költségvetési 

munkaterületet, a „működési kiadások” [MK] és „működési bevételek” [MB] által meghatározott un. 
„működési munkapont” [M] jól láthatóan a munkaterületen kívülre esik. A „célszerinti tevékenységi körök 
működési árbevétel vonala” (lásd: MF- vonal ) ebből a nem beállítható [M] munkapontból kiindulva, 
(jelen esetben, +25% meredekségű többletárbevétellel párhuzamos vonal mentén haladva) kijelöl egy 
[F] „fedezeti pontot”, amely felett sufficites a tervezett költségvetés és amely alatt csak veszteséges 
költségvetés kalkulálható. Az „origót” [O] a „fedezeti ponttal” [F] összekötő korlátvonal (lásd: OF- 
költségvonal ), a zérus eredményt jelző „szükséges árbevétel – megengedhető költség alsó korlátja ”. 
Felette bármely munkapont beállítható, mivel a hozzá tartozó eredmény pozitív lesz. Legyen a 
„célszerinti tevékenységi körök működési árbevételeinek összege” [CB] és a „célszerinti tevékenységi 
körök működési kiadásainak összege” [CK], a fedezeti pont feletti „beállítható bármely [P] költségvetési 
munkapont” koordinátái: P[ [(MK)+(CK)] ; [(MB)+(CB)] ]; a hozzá tartozó „működési típusú költségek költségvetési 
munkapontja” [M] pedig M [ (MK) ; (MB) ] ;  

 

A költségvetés „fedezeti pontjának” meghatározása: 
 
Szükséges  
Árbevétel [A]      E25 E20    E10          + Eredmények 
     (MB + CB) ⇒                  P 
        E00 Eredmény 0% 
         E-10 Veszteség -10% 
                F       F 
         E-20  Veszteség -20% 
 
 
 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 
 
  
 
 
 
             MB   ⇒     M 
         
  ……O          
              ⇑            ⇑  Megengedhető  
             MK    (MK + CK)   Költség         [K] 
 

2.sz. ábra: [F] „fedezeti pont” koordinátáinak meghatározása 
 
Az [F] „fedezeti pont” koordinátáinak meghatározásához induljunk ki az adott ponton átmenő, 

adott iránytangensű egyenesek egyenleteiből. Az „origót” [O] a „fedezeti ponttal” [F] összekötő un. 
„alsó korlátvonal” egyenlete: I.  yF = xF ; 
A „célszerinti tevékenységi körök működési árbevétel vonala” (lásd: MF- vonal ) az [M] „működési 
munkapontból” kiindulva, (jelen esetben, +25% meredekségű többletárbevétel vonallal párhuzamosan 
haladva), ismert m=1,25 meredekségű egyenest jelöl ki, és az [F] „fedezeti ponton”, áthaladva: 
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   II. yF –y1= m (xF –x1) ; 
    yF –(MB)= m [x F – (MK)] ; 
    yF = m [x F –(MK)] + (MB); 
ahonnan:  I.=II. xF = m xF – m (MK) + (MB); 

(1-m) xF = (MB) – m (MK) ; 
xF = [(MB) – m (MK)] / (1-m) ; 

rendezve:  xF = [(MB) /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] ; 
illetve, bevezetve, hogy  [MH] = [(MB) - (MK)] ; következés képen helyettesíthető, hogy  

[MB] = [(MH) + (MK)] ; vagy 
[MK] = [(MB) - (MH)] ; 

ezzel a „fedezeti pont” koordinátái a „működési kiadások” [MK] vagy a „működési bevételek” [MB] által 
meghatározott feltételrendszerhez igazodva az „előirányzott költségvetési működési költséghiányra” 
[MH] vetítve is kiszámíthatóakká váltak:  

xF = [[(MH) +(MK)] /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] ; 
xF = [(MB) /(1-m)] – [m (MB) – (MH)] / (1-m)] ;  

Az itt levezetett egyenlet alkalmas arra, hogy a költségvetés készítésekor bármely [M] „működési típusú 
költségeket összesítő költségvetési munkapontra” M [ (MK) ; (MB) ] ; és bármely a sufficites költségvetés 
tervezésekor figyelembe vett un. „egyesületi elvonásra” (pl.: m=1,25⇒⇒⇒⇒25%; m=1,2125⇒⇒⇒⇒21,25%; 
m=1,20⇒⇒⇒⇒20%; m=1,175⇒⇒⇒⇒17,5%; m=1,15⇒⇒⇒⇒15%; m=1,10⇒⇒⇒⇒10%; stb. ) meghatározható legyen az un. 
„költségvetési fedezeti pont”- hoz tartozó „szükséges árbevétel” vagy „megengedhető költség”, 
nevezetesen a „célszerinti tevékenységi körök működési árbevételeinek összege” [CB] és a „célszerinti 
tevékenységi körök működési kiadásainak összege” [CK], az előirányzott „működési kiadások” [MK] és 
„működési bevételek” [MB] valamint az „előirányzott költségvetési működési költséghiány” [MH] 
tervezéskor megválasztott értékeinek következményeként.  

Az előző gazdálkodási év mérlegének és eredménykimutatásána k, valamint a 2012. év 
első féléves 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 szokásos gazdálkodási 
technikákkal fenntartható lesz.  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 munkaszámonkénti 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 meghatározásához 
végezzünk el néhány előszámítást, feltételezett „működési típusú költségeket összesítő költségvetési 
munkapontra” M [ (MK) ; (MB) ] és valószínűsíthető egyesületi szinttű „költségvetési elvonásra” kiterjedően: 
 
(MB)= 5; 7,5; (MK)= 5; 35; (MH)= 0;-27,5; m=25%                                                             11. 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] 

1. 5 5 0 1,25 6,25 -1,25 -0,25 5 0 0 
2.  10 -    5  12,50 -7,50  30 20 25 
3.  15 -  10  18,75 -13,75  55 40 50 
4.  20 -  15  25,00 -20,00  80 60 75 
5.  25 -  20  31,25 -26,25  105 80 100 
6.  30 -  25  37,50 -32,50  130 100 125 
7. 7,5 10 - 2,5  12,50 -5,00  20 10 12,50 
8.  15 - 7,5  18,75 -11,25  45 30 37,50 
9.  17,5 -  10,00  21,875 -14,375  57,5 40 50 
10.  20 -  12,50  25,00 -17,50  70 50 62,50 
11.  25 - 17,5  31,25 -23,75  95 70 87,50 
12.  27,5 -  20,00  34,375 -26,875  107,5 80 100 
13.  30 - 22,5  37,50 -30,00  120 90 112,50 
14.  35 - 27,5  43,75 -36,25  145 110 137,50 
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GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

 
(MB)= 10; 12,5; (MK)= 10; 45; (MH)= 0;-32,5;  m=25%                                                     12. 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] 

1. 10 10 0 1,25 12,50 -2,50 -0,25 10 0 0 
2.  15 -    5  18,75 -8,75  35 20 25 
3.  20 -  10  25,00 -15,00  60 40 50 
4.  25 -  15  31,25 -21,25  85 60 75 
5.  30 -  20  37,50 -27,50  110 80 100 
6.  35 -  25  43,75 -33,75  135 100 125 
7.  40 -  30  50,00 - 40,00  160 120 150 
8. 12,5 15 - 2,5  18,75 -5,00  20 10 12,50 
9.  20 - 7,5  25,00 -11,25  45 30 37,50 
10.  22,5 -  10  28,125 -15.625  62,5 40 50 
11.  25 - 12,5  31,25 -18,75  75 50 62,50 
12.  30 - 17,5  37,50 - 25,00  100 70 87,50 
13.  32,5 -   20  40,625 -28,125  112,5 80 100 
14.  35 - 22,5  43,75 -31,25  125 90 112,50 
15.  40 - 27,5  50.00 -37,50  150 110 137,50 
16.  45 - 32,5  56,25 -43,75  175 130 162,50 

 
(MB)= 15; 20; (MK)= 15;55; (MH)= 0;-35; m=25%                                                              13. 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] 

1. 15 15 0 1,25 18,75 -3,75 -0,25 15 0 0 
2.  20 -    5  25,00 -10,00  40 20 25 
3.  25 -  10  31,25 -16,25  65 40 50 
4.  30 -  15  37,50 -22,50  90 60 75 
5.  35 -  20  43,75 -28,75  115 80 100 
6.  40 -  25  50,00 -35,00  140 100 125 
7.  45 -  30  56,25 - 41,25  165 120 150 
8.  50 -  35  62,50 - 47,50  190 140 175 
9. 20 20 0 1,25 25,00 -5,00 -0,25 20 0 0 
10.  25 -    5  31,25 -11,25  45 20 25 
11.  30 -  10  37,50 -17,50  70 40 50 
12.  35 -  15  43,75 -23,75  95 60 75 
13.  40 -  20  50,00 -30.00  120 80 100 
14.  45 -  25  56,25 -36,25  145 100 125 
15.  50 -  30  62,50 - 42,50  170 120 150 
16.  55 -  35  68,75 - 48,75  195 140 175 

 
A táblázatokból jól látható, hogy „25%-os egyesületi elvonás” (m=1,2500) mellett, kb.-10 MFt 
nagyságrendű „előirányzott költségvetési működési költséghiány” [MH] esetén, a működési bevételtől 
[MB] függően, legalább 55-70 MFt kell legyen az un. „költségvetési fedezeti pont”- hoz tartozó 
„szükséges árbevétel”, nevezetesen a „célszerinti tevékenységi körök működési árbevételeinek 
összege” [CB] legalább 50 MFt, és a „célszerinti tevékenységi körök működési kiadásainak összege” 
[CK] legfeljebb 40 MFt lehet. Kb. 15 MFt működési hiány esetén 80-95 MFt árbevétel szükségeltetik! 
 
(MB)= 5; 7,5; (MK)= 5; 35; (MH)= 0;-27,5; m=21,25%                                                        14. 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] 

1. 5 5 0 1,2125 6,0625 -1,0625 -0,2125 28,529 23,529 23,529 
2.  10 -    5  12,1250 -7,1250  33,529 23,529 28,529 
3.  15 -  10  18,1875 -13,1875  62,058 47,058 57,058 
4.  20 -  15  24,25 -19,25  90,588 70,588 85,588 
5.  25 -  20  30,3125 -25,3125  119,117 94,117 114,117 
6.  30 -  25  36,375 -31,375  147,647 117,647 142,647 
7. 7,5 10 - 2,5  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.  20 -  12,50  24,25 -16,75  78,823 58,823 71,323 
11.  25 - 17,5  30,3125 -22,8125  107,352 82,352 99,852 
12.  27,5 -  20,00  33,3437 -25,8437  121,617 94,117 114,117 
13.  30 - 22,5  36,375 -28,875  135,882 130,882 128,382 
14.  35 - 27,5  42,4375 -34,9375  164,411 129,411 156,911 
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GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

 
(MB)= 10; 12,5; (MK)= 10; 45; (MH)= 0;-32,5;  m=21, 25%                                                15. 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] 

1. 10 10 0 1,2125 12,1250 -2,125 -0,2125 10 0 0 
2.  15 -    5  18,1875 -8,8125  41,470 26,470 31,470 
3.  20 -  10  24,25 -14,75  69,411 49,711 59,711 
4.  25 -  15  30,3125 -20,3125  95,588 70,588 85,588 
5.  30 -  20  36,375 -26,375  124,117 94,117 114,117 
6.  35 -  25  42,4375 -32,4375  152,647 117,647 142,647 
7.  40 -  30  48,50 - 38,50  181,176 141,176 171,176 
8. 12,5 15 - 2,5 1,2125 18,1875 -5,6875 -0,2125 26,764 11,764 14,264 
9.  20 - 7,5  24,25 -11,75  55,294 35,294 42,794 
10.  25 - 12,5  30,3125 -17,8125  83,8235 58,823 71,323 
11.  30 - 17,5  36,375 -23,875  112,352 82,352 99,852 
12.  35 - 22,5  42,4375 -29,9375  140,882 105,882 128,382 
13.  40 - 27,5  48,50 -36,00  169,411 129,411 156,911 
14.  45 - 32,5  54,5625 -42,062  197,941 152,941 185,441 

 
(MB)= 15; 20; (MK)= 15;55; (MH)= 0;-35; m=21,25%                                                      16. 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] 

1. 15 15 0 1,2125 18,1875 -3,1875 -0,2125 15 0 0 
2.  20 -    5  24,25 -9,25  43,529 23,529 28,529 
3.  25 -  10  30,3125 -15,3125  72,058 47,058 57,058 
4.  30 -  15  36,375 -21,375  100,588 70,588 85,588 
5.  35 -  20  42,4375 -27,4375  129,117 94,117 114,117 
6.  40 -  25  48,50 -33,50  157,647 117,647 142,647 
7.  45 -  30  54,5625 - 39,5625  186,176 141,176 171,176 
8.  50 -  35  60,625 - 45,625  214,705 164,705 199,705 
9. 20 20 0 1,2125 24,25 -4,25 -0,2125 20 0 0 
10.  25 -    5  30,3125 -10,3125  48,529 23,529 28,529 
11.  30 -  10  36,375 -16,375  77,058 47,058 57,058 
12.  35 -  15  42,4375 -22,4375  105,588 70,588 85,588 
13.  40 -  20  48,50 -28,50  134,117 94,117 114,117 
14.  45 -  25  54,5625 -34,5625  162,647 117,647 142,647 
15.  50 -  30  60,625 - 40,625  191,176 141,176 171,176 
16.  55 -  35  66,687 - 46,6875  219,705 164,705 199,705 

 
A kisebb egyesületi elvonásra vonatkozó táblázatokból (lásd: 14.; 15.; 16. sz. táblázatok) is kimutatható, 
hogy „21,25%-os egyesületi elvonás” (m=1,2125) mellett, kb.-10 MFt nagyságrendű „előirányzott 
költségvetési működési költséghiány” [MH] esetén is legalább 62- 77 MFt kell legyen, az un. 
„költségvetési fedezeti pont”- hoz tartozó „szükséges árbevétel”, nevezetesen a „célszerinti 
tevékenységi körök működési árbevételeinek összege” [CB] legalább 57 MFt, és a „célszerinti 
tevékenységi körök működési kiadásainak összege” [CK] legfeljebb 47 MFt lehet. 
 
(MB)= 5; 7,5; (MK)= 5; 35; (MH)= 0;-27,5; m=17,5%                                                       17. 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] 

1. 5 5 0 1,175 5,875 -0,875 -0,175 5 0 0 
2.  10 -    5  11,750 -6,750  38,571 28,571 33,571 
3.  15 -  10  17,625 -12,625  72,142 57,142 67,142 
4.  20 -  15  23,50 -18,50  105,714 85,714 100,714 
5.  25 -  20  29,375 -24,375  139,285 114,285 134,285 
6.  30 -  25  35,25 -30,25  172,857 142,857 167,857 
7. 7,5 10 - 2,5  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.  20 -  12,50  23,50 -16,00  91,428 71,428 83,928 
11.  25 - 17,5  29,375 -21,875  125,000 100,000 117,500 
12.  27,5 -  20,00  32,3125 -24,81275  141,785 114,285 134,285 
13.  30 - 22,5  35,25 -27,75  158,571 128,571 151,071 
14.  35 - 27,5  41,125 -33,625  192,142 157,142 184,642 
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GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

 
 (MB)= 10; 12,5; (MK)= 10; 45; (MH)= 0;-32,5;  m=17 ,5%                                                18. 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] 

1. 10 10 0 1,175 11,750 -1,750 -0,175 10 0 0 
2.  15 -    5  17,625 -7,625  43,571 28,571 33,571 
3.  20 -  10  23,50 -13,50  77,142 57,142 67,142 
4.  25 -  15  29,375 -19,375  110,714 85,714 100,714 
5.  30 -  20  35,25 -25,25  144,285 114,285 134,285 
6.  35 -  25  41,125 -31,125  177,857 142,857 167,857 
7.  40 -  30  47,00 - 37,00  211,428 171,428 201,428 
8. 12,5 20 - 7,5  23,50 -11,00  62,857 42,857 50,357 
9.  22,5 - 10,0  26,4375 -13,9375  79,642 57,142 67,142 
10.  25 - 12,5  29,375 -16,875  96,428 71,428 83,928 
11.  30 - 17,5  35,25 -22,75  130 100 117,500 
12.  35 - 22,5  41,125 -28,625  163,571 128,571 151,071 
13.  40 - 27,5  47,00 -34,50  197,142 157,142 184,642 
14.  45 - 32,5  52,875 -40,375  230,714 185,714 218,214 

 
(MB)= 15; 20; (MK)= 15;55; (MH)= 0;-35; m=17,5%                                                         19. 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] 

1. 15 15 0 1,175 17,625 -2,625 -0,1725 15 0 0 
2.  20 -    5  23,50 -8,50  48,571 28,572 33,571 
3.  25 -  10  29,375 -14,375  82,142 57,142 67,142 
4.  30 -  15  35,25 -20,25  115,714 85,714 100,714 
5.  35 -  20  41,125 -26,125  149,285 114,285 134,285 
6.  40 -  25  47,00 -32,00  182,857 142,857 167,857 
7.  45 -  30  52,875 - 37,875  216,428 171,428 201,428 
8.  50 -  35  58,750 - 43,750  250,00 200,00 235,00 
9. 20 20 0 1,175 23,50 -3,50 -0,175 20 0 0 
10.  25 -    5  29,375 -9,375  53,571 28,571 33,571 
11.  30 -  10  35,25 -15,25  87,142 57,142 67,142 
12.  35 -  15  41,125 -21,125  120,714 85,714 100,714 
13.  40 -  20  47,00 -27,00  154,285 114,285 134,285 
14.  45 -  25  52,875 -32,875  187,857 142,857 167,857 
15.  50 -  30  58,750 - 38,750  221,428 171,428 201,428 
16.  55 -  35  64,625 - 44,625  255,00 200,00 235,00 

 
Minél kisebb „egyesületi elvonásra” törekedünk a költségvetés keretszámainak megfogalmazásakor, 
annál inkább szembesülünk azzal a követelménnyel, hogy a sufficites költségvetés megállapításának 
alapfeltétele a „bevételes tevékenység” volumenének növelési kényszere. A 7.; 8.; 9. sz. táblázatokból 
is látható, hogy „a csak 17, 5%-os egyesületi elvonás” (m=1,175) mellett, kb.-10 MFt nagyságrendű 
„előirányzott költségvetési működési költséghiány” [MH] esetén, legalább 72 - 77 MFt kell legyen, az un. 
„költségvetési fedezeti pont”- hoz tartozó „szükséges árbevétel”, nevezetesen a „célszerinti 
tevékenységi körök működési árbevételeinek összege” [CB] legalább 67 MFt, és a „célszerinti 
tevékenységi körök működési kiadásainak összege” [CK] legfeljebb 57 MFt lehet. Azaz legalább 10 MFt 
nagyságrenddel feljebb képzelhető csak el a „nullszaldós” gazdálkodási egyenleg, mint a 21,25%-os 
egyesületi elvonás esetén.. 
 
Miután a GTE 2012. évi jóváhagyott költségvetésében a  [MB]= 10; [MK]= 35;  és az „egyesületi 
elvonás” 25% , (m=1,25) van jóváhagyva, a költségvetés fedezeti pontjához [F] 25% ≈135,- MFt éves 
egyesületi bevétel tartozna , [CK]=100,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=125,- MFt 
szükséges célszerinti bevétellel. Ha csak a 21,25%-os „egyesületi elvonás” jön be , (azaz az 
m=1,2125 pálya érvényesül), a költségvetés fedezeti pontjához [F] 21,25% ≈152,- MFt éves egyesületi 
bevétel tartozna , [CK]=117,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=142,- MFt szükséges 
célszerinti bevétellel. És tájékoztatásul, a csupán 17,5%-os egyesületi elvonás esetén , tehát, amikor 
az m=1,175 pálya mentén keressük a megoldást, a költségvetés fedezeti pontjához [F] 21,25% ≈177,- MFt 
éves egyesületi bevéte l tartozna , [CK]=142,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=167,- 
MFt szükséges célszerinti bevétellel. Ezek az adatok teljes bizonyossággal igazolják, miért 
fogalmaztunk úgy, hogy, pozitív költségvetési eredményhez az egyes célszerinti tevékenységi körökben 
(oktatás, szaklapok, működési típusú rendezvények, pályázatok, konferenciák, tanulmányutak, 
szakértői munkák) még az eddig tervezettekhez képest is növelt bevételek vállalásá ra lenne 
szükség!    



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. SZEPTEMBERI ELNÖKSÉG I ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
MINT MUNKAANYAG, AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSÉVEL MEGER ŐSÍTVE SZERVEZETEINK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL!  

GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 

 

- 20 - 
GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

 

A GTE 2012. évi költségvetésének tervszámai és tény adatai:   
A GTE 2012. évi költségvetésének tényadatai megfogalmazásakor az alábbi tényszámokra alapoztuk 
az előirányzatokat (lásd: 20. sz. táblázat!): 
 

2011. évi költségvetés tényadatai, a 2012. évi költ ségvetés tervszámai:             20. sz. táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámonként  2011 

tény 
2012 
terv 

2011 
tény 

2012 
terv 

2011 
tény 

2012 
terv 

Működési költségek:          
1000 7.905 10.000 30.159 35.000 - 22.253 - 25.000 

Célszerinti bevételes tevékenységek        
2000 1.583 2.500 1.006 1.875 577 625 
3000 0 0 0 0 0 0 
4000 25.272 31.200 23.811 23.400 1.461 7.800 
5000 4.843 17.000 11.208 15.300 -  6.364 1.700 
7000 46.007 34.000 29.909 25.500 16.098 8.500 
8000 0 0 389 0 0 0 

Célszerinti bevételes:  77.707 84.700 64.325 66.075 11.442 18.625 
Egyesül. ált.klts. 9999 10.897 10.798 0 0 10.897 10.798 

Célsz. fedezet :  88.605 84.700 64.325 66.075 22.340 18.625 
Célszerinti össz:  96.510 94.700 94.484 101.075 87 -6.375 

Vállalkozási tevékenység:        
6000 0 2.000 1 1.500 0 500 

Mindösszesen:  96.510 96.700 94.485 102.575 87 -5.875 
Visszaforgatott költség: 0 0 0 0 0 0 
Elhatárolások 2011 -évről 0 7.890 0 61 0 7.828 
Költségvetési végeredmény:  96.510 104.590 94.485 102.636 87 1.954 
Költségvetési hiány:  0 0 0 0 0 0 

 
Mindezeket a költségvetés tervezésének munkaterületek által vizualizálható formájában bemutatva: 
 

Szükséges  
Árbevétel [A]      E25 E20    E10          + Eredmények 
  (MB + CB)= ⇒                     P [102.636; 104.590] 
 =104.590,-       E00 Eredmény 0% 
         E-10 Veszteség -10% 
                F       F 
         E-20  Veszteség -20% 
 
 
 
          MUNKATERÜLET 
 
 
          [EB]=47 
 
  
 
 
 
      MB=10   ⇒     M[35; 10] 
      [MB]= 5       
  ……O          
              ⇑   [EK]=38          ⇑  Megengedhető  
   [MK]=10    MK=35   (MK + CK)=102.636,-   Költség         [K] 
 

3.sz. ábra: A GTE 2012. évi tervezett költségvetésének előirányzott  
[F]  „fedezeti pontjának” és [P] „munka pontjának” bemutatása  
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A költségvetés helyzetének értékelésekor, a 2012. é v gazdálkodásának els ő féléve végén  a 

tényleges működési bevétel [MB]= 4.892,- EFt ; a működési kiadás [MK]= 14.415,- EFt ; és a 
főkönyvben realizált „egyesületi elvonás” a (9999-es) 17,5% gyűjtő számon, mint egyesületi fedezet 
[EF]= 4.092,-EFt , továbbá a munkaszámokon lekönyvelt összes egyesületi bevétel [EB]= 47.354,-EFt,  
valamint az összes egyesületi kiadás [EK]=38.842,-EFt, ezzel az egyesületi eredmény [EE]= 8.512,-
EFt.  

Az elvégzett el őszámítások alapján,  az [MB] ≈5,- MFt; [MK] ≈15,- MFt; [MH] ≈10,- MFt; 
feltételrendszerhez  25%-os, (m=1,25) egyesületi elvonás melletti költsé gvetési pályán,  a 
költségvetés fedezeti pontjához (lásd: 1.sz. táblázat!) [F] 25% ≈55,- MFt egyesületi bevétel tartozna,  
[CK]=40,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=50,- MFt szükséges célszerinti bevétellel. Az 
előszámításokkal összevetve, azokhoz igazodva, a tényleges gazdálkodási helyzet, a meghatározott 
költségvetési pályán, jó megfelel őséget tükröz vissza!  Azonban, ha az egyesületi elvonás nem éri 
el a 25%-ot , márpedig a helyzet ilyen, és csak a 21,25%-os „egyesületi elvonás” értékével 
számíthatunk az egyesületi gazdálkodás forráshiányainak pótlásában, (azaz ha az m=1,2125 pálya 
érvényesül), a költségvetés fedezeti pontjához (lásd: 4.sz. táblázat!) már [F] 21,25% ≈62,- MFt egyesületi 
bevétel tartozna, [CK]=47,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=57,- MFt szükséges 
célszerinti bevétellel. Ettől a 21,25%-os egyesületi elvonás szintt ől a folyó gazdálkodásunk 
aktuálisan kb. 10,- MFt hátrányban van!  Tehát az első félév gazdálkodási eredményének értékelése 
az „egyesületi elvonás” jelenlegi mértékével, nem ad bíztató jövőképet, feltétlen költségtakarékosságra, 
vagy bevétel növelésére sarkall! Továbbá tájékoztatásul, ha csupán a 17,5%-os egyesületi elvonás 
érvényesülne, tehát, amikor az m=1,175 pálya mentén kell keressük a megoldást, (lásd 7. sz. táblázat!) 
ekkor a költségvetés fedezeti pontjához [F] 21,25% ≈72,- MFt egyesületi bevétel lenne szükséges, 
[CK]=57,- MFt megengedett célszerinti kiadással és [CB]=67,- MFt szükséges célszerinti bevétellel. 
Ehhez a 17,5%-os egyesületi elvonás  helyzethez képest gazdálkodásunk aktuális pénzügyi 
teljesít ő képessége jelent ős (kb. 20,-MFt nagyságrend ű) elmaradásban van!  Következés képpen: 
nem engedhető meg a költségvetés előirányzataitól eltérő, 25%-nál kisebb egyesületi elvonás! A 
kialakult helyzethez igazodva jelenleg csak két cselekvési lehetőségünk adódik: 

1. vagy visszafogjuk az egyesületi kiadásokat  a lehető legszigorúbb működési költség 
racionalizálással,  

2. vagy az eddigiekhez képest hatékonyabb, intenzív bevételnövelésre térünk át!  Az egyes 
célszerinti tevékenységi körökben (oktatás, szaklapok, működési típusú rendezvények, 
pályázatok, konferenciák, tanulmányutak, szakértői munkák) még az eddig tervezettekhez 
képest is növelt bevételek vállalására lenne szükség! 

Mindezen megállapítások természetesen azt feltételezik, hogy valamennyi gazdálkodási 
formánkban  érvényesül a 25%-os egyesületi elvonás , és senki nem próbálkozik meg az ettől eltérő, 
akár csak az un. „önköltségi szint” (esetünkben 21,25%, vagy 17,5%) fenntartásával. 

 
A költségvetési előirányzatok megfogalmazásakor abból a felelősségi elvből indultunk ki, hogy a 

gazdálkodási év során senki nem fog eltérni  a számára korlátként megadott és a saját költségvetési 
kalkulációjában önkéntesen felvállalt keretektől. A bevételek és a kiadások tekintetében pedig elvárható 
az időarányosan tervezett bevételek  kinnlevőségek nélküli behajtása, és betartható lesz az 
időarányos elköltés  mértéke. A fegyelmezett gazdálkodáshoz, a GTE munkaszámokkal hitelesített, 
önálló gazdálkodást folytató szervezeti egységei meg kell, hogy értsék azt az elvárást, hogy minden 
egyesületi munkaszám, minden egyes vállalkozás,  

• csak időben és előzetesen jóváhagyott költségvetéssel indítható el, azaz minden gazdálkodási 
tevékenységnek kell, hogy legyen adatlapja, aláírt munkaszám törzskartonja  és annak 
mellékleteként jóváhagyott előkalkulációja;   

• az egyesületi gazdálkodás likviditásának alakulását pedig csak úgy tudjuk ellenőrizni, ha 
időarányos bevételi- és kiadási- tervet, un. „cash flow” el őrejelzést  kapunk a kalkuláció 
megtervezésével egyidejűleg minden munkaszámhoz legalább havi-, de lehetőség szerint 
hetes- ütemezéssel; továbbá, hogy 

• az Egyesület működésének, közhasznú tevékenységének a tagdíjak, a közhasznú támogatások 
és a szponzori támogatások által nem fedezett költséghányadát, a célszerinti tevékenységek 
eredményéből (a megtermelt fedezetből) kell egyesületi szinten finanszírozni.  

Költségvetés tervezési szinten 25% egyesületi elvon ásból indulunk ki és csak a „költségvetésen 
felüli eredmények” esetén engedhet ő meg ett ől eltér ő „önköltségi szint alatti” egyesületi 
elvonás!   
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A központi költségvetést így legalább nullszaldósra, vagy minimális nyereségre lehetett tervezni. 
Ugyanakkor az egyesületi likviditás monitoringjához  elengedhetetlen lenne, ha az egyes 
munkaszámok, legalább havi bontásban el őre jeleznék az adott id őszakra tervezhet ő bevételeik 
és kiadásaik várható alakulását.  Sajnos ehhez a költségvetés menedzseléséért felelősök semmilyen 
támogatást nem kapnak, így az általuk készített „fore cast”-ok eddig, csupán feltételezésen alapulnak. 
 
Az önköltség számítás alapelveinek  figyelembe vételével, minden költségvetési kalkulációt azzal kell 
indítanunk, hogy a munkaszámok árbevételének 10%-a képezi az egyesület  működési 
költségfedezetének hiányához  való hozzájárulás mértékét, ezt „egyesületi általános költség”  címén 
(ami nem a „központ” rezsije!) kérjük, az önköltség számítás szabályai által előírt módon, a 
költségvetési kalkulációkban, a költségek között szerepeltetni. Továbbá az árbevételek 7,5%-os 
kötelez ően előírt „egyesületi fedezete”  adja a „költségvetés bizonytalan becsléseiből fakadó”, előre 
nem látható költségvetési vesztességek pótlásának tartalékait  és a számlák kibocsájtásával 
egyidejűleg felmerülő ÁFA befizetési kötelezettség likvid fedezeteit . Ezeket az összegeket a 
könyvelés során eleve (összesítve 17,5% árbevétel csökkentéssel ) levonjuk a munkaszám 
felhasználható árbevételéből. Az Egyesület kiadódó célszerinti működési költséghiányának fedezetéül 
szolgáló, munkaszámokkal hitelesített és engedélyezett költségvetéssel rendelkező tevékenységei, az 
eleve levont 17,5% önköltségi szinttű hozzájárulás ellenére, a munkaszámokat összesítő tablókon 
ellenőrizhető mértékben még veszteségesen működhetnek, és forráshiányt okozhatnak, ezért van 
szükség még további, a „Költségvetés Ügyrendje” által javasolt un. „általános tartalék” -ra. A 
költségvetésnek a kiadási oldalon tartalmaznia kell „általános tartalékot”, amely a teljes költségvetés 
2-5%-a. Nyilvánvaló, hogy év közben ezt a „tartalékot” csak az OE jóváhagyással lehet felhasználni. Ezt 
a célt szolgálja az Országos Elnökségnek a gazdálkodás folyamatos felülvizsgálatát célzó, un. 
„monitoring” tevékenysége. A költségvetés egyes fő fejezeteiben levő tartalékkal - a főtitkár és az 
ügyvezető igazgató egyetértésével - az elnök rendelkezik. Erre az általános tartalékra tett javaslatot a 
2012. évi költségvetés tervezése azzal, hogy az előterjesztett „bázis szemléletű” költségvetés, un. 
„pesszimista változatában”, pozitívra tervezett remélt eredménnyel, a 17,5%-os un. önköltségi szint 
felett, a többleteredmények legfeljebb további 7,5% -os számba vételével irányoztuk el ő a 
költségvetés keretszámait. Az Egyesület likvid tová bbműködésének biztosítására tett 
intézkedések összesen 25%-os elvonást jelentenek a központi egyesületi költségvetés javára!  
Számba véve a költségvetés készítésének kockázati oldalait és azt, ha a működési költség hiányának 
pótlására nem forgatjuk vissza az árbevétel 17,5%-án felül, az egyes tevékenységi körökben előállított 
egyenlegből, az árbevétel még további 3,75%-át,  akkor veszteséges lenne a költségvetés. A 
visszaforgatott fedezet 50%-50%-ával növelt fedezetmegosztás esetén közel sufficites költségvetést 
kaptunk. Az „általános tartalék” így a költségvetés megkívánt 2-5%-a tartományában: 3,75%. 
 
5. A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVÉNEK ELŐZETES ELŐIRÁNYZATAI 

A 2013. GAZDÁLKODÁSI ÉVRE 
 
Mindezen információk birtokában ki lehet jelenteni, hogy a GTE jelen pillanatbeli gazdálkodási helyzete, 
a külső körülmények bizonytalan alakulásának következtében, hektikus és gyorsan változó feltételek 
befolyása alá került. A költségvetésnek csak az Egyesület belső működése alapján számba vehető 
korlátait és célfüggvényeit tekinthetjük determinisztikusnak, minden más feltétel csakis valószínűségi 
alapon jellemezhető, sztohasztikus lefolyású lehet. Az Egyesület központi költségvetését  illetően, 
mivel a kormányzati akaratot nem ismerjük az ingatlanfejlesztés körülményeit illetően, ezért a 
lehetséges költségvetési scenáriókat hozzávetőlegesen csak az un. „egyesületi elvonás” szintjének 
megfelelő variánsokkal közelíthetjük, és a közgyűlés elé terjesztendő előirányzatok alapján fogunk 
működni:  

• a GTE előirányzott  működési költségkerete 2013:   31.200,- EFt  
• a GTE előirányzott m űködési költséghiánya 2013:  -23.500,- EFt  
• az ehhez tartozó tervezett  működési árbevétel 2013:    7.700,- EFt  
•  a GTE 2013-ra előirányzott árbevétele: összes kiadása: eredménye:  
 90.775,- EFt 85.622,- EFt    3.663,- EFt  
• elhatárolások 2012-r ől:               5.000,- EFt    1.000,- EFt   4.000,- EFt   
•  a GTE 2013-ra összesen:        95.775,- EFt 86.622,- EFt   7.663,- EFt  
•  a GTE előirányzott eredménye 2013. évre:    3..663,- EFt  
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•  az előirányzott egyesületi önköltségi fedezet :     17,5%  
•  minden gazdálkodási tevékenységt ől elvárt eredmény: +7,5%=3,75+3,75%  
•  a költségvetési elvonás munkaszámonként:  25 %      (21,25%)  

 
A GTE 2013. évi költségvetésének készítésekor két un. „pénzügyi terv” egymáshoz illesztett 
variánsainak kidolgozásával kezdjük a közös gondolkodást: 

⇒ az un. „Bevételi terv”, és  
⇒ az un. „Költségterv” megfogalmazásával. 

A „Bevételi terv” sorba veszi az Egyesület bevételi lehetőségeit, a „Költségterv” pedig a fedezeti 
ponthoz tartozó megengedhető kiadásokat mutatja be. 
 

A döntéshez a megelőző három évnek az aktuális közgyűlések által jóváhagyott, tervezett 
költségvetési előirányzatai (lásd: a 6 sz. táblázatból olvasható), és a GTE 2012 III. negyedévet előzetesen 
lezáró tényadatai nyújthatnak összehasonlítási alapot.  
 

A GTE ELŐZETES TELJESKÖRŰ KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2013. ÉVRE  
„Bevételi-likviditási” terv    21. sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámonkén
t 

2010 
terv 

2011  
terv 

2012  
terv 

2013. 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013. 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2013. 
terv 

Működési:  [EFt]    [EFt]    [EFt]    
1000 11.300 9.300 10.000 7.700 34.100 39.900 35.000 31.200 -22.800 - 30.600 - 25.000 -23.500 

Célszerinti:              
2000 6.050 5.000 2.500 2.000 4.775 3.750 1.875 1.500 1.275 1.250 625 500 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 40.395 30. 000 31.200 35.000 33.627 22.500 23.400 26.250 6.768 7.500 7.800 8.750 
5000 17.700 24.000 17.000 2.000 16.000 21.000 15.300 1.500 1.700 3.000 1.700 500 
7000 46.700 42.000 34.000 30.000 33.455 31.500 25.500 22.500 13.245 10.500 8.500 7.500 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  110.845 101.000 84.700 69.000 87.857 78.750 66.075 50.250 22.988 22.250 18.625 17.250 
9999 20.945 14.875 10.798 12.075 0 0 0 0 0 14.875 10.798 12.075 

Célsz. fedezet :  131.790 115.875 84.700 81.075 87.857 78.750 66.075 50.250 22.988 37.125 18.625 29.325 
Célszerinti össz:  143.090 125.175 94.700 88.775 121.957 118.650 101.07

5 
81.450 188 6.525 -6.375 5.825 

Vállalkozási:              
6000 0 0 2.000 2.000 0 0 1.500 1.500 0 0 500 500 

Mindösszesen:  125.873 125.175 96.700 90.775 121.957 118.650 102.575 82.950 188 6.525 -5.875 6.325 

Visszaforgatott költség:   0   +  3.188 0 2.662  -  3.188 0 -2.662 

Elhatárolás   7.890 5.000   61 1.000   7.828 4.000 

Költségvet. eredmény:  125.175 104.590 95.775  121.838 102.636 86.622 188 3.337 1.954 3.663 

Költségvetési hiány:         0 0 0 0 
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TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK KIMUTATÁSA: „PÉNZÜGYI -KÖLTSÉGTERV” 

 
TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2013    22. 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 bevét elek:   működése) fedezete)   működése) fedezete)  
Tagdíj (egyéni, jogi) 5.500 2.000 3.500 3.500 5.700 2.100 3.600 3.600 

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 3.200 1.600 1.600 1.600 

Támogtás (közh.;sponzor) 2.000 600 1.400 1.400 1.900 500 1.400 1.400 
 Közhasznú tám. 500 0 500 500 500 0 500 500 
 Egyéb támogatás 1.200 600 600 600 1.000 500 500 500 
SZJA 1% APEH 300 0 300 300 400 0 400 400 

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 7.700 2.600 5.000 5.100 

 

 

TERVEZETT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013    23. sz. táblázat 
Tevékenységek  2012. évi TERV [EFt] 

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

2013. évi TERV [EFt] 
17,5%+7,5% +50% (3,75%-3,75%)  
egyesületi fedezetmegosztással  

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

1100 Vezető testületek  0 3.000 -   3.000 -   3.000 0 3.000 -   3.000 -   3.000 
1200 Szerv. működése   2.600 2.600 0 0 2.600 2.600 0 0 
1250 Egyesületi célú progr.  0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 800 -   800 -   800 
1310 Terembérlet, üzemelt  0 3.000 -   3.000 -   3.000 0 3.200 -   3.200 -   3.200 
1320 Szem. jellegű. költség  0 16.000 - 16.000 - 16.000 0 14.000 - 14.000 - 14.000 
1330 Rezsi költség   0 1.500 -   1.500 -   1.500 0 1.500 -   1.500 -   1.500 
1340 Javítás, felújítás   0 500 -      500 -      500 0 500 -      500 -      500 
1350 Irodai műk. rezsi 0 1.500 -   1.500 -   1.500 0 1.500 -   1.500 -   1.500 
1400 Nemzetközi kapcsolat 0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 1.000 -   1.000 -   1.000 
1500 Egyesül. kiadvány  0 2.000 -   2.000 -   2.000 0 2.000 -   2.000 -   2.000 
1600 Egyéb általános kiadás   0 1.000 -   1.000 -   1.000 0 1.000 -   1.000 -   1.000 
1700 Költségvetési tartalék 0 100 -      100 -      100 0 100 -      100 -      100 

Egyesületi m űködési fedezet:  5.000  5.000 5.000 5.100  5.100 5.000 
Működési kiadások 

összesen: 
7.600 33.200 -  25.600 - 25.600 7.700 31.200 -  23.500 - 23.500 
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TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYEK 2013    24. 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 tevékenység:           
1000-es működési költségek: 7.600 33.200 - 25.600 - 25.600 7.700 31.200 - 23.500 0 - 23.500 
2000-es oktatási tevékenység: 1.500 1.000 500 325 2.000 1.500 500  350 

Okt. előírt fedezet 7,5%   175 175   150  150 
Okt. munkasz. befiz. 10%   150 150   200  200 
Okt. elvárt eredm: +7,5%  0 175 87  0 150 -75 75 

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

4000-es szaklapok kiadói tev. 20.300 18.550 1.750 1.000 35.000 26.250 8.750  6.125 
Szaklapok fedezete 7,5%   1.125    2.625  2.625 
Szaklap befizetés: 10%   2.000    3.500  3.500 
Szakl. elvárt eredm.: +7,5%   1.125 388   2.625 -1.312 1.312 

(Gépipar)     (500) (2.000) (-   1.500) 0 (-   1.500) 
(E-Gépipar) 300 1.800 -   1.500 (-   1.500) (500) (2.000) (-   1.500) 0 (-   1.500) 
GÉP 5.000 3.750 1.250 (+  1.062) 15.000 11.250 3.750 937 (+  2.843) 
MŰANYAG ÉS GUMI 15.000 13.000 2.000 (+  1.438) 20.000 15.000 5.000 1.250 (+  3.750) 

5000-es működési célú tevék. 5.000 3.750 1.250 875 2.000 1.500 500  350 
Működési célú rendezvény 5.000 3.750 1.250 875 2.000 1.500 500  350 
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)   150  150 
Egyéb pénz. bevét.   10%   500 (500)   200  200 

Célsz.műk.tev.eredm.+:7,5%   375 187   150 -75 75 
7000-es konferenciák, rendezv 36.140 23.625 12.515 5.250 30.000 22.500 7.500  5.250 

Egyesületi rendezvények 30.000 23.625. 6.375 5.250 30.000 22.500. 7.500  5.250 
Rendezv. fedezete 7,5%   2.250 (2.250)   2.250  (2.250) 
Rendezv. befizetése 10%   3.000 (3.000)   3.000  (3.000) 
Rend. elvárt eredm:+7,5%   2.250 1.125   2.250 -1.125 1.125 

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 69.000 50.250 17.250 -2.587 9.412 
9999-es az árbevételek önköltség 

szinttű levonása:10+7,5%-a: 
11.014 0 11.014 11.014 12.075 0 12.075  12.075 

Célsz.tev. fedezet összes: 73.954 46.925 25.429 20.082 81.075 50.250 29.325  21.487 
Célsz.bev.+m űk.tev . össz:  81.554 80.125 -      171 -   5.518 88.775 81.450 5.825  -   2.013 

Vállalkozási tevékenység.:           
6000-es szakértői tevékenység 0 0 0 0 2.000 1.500 500  350 

Vállalk. fedezete összes:    0   150  150 
Vállalk. Befizetése: 10%       200  200 
Vállalk. elvárt eredm.: 7,5% 0   0  0 150 -75 75 

GTE mindösszesen: 81.554 80.125 -     171 - 5.518 90.775 82.950 6.325 -  2.662 -  
Visszaforgatott költségek:  1.963 -  1.963   1.963 -  2.662   

Költségvetési eredmény:  81.554 82.088  - 5.518 90.775 82.950 3.663  - 1.588 
Költségvetési hiány::    -   2.134    0  0 

 
Az egyesületi sufficites költségvetéshez minden munkaszámnál szükség van 17,5% egyesületi általános 
költség befizetésre + 7,5% egyesületi fedezet előállítására. A 17,5% önköltségi szinten felül legalább 
további 3,75% egyesületi nyereség realizálását várjuk el úgy, hogy a 7,5% nyereség felét a költségvetésbe 
kell befizetni, a másik felét (3,75%-ot) pedig a témavezető visszaforgathatja az elszámolható költségek 
között, a már saját munkaszáma előkalkulációjának készítésekor betervezett, általa meghatározott céljaira. 
Egyelőre ez a 21,25%-os „egyesületi elvonás”  képezi a költségvetés kalkulációs alapját. 
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6. AZ EGYESÜLETI ELVONÁS MÉRTÉKÉNEK EL ŐÍRÁSA 
 
A költség-árbevétel arány szerepe a költségvetésben : 

A sufficites egyesületi költségvetésben az „ egyesületi elvonáson”  kívül  jelentős szerepet kap a  
„költség-árbevétel arány ”.  Minél nagyobb ez a mutatószám [(KK )/(A)], annál magasabbak a kiadások 
az árbevételhez képest, következés képen, annál kisebb az egyenleg [(E)= (A)-(KK )], annál kisebb a 
gazdálkodási tevékenység fedezete [(F)=(E)-(AK )], annál kisebb a célszerinti tevékenységek hiányának 
fedezetére visszaforgatható egyesületi fedezethányad (GTEF), valamint a vállalkozás ösztönzésére 
visszaforgatható fedezethányad (FV), és az un. utókalkulált költség [(UK)=(KK )+(FV)], illetve az 
egyesületi eredmény [(EE)= (AK )+(GTEF)]. Természetesen azt feltételezzük, hogy az érdekeltségi 
alapelv a fedezet [(GTEF)/(FV)], 50%-50% arányos megosztásán alapul. Az állítás bizonyításául 
bemutatjuk néhány, eddig tárgyalt „egyesületi elvonási szintre”, a „költség-árbevétel arány” kifejezett 
hatását. A táblázatokban az árbevételt egységnyinek tekintve, az összes többi költségnem (egyenleg, 
fedezet és eredmény, stb.) százalékos szintjét mutatjuk ki: 
 
A GTE egyesületi szintt ű költségvetési eredményadatai 15% „egyesületi elvon ás” esetén  
különböz ő „költség-árbevétel arány”  mellett                                                                   24. sz. táblázat 

 
15% 

Költség  
árbevé-
tel 
arány 

Bevétel  Közvetlen 
Költség  

Egyen -
leg 

Ált. 
költség 

Fedezet GTE 
fedezet 

Vissza -
forgat-
ható 
fedezet 

Utó- 
kalk.  
költség 

Egyes.  
szintt ű  
eredm. 

Költség
vetésen 
felüli 
eredm. 

Sorsz.  (KK)/(A)  
 

[%] 

(A) (KK)  (E)= 
(A-KK) 

(AK)  (F)= 
(E-AK) 

(GTEF) (FV) (UK)= 
(KK+FV) 

(EE)= 
(AK+ 
GTEF) 

(KFE)= 
(EE-AK) 

1. 90% 1 0,900 0,100 0,150 -0,050 -0,025 -0,025 0,9025 0,1250 -0,025 

2. 87,5%  0,875 0,125  -0,025 -0,0125 -0,0125 0,8875 0,1375 -0,0125 

3. 85%  0,850 0,150  0 0 0 0,8500 0,1500 0 

4. 82,5%  0,825 0,175  0,025 0,0125 0,0125 0,8375 0,1625 +0,0125 

5. 80%  0,800 0,200  0,050 0,0250 0,0250 0,8250 0,1750 +0,0250 

6. 77,5%  0,775 0,225  0,075 0,0375 0,0375 0,8125 0,1875 +0,0375 

7. 75%  0,750 0,250  0,100 0,0500 0,0500 0,8000 0,2000 +0,0500 

8. 70%  0,700 0,300  0,150 0,0750 0,0750 0,7750 0,2250 +0,0750 

9. 67,5%  0,675 0,325  0,175 0,0875 0,0875 0,7375 0,2375 +0,0875 

10. 65%  0,650 0,350  0,200 0,1000 0,1000 0,7500 0,2500 +0,1000 

 
A 15% „egyesületi elvonás” esetén  (lásd: 24. sz. táblázat) a költségvetés szigorúan vett előirányzatai, 
értelemszerűen 85%-os közvetlenköltség-árbevétel szint esetén valósulnak meg, ennél alacsonyabb 
közvetlenköltség-terhelés mellett költségvetésen felüli eredményre lehet számítani. A költségvetésen 
felüli eredmény az önköltségi szinttől való százalékos eltérésnek megfelelő százalékszintnek kb. a 
felével prognosztizálható. (pl.: 85% „közvetlenköltség-árbevétel” arány helyett 75%-os szintet elérve a 
kalkulálható „költségvetésen felüli eredmény” 5%). A költségvetésben előirányzott egyesületi elvonás 
szintjét meghaladó közvetlenköltségek (lásd: 87,5%; 90%; stb.) esetén, mivel az önköltség szinttű 
általános költség egyenlegből való levonása gazdálkodási kényszer, a túlköltekezés veszteséget okoz. 
 
A GTE egyesületi szintt ű költségvetési eredményadatai 17,5% „egyesületi elv onás” esetén 
különböz ő „költség-árbevétel arány”  mellett                                                                   25. sz. táblázat 

 
17,5% 

Költség  
árbevé-
tel 
arány 

Bevétel  Közvetlen 
Költség  

Egyen -
leg 

Ált. 
költség 

Fedezet GTE 
fedezet 

Vissza -
forgat-
ható 
fedezet 

Utó- 
kalk.  
költség 

Egyes.  
szintt ű  
eredm. 

Költség
vetésen 
felüli 
eredm. 

Sorsz.  (KK)/(A)  
 

[%] 

(A) (KK)  (E)= 
(A)-(KK)  

(AK)  (F)= 
(E)-(AK) 

(GTEF) (FV) (UK)= 
(KK+FV) 

(EE)= 
(AK+ 
GTEF) 

(KFE)= 
(EE-AK)  

1. 85% 1 0,850 0,150 0,175 -0,025 -0,0125 -0,0125 0,8625 0,1625 -0,0025 

2. 82,5%  0,825 0,175  0 0 0 0,8250 0,1750 0 

3. 80%  0,800 0,200  0,025 0,0125 0,0125 0,8125 0,1875 +0,0125 

4. 77,5%  0,775 0,225  0,050 0,0250 0,0250 0,8000 0,2000 +0,0250 

5. 75%  0,750 0,250  0,075 0,0375 0,0375 0,7875 0,2125 +0,0375 

6. 70%  0,700 0,300  0,125 0,0625 0,0625 0,7625 0,2375 +0,0625 

7. 67,5%  0,675 0,325  0,150 0,0750 0,0750 0,7500 0,2500 +0,0750 

8. 65%  0,650 0,350  0,175 0,0875 0,0875 0,7375 0,3500 +0,0875 



EZ A DOKUMENTUM A GTE ORSZÁGOS ELNÖKSÉG 2012. SZEPTEMBERI ELNÖKSÉG I ÜLÉSÉRE KÉSZÜLT 
MINT MUNKAANYAG, AZ ELNÖKSÉG DÖNTÉSÉVEL MEGER ŐSÍTVE SZERVEZETEINK SZÁMÁRA ÚTMUTATÓKÉNT SZOLGÁL!  

GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 

 

- 27 - 
GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917  2012.09.17. 

A GTT 1209. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE: KÖLTSÉGVETÉS 2013 

A 17,5% „egyesületi elvonás”  esetén  (lásd: 25. sz. táblázat) bármely az önköltségi szintet biztosító 
[(KK)/(A) < 82,5%], „közvetlenköltség-árbevétel” arány mellett jelentkezik „egyesületi szinttű eredmény” 
és elérhető „költségvetésen felüli eredmény” is. A költségvetés előirányzatai, értelemszerűen 82,5%-os 
közvetlenköltség-árbevétel szint esetén valósulnak meg, ennél alacsonyabb közvetlenköltség-terhelés 
mellett költségvetésen felüli eredményre lehet számítani, amelynek nagysága, az önköltségi szinttől 
való százalékos eltérésnek megfelelő százalékszintnek kb. a fele értékével prognosztizálható A 
költségvetésben előirányzott egyesületi elvonás szintjét meghaladó közvetlenköltségek (lásd: 85%; 
90%; stb.), mivel az önköltség szinttű általános költség egyenlegből való levonása gazdálkodási 
kényszer, túlköltekezést, ebből eredően negatív fedezetet, így veszteséges költségvetési eredményt 
produkálnak, azaz jelentkezésük kerülendő, nem kívánatos! 
 
A GTE egyesületi szintt ű költségvetési eredményadatai 20% „egyesületi elvon ás” esetén 
különböz ő „költség-árbevétel arány”  mellett                                                                   26. sz. táblázat 
 

 
20% 

Költség  
árbevé-
tel 
arány 

Bevétel  Költség  Egyen -
leg 

Ált.  
költség 

Fedezet GTE 
fedezet 

Vissza -
forgat-
ható 
fedezet 

Utó- 
kalk.  
költség 

Egyes.  
szintt ű  
eredm. 

Költség
vetésen 
felüli 
eredm. 

Sorsz.  (KK)/(A)  
 

[%] 

(A) (KK)  (E)= 
(A)-(KK)  

(AK)  (F)= 
(E)-(AK) 

(GTEF) (FV) (UK)= 
(KK+FV) 

(EE)= 
(AK+ 
GTEF) 

(KFE)= 
(EE-AK)  

1. 85% 1 0,850 0,150 0,200 -0,050 -0,0250 -0,0250 0,8750 0,1750 -0,0250 

2. 82,5%  0,825 0,175  -0,025 -0,0125 -0.0125 0,8375 0,1875 -0,0125 

3. 80%  0,800 0,200  0 0 0 0,8000 0,2000 0 

4. 77,5%  0,775 0,225  +0,025 +0,0125 +0,0125 0,7875 0,2125 +0,0125 

5. 75%  0,750 0,250  +0,050 +0,0250 +0,0250 0,7750 0,2250 +0,0250 

6. 70%  0,700 0,300  +0,100 +0,0500 +0,0500 0,7500 0,2500 +0,0500 

7. 67,5%  0,675 0,325  +0,125 0,0625 0,0625 0,7350 0,2600 +0,060 

8. 65%  0,650 0,350  +0,150 0,0750 0,0750 0,7250 0,2750 +0,0750 

 
A 20% „egyesületi elvonás” esetén  (lásd: 26. sz. táblázat) az önköltségi szintet biztosító 
„közvetlenköltség-árbevétel” arány mellett [(KK)/(A) < 80%], jelentkezik „egyesületi szinttű eredmény” és 
elérhető „költségvetésen felüli eredmény” is. A költségvetés előirányzatai, értelemszerűen 80%-os 
közvetlenköltség-árbevétel szint esetén valósulnak meg, ennél alacsonyabb közvetlenköltség-terhelés 
mellett költségvetésen felüli eredményre lehet számítani, amelynek nagysága, az önköltségi szinttől 
való százalékos eltéréssel arányos százalékszintnek kb. a fele értékével prognosztizálható A 
költségvetésben előirányzott egyesületi elvonás szintjét meghaladó közvetlenköltségek (lásd: 82,5%; 
85%; 90%; stb.), mivel az önköltség szinttű általános költség egyenlegből való levonása gazdálkodási 
kényszer, nem engedhetők meg, következés képen ezek túlköltekezést, negatív, tehát elmaradó 
fedezetet, így veszteséges költségvetési eredményt produkálnak!  
 
A GTE egyesületi szintt ű költségvetési eredményadatai 22,5% „egyesületi elv onás” esetén 
különböz ő „költség-árbevétel arány”  mellett                                                                   27. sz. táblázat 
 

 
22,5% 

Költség  
árbevé-
tel 
arány 

Bevétel  Költség  Egyen -
leg 

Ált. 
költség 

Fedezet GTE 
fedezet 

Vissza -
forgat-
ható 
fedezet 

Utó- 
kalk.  
költség 

Egyes.  
szintt ű  
eredm. 

Költség
vetésen 
felüli 
eredm. 

Sorsz.  (KK)/(A)  
 

[%] 

(A) (KK)  (E)= 
(A)-(KK)  

(AK)  (F)= 
(E)-(AK) 

(GTEF) (FV) (UK)= 
(KK+FV) 

(EE)= 
(AK+ 
GTEF) 

(KFE)= 
(EE-AK)  

1. 85% 1 0,850 0,150 0,225 -0,075 -0,0375 -0,0375 0,8875 0,22125 -0,0375 

2. 82,5%  0,825 0,175  -0,050 -0,0250 -0,0250 0,8500 0,2675 -0,0250 

3. 80%  0,800 0,200  -0,025 -0,0125 -0,0125 0,8125 0,2125 -0,0125 

4. 77,5%  0,775 0,225  0 0 0 0,7750 0,2250 0 

5. 75%  0,750 0,250  +0,025 +0,0125 +0,0125 0,7625 0,2375 +0,0125 

6. 70%  0,700 0,300  +0,050 +0,0250 +0,0250 0,7250 0,2500 +0,0250 

7. 67,5%  0,675 0,325  0,100 0,0500 0,0500 0,7250 0,2750 +0,0500 

8. 65%  0,650 0,350  0,300 0,1500 0,1500 0,8000 0,3750 +0,1500 
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A 22,5% „egyesületi elvonás” esetén  (lásd: 27. sz. táblázat), amely a jelenleg futó gazdálkodási év 
iránymutató szintjelzője, bármely, az önköltségi szintet biztosító [(KK)/(A) < 77,5%], „közvetlenköltség / 
árbevétel” arány mellett jelentkezik „egyesületi szinttű eredmény” és biztosítható „költségvetésen felüli 
eredmény” is. A költségvetés előirányzatai, értelemszerűen 77,5%-os közvetlenköltség-árbevétel szint 
esetén valósulnak meg, itt érvényesül a 17,5%-os egyesületi önköltség szinttű elvonás és a legalább 
3,75%-os fedezet. Ennél a szintnél alacsonyabb közvetlenköltség-terhelés mellett költségvetésen felüli 
eredményre is lehet számítani, amelynek nagysága, mint a táblázatból kiolvasható, az önköltségi 
szinttől való százalékos eltérésnek megfelelő százalékszintnek kb. a fele nagyságrendjében 
prognosztizálható A költségvetésben előirányzott egyesületi elvonás szintjét meghaladó 
közvetlenköltségek (lásd: 80%; 82,5%; 85%; 90%; stb.), túlköltekezést, ebből eredően negatív 
fedezetet, így veszteséges költségvetési eredményt produkálnak Mivel az önköltség szinttű általános 
költségnek az egyenlegből való levonása gazdálkodási kényszer, az utókalkulációk során megemelt 
közvetlen költségekkel ennek a jelenségnek az előidézése nem kívánatos! 
 
A GTE egyesületi szintt ű költségvetési eredményadatai 25% „egyesületi elvon ás” esetén 
különböz ő „költség-árbevétel arány”  mellett                                                                   28. sz. táblázat 
 

 
25% 

Költség  
árbevé-
tel 
arány 

Bevétel  Költség  Egyen -
leg 

Ált. 
költség 

Fedezet GTE 
fedezet 

Vissza -
forgat-
ható 
fedezet 

Utó- 
kalk.  
költség 

Egyes.  
szintt ű  
eredm. 

Költség
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felüli 
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Sorsz.  (KK)/(A)  
 

[%] 

(A) (KK)  (E)= 
(A)-(KK)  

(AK)  (F)= 
(E)-(AK) 

(GTEF) (FV) (UK)= 
(KK+FV) 

(EE)= 
(AK+ 
GTEF) 

(KFE)= 
(EE-AK)  

1. 85% 1 0,850 0,150 0,250 -0,1000 -0,0500 -0,0500 0,9000 0,3000 -0,0500 

2. 82,5%  0,825 0,175  -0,0755 -00375 -0,0375 0,8625 0,2125 -0,0375 

3. 80%  0,800 0,200  -0,0500 -0,0250 -0,0250 0,8250 0,2250 -0,0250 

4. 77,5%  0,775 0,225  -0,0250 -0,0125 -0,0125 0,7875 0,2375 -0,0125 

5. 75%  0,750 0,250  0 0 0 0,7500 0,2500 0 

6. 70%  0,700 0,300  +0,1000 +0,0500 +0,0500 0,7500 0,3000 +0,0500 

7. 67,5%  0,675 0,325  +0,0750 +0,0375 +0,0375 0,7125 0,2875 +0,0375 

8. 65%  0,650 0,350  +0,1000 +0,0500 +0,0500 0,7000 0,3000 +0,0500 

 
A 25% „egyesületi elvonás” esetén  (lásd: 28. sz. táblázat) bármely az önköltségi szintet biztosító 
[(KK)/(A) < 82,5%], „közvetlenköltség-árbevétel” arány mellett jelentkezik „egyesületi szinttű eredmény” 
és elérhető „költségvetésen felüli eredmény” is. A költségvetés előirányzatai, értelemszerűen 82,5%-os 
közvetlenköltség-árbevétel szint esetén valósulnak meg, ennél alacsonyabb közvetlenköltség-terhelés 
mellett költségvetésen felüli eredményre lehet számítani, amelynek nagysága, az önköltségi szinttől 
való százalékos eltérésnek megfelelő százalékszintnek kb. a fele értékével prognosztizálható. A 
költségvetésben előirányzott egyesületi elvonás szintjét meghaladó közvetlenköltségek (lásd: 77,5%; 
80%; 85%; 90%; stb.), mivel az önköltség szinttű általános költség egyenlegből való levonása 
gazdálkodási kényszer, túlköltekezést, ebből eredően negatív fedezetet, így veszteséges költségvetési 
eredményt produkálnak, azaz jelentkezésük kerülendő, nem kívánatos! 
 
A 24. sz. táblázattól a 28. sz. táblázatokig megismert tendenciákat elemezve, levonható az a 
következtetés, hogy bármely a költségvetéskor tervezett önköltségi szintet biztosító „közvetlenköltség-
árbevétel” arány [(KK)/(A)] mellett, csak akkor keletkezik „visszaforgatható fedezet” [(FV)],  ha az 
„egyesületi szinttű eredmény” [(EE)] , nagyobb, mint az „általános költség” [(AK)] , azaz a ténylegesen 
felmerült „közvetlen költségek” [(KK)]  az árbevételek az „egyesületi elvonási szintjéhez” igazodva, 
képezhetnek csak fedezettartalékot. Ha egy engedélyezett munkaszám költségvetésének 
kalkulációjában, a témavezető a közvetlen költségeket a megengedhető felső határra tervezi, és nem 
képez tartalékot a visszaforgatható fedezet számára, meg kell elégedjen a csak a közvetlen 
költségekben realizálható eredményességgel. Az Egyesület érdekeltségi rendszere, csak a 
megengedhető felső határ alá tervezett közvetlen költségek esetén ad lehetőséget premizálásra vagy 
tartalék képzésre a visszaforgatható fedezet felhasználásával. Amekkora az Egyesület részesedése a 
fedezetb ől [(GTEF)], ugyanakkora a munkaszám eredményessége érdekében visszaforgatható 
fedezet [(FV)] nagyága! 
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Az „utókalkulált összköltség” (ΣUK) költségvetési szerepe: 
A sufficites költségvetés alapfeltétele, hogy az „előirányzott árbevételek” (ΣA) és 

„megengedett költségek” (ΣK) különbözeteként jelentkező „költségvetési egyenleg” (ΣE) fedezze a GTE 
célszerinti társadalmi működésének nyilvánvaló forráshiányát. A GTE éves költségvetési előirányzata 
rendszerint a megelőző év költségvetésének szintjéhez igazodva állapítja meg a várható bevételek és 
kiadások szintjét. A munkaszámonként összesített „közvetlen költség” (KK ) és a számba vett egyesületi 
„önköltség szinttű általános költség” (AK ) együttesen adják ki az összköltséget (ΣK), míg a tervezett 
egyenleg (ΣE) az árbevétel (ΣA) és az összköltség (ΣK) különbözeteként adódik.  

 (ΣE)= (ΣA) – (ΣK) 

 (ΣK)= (KK ) + (AK ) 

vagyis:  (ΣE)= (ΣA) – (KK ) – (AK ) 

A GTE nonprofit társadalmi egyesület, így gazdasági tevékenységében nem törekszik „nyereség” 
(NY) előállítására, a bevételes tevékenységekből származó egyenleget „fedezetnek” (F) tekinti, és 
érdekeltségi rendszerétől függően az „egyesület által felhasználható fedezetrész” (GTEF) mellet, az 
árbevételt hozó tevékenység egyenlegének egy jelentős részét felhasználandó, a tevékenységet 
végzők érdekeltségi körébe utalja „visszaforgatható fedezet” (FV) címén. A fedezetmegosztás 
érdekeltségi alapelvének alkalmazását  az egyesület a bevételes tevékenységek fokozása, a 
bevételek nagyságának növelése érdekében vezette be, az érdekeltségi rendszer 50%-50% 
megosztásának alkalmazásával. 

Nem lenne semmi probléma a GTE likviditásának megítélésével, ha mindenki egyformán 
értelmezné a költség kategóriákat és tudomásul venné, hogy a költségvetés készítésekor az 
„összköltségbe” (ΣK) beleértjük a „közvetlen költség” (KK ) és az „egyesületi önköltség szinttű általános 
költség” (AK ) mellett, azt az utókalkulált költségnövekedést is, amely az érdekeltségi körbe 
„visszaforgatott fedezettel” (FV) és a (GTEF) az egyesület felhasználható fedezetével megnövelt 
közvetett és közvetlen költségeket jelenti. Az „utókalkulált összköltség” (ΣUK): 

 (ΣUK) = [(AK ) +(GTEF)] + [(KK ) + (FV)],  

azaz     (ΣUK) = [(AK ) +(GTEF)] + (KK ) + (TVF) + (SZVF)] 

ahol (TVF) a „témavezető” kompetenciájába tartozó visszaforgatható fedezetrész, továbbá (SZVF) a 
„szervezet” kompetencia körébe tartozó felhasználható fedezetrész. A GTE költségvetése úgy készült, 
hogy az „előirányzott árbevételek” (ΣA) és megengedett, tehát az érdekeltségi rendszer alapján 
visszaforgatott költségekkel megnövelt un „utókalkulált költségek” (ΣUK) különbözeteként jelentkező 
„egyenleg” (ΣE) fedezze az egyesület célszerinti társadalmi működésének forráshiányát, és ezzel egy 
közel pozitív nullszaldós egyesületi egyenleg alakuljon ki.  

[(ΣE) ≥≥≥≥ [(GTEF)+(AK )]] 
Hogy erről a problémáról mégis beszélnünk kell, azt az okozza, hogy az egyes munkaszámok 

költségvetésének készítésekor és elszámolásakor, a témavezetők sajátos önköltség számítási 
gyakorlatot követve, a tervezett egyenleget (ΣE) az árbevétel (ΣA) és az összköltség (ΣK) 
különbözeteként fogva fel, nem veszik figyelembe a fedezet visszaforgatásával előálló közvetlen- 
és közvetett- költségnövekedést , és nem az „utókalkulált összköltség” (ΣUK), hanem csak a 
„közvetlen költség” (KK ) és az „egyesületi önköltség szinttű általános költség” (AK ) összegeként 
kiadódó un. "tervezett összköltséget" (ΣK) = [(KK ) + (AK )] veszik figyelembe, mint eredményt csökkentő 
tényezőt. Szemben az egyesületi költségvetés készítésekor követett átgondolt gyakorlattal, amikor az 
„egyesületi egyenleget” (ΣE) az árbevétel mínusz az „utókalkulált összköltség” különbözeteként 
értelmezzük: 

(ΣE) = (ΣA) – (ΣUK) = (ΣA) – [[(AK ) + (GTEF)]+ [(KK ) + (FV)]]; 

Az érdekeltségi rendszer bírálata:  
Észre kell venni, hogy a GTE korábbi gyakorlatát követve, az egyes munkaszámok 

költségvetésének előkalkulációjakor és azok utókalkulált elszámolásakor az egyesületi költségvetésben 
nem korrigálható ellentmondások keletkezhetnek. A témavezetők, az egyéni érdekeltség elvének 
érvényre juttatása céljából, rendszeresen megcsapolnák az ”egyesületi elvonást”. Ezt a törekvést a 
GTE kialakult gazdálkodási érdekeltségi gyakorlata egyenes bírálatának kell tekintenünk és nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül! A témavezetők által többször is megpróbált az utókalkuláció során 
tapasztalható hibás érdekeltségi elszámolási gyakorlatot követve, egy-egy eredményesnek sikerült 
munkaszám végelszámolásakor, látva a kiadódó fedezet nagyságát, az érdekeltségi rendszer előre 
kikötött 50%-50% eredménymegosztásának utólagos megváltoztatási igényével, a szervező 
szakosztályok, vagy területi szervezetek saját tagjaik érdekeinek hangoztatásával, a GTE 
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fedezethányadának csökkentésére törekedve próbálnak meg javaslatot tenni. Kezdetben például egy 
szolid 60% – 40% arányú vágással [(FV)=60% – (GTEF)=40% arányban, a továbbiakban (TVF)= 20% + 
(SZVF)=40% + (GTEF)=40% felosztási igénnyel; ahol 

•  (TVF) a témavezető kompetenciájába tartozó, a tevékenységbe visszaforgatható fedezetrész; 
amelyet többnyire a témavezető saját premizálása céljából különítene el; 

• továbbá (SZVF) a szervezet kompetencia körébe tartozó döntéssel felhasználható fedezetrész;  
• míg (GTEF) a GTE számára megmaradó, a célszerinti társadalmi működés forráshiányának 

pótlására felhasználható egyesületi fedezethányad;  
szemben a költségvetéskor előre számításba vett és azt az egyesületi eredmény előrejelzésében 
következetesen végigvezetett 50%-50%-os eredménymegosztással: [(TVF)=20%+(SZVF)=30%+ 
+(GTEF)=50%]. A (GTEF) a GTE számára megmaradó, a célszerinti társadalmi működés 
forráshiányának pótlására felhasználható egyesületi fedezethányad, ennek bármilyen mértékű 
csorbítása, az eltervezett költségvetés forrás-, azaz fedezeti- oldalának sérülését eredményezi! 

Ráadásul a jelenlegi elszámolási gyakorlat arra is lehetőséget ad, hogy az utókalkuláció során, a 
kiadódó fedezet korrekció nélküli kimutatása helyett, a közvetlen költségekbe már eleve belekalkulált 
témavezetői (TVF) vagy szervezeti érdekeltségi részek (SZVF) bizonyos hányadát a közvetlen 
költségek megnövelésével számolják el, ezzel az Egyesület költségvetési érdekei sérülnek. Mivel a 
visszaforgatható fedezet (FV) felhasználására az egyesületnek költségvetési eszközökkel nincs 
ráhatása, a visszaforgatható fedezet egyes elemei a közvetlen költségek között már eleve elszámolásra 
kerülhetnek anélkül, hogy arról a témavezető szándékainak kiismerhetőségén túl bárki is 
tájékozódhatna. Így az „utókalkulált összköltség” (ΣUK) meghaladhatja az egyesületi költségvetésben 
"tervezett összköltséget" (ΣK) =(KK ) + (AK ). 

Erre a jelenségre hívtuk fel a figyelmet a (24.- 28. sz. táblázatokban), ahol a „közvetlen költség / 
árbevétel arány” alakulásának elemzésekor azt állapítottuk meg, hogy a költségvetésben előirányzott 
egyesületi elvonás szintjét meghaladó közvetlen költségek estén, mivel az önköltség szinttű általános 
költség egyenlegből való levonása elengedhetetlen gazdálkodási kényszer, a jelenség túlköltekezést, 
ebből eredően negatív fedezetet, így veszteséges költségvetési eredményt produkálhat, A betervezett 
egyenleg [(ΣE) = (ΣA) – (ΣK)] maradványa [(GTEF)= (F) – (FV)], kevesebb lesz, mint a költségvetési 
tervezési szint [(GTEF)<(ΣE)], tehát eleve költségvetési hiányt okoz, azaz vesztességet jelent, ilymódon 
bekövetkezésük kerülendő, nem kívánatos! Következésképen az eleve nyilvánvaló költségvetési hiány 
miatt, a vesztességet okozó érdekeltségi alapelv tovább ne m tartható, azt korrigálni kell!  

A költségvetés előirányzatai, értelemszerűen a költségvetésben rögzített szinttű „egyesületi 
elvonás”–hoz tartozó közvetlenköltség–árbevétel szint esetén valósulnak meg, ennél alacsonyabb 
közvetlenköltség–terhelés mellett „költségvetésen felüli eredményre” lehet számítani, amelynek 
nagysága, az önköltségi szinttől való százalékos eltérésnek megfelelő százalékszintnek nagyjából a 
fele értékével prognosztizálható. A „költségvetésen felüli eredmény” csakis az utókalkulációs 
végelszámolási folyamatban mutatható ki, tervezéskor csak az un. „költségvetésben betervezett 
eredmény” kategóriájával dolgozhatunk. Kérem ezt a logikát megérteni akkor, amikor szétválasztjuk a 
„költségvetés tervezésének állapotában” az un. „költségvetésben betervezett eredmény” [(ΣE)] 
kategóriáját, és ettől elvonatkoztatva beszélünk a csakis az „utókalkulációs, végelszámolási 
folyamatban” kimutatható un. „költségvetésen felüli eredmény” [(KFE)]  fogalmáról. A „költségvetés 
tervezésének állapotában” csak akkor beszélhetünk un. „költségvetésen felüli eredményről” [(KFE)] , ha 
eleve a „közvetlen költség / árbevétel” arányt [(KK)/(A)] tudatosan a költségvetésben rögzített szinttű 
„egyesületi elvonás”–hoz tartozó közvetlenköltség–árbevétel szintnél alacsonyabb közvetlenköltség–
terhelésre [(KK) ↓↓↓↓] tervezzük, azaz eleve csak a megengedhető felső határ alá tervezett „közvetlen 
költségek” [(KK) ↓↓↓↓] esetén van lehetőség premizálásra, vagy tartalék képzésre a visszaforgatható 
fedezet felhasználásával. Ha egy engedélyezett munkaszám költségvetésének kalkulációjában, a 
témavezető a közvetlen költségeket a megengedhető felső határra tervezi, és nem képez tartalékot a 
visszaforgatható fedezet számára, meg kell elégedjen a csak a közvetlen költségekben realizálható 
eredményességgel. A GTE költségvetése úgy készült, hogy az „előirányzott árbevételek” (ΣA) és 
megengedett, tehát az érdekeltségi rendszer alapján visszaforgatott költségekkel megnövelt un 
„utókalkulált költségek” (ΣUK) különbözeteként jelentkező „egyenleg” (ΣE) fedezze az egyesület 
célszerinti társadalmi működésének forráshiányát, és ezzel egy közel pozitív nullszaldós egyesületi 
egyenleg alakuljon ki. Az „egyesületi egyenleget” (ΣE) az árbevétel mínusz az „utókalkulált összköltség” 
különbözeteként értelmezzük: (ΣE) = (ΣA) – (ΣUK) = (ΣA) – [[(AK )+ (GTEF)] + [(KK ) + (FV)]]; 
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Az önköltségszámítás módszere: 
A célja szerinti tevékenység működési költség forráshiányának fedezetére visszaforgatható és 

felhasználható egyesületi fedezethányad (GTEF)  nagyságának megállapítása az önköltség számítási 
metodika alappillére. Az árbevétel (A) valamint a közvetlen költség (KK) előkalkulációban megállapított 
szintjéhez [[(A)/(KK)]%] rendeljük hozzá a könyv szerinti fedezet megosztását az egyesületi fedezet 
(GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen megállapítható [(GTEF%) / (FV%)] (split-jének) 
arányát úgy megválasztva, hogy az egyesületi eredmény (EE) pozitív legyen,  azaz a mellékelt ábrán 
jelzett „munkaterületbe” essen az „árbevétel/közvetlen költség vonala” felett, felülről haladva. Ezáltal az 
előkalkulált árbevételhez és közvetlen költséghez rendelhető hozzá az érdekeltségi rendszer alapesetei 
szerinti fedezetmegosztással megválasztható, az egyesületi általános költség (AK)  ügyvezetői 
utasításban elrendelt (jelenleg 25%-os) nagyságához a visszaforgatható fedezet mértéke, ezáltal az 
utókalkulálható közvetlen költség (UK) nagysága: (ΣUK) = [[(AK ) + (GTEF)] + [(KK ) + (FV)]];  

Amennyiben 25%-os „egyesületi elvonás” mellett az egyesületi gazdálkodás teljesíti az [F] 
„fedezeti ponthoz” tartozó követelmények szerinti előírt összes egyesületi bevétel [(EB)F] valamint az 
összes egyesületi kiadás [(EK) F] értékeit, ezzel természetesen még az egyesületi eredmény [(EE)F]=0 
zérus értékű lesz. A „vállalkozás továbbfolytatásának mérleg-követelménye” akkor teljesülhet, ha még 
továbbra is ezen az elvonási szinten maradva (lásd: [N]  névleges pont), a munkaszámokon lekönyvelt 
összes egyesületi bevétel [(EB) N] valamint az összes egyesületi kiadás [(EK) N] legalább akkora az 
egyesületi többleteredményt [(EE)N] produkál, hogy a már kritériumként említett, januári-februári 
egyesületi működési költség [(MK) N] fedezete is előálljon: [[(EE) N] ≥≥≥≥ (2…5,-MFt)]! Miután a GTE 
nonprofit szervezet, a továbbiakban nincs szükség a sufficites költségvetés feltételeként előírt 25%-os 
egyesületi elvonás tartására, a bevételszerző tevékenység motiválása céljából át lehet térni egy 
kedvezőbb, 21,25%-os vagy 17,5%-os vagy akár egy 15%-os elvonási szintre (lásd [N] →→→→ [P]  
szakaszt!). A sufficites költségvetés alapfeltétele, hogy az „előirányzott árbevételek” (ΣA)=[(EB) P] és 
„megengedett költségek” (ΣK)=[(EK) P] különbözeteként jelentkező „költségvetési egyenleg” 
(ΣE)=[(EE)P] fedezze a GTE célszerinti társadalmi működésének nyilvánvaló forráshiányát. A 
tervezhető „költségvetésen felüli eredmény” nagysága, az önköltségi szinttől való százalékos eltérésnek 
megfelelően kiadódó százalékszintnek kb. a fele értéke nagyságával prognosztizálható.  
 

Szükséges            +25% +17,5% +15% 
Árbevétel [A]             E25  E20    E15 + Eredmények 
             P  

[(EB) P]=((MB + CBP) ⇒                   Egyesületi eredmény [(EE)P] 
         Egyesületi elvonás 15% 

[(EB) N]=(MB + CBN)  ⇒                   N   N Eredmény [(EE)N] +25% 
         E00 Eredmény      0% 
         E-10 Veszteség -10% 

             F       F 
[(EB) F] =(MB + CBF) ⇒       E-20  Veszteség -20% 

                 F 
 
 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 
      Egyesületi elvonás 25% 
    E-250  Veszteség -250% 
 
 
 
             MB   ⇒     M        [(EK) P] 
               [(EK) N] 
  ……O          
              ⇑   [(EK) F] ⇑    ⇑   ⇑ Megengedhető  
             MK    (MK + CKN)  Költség         [K] 
 

4.sz. ábra: [F] „fedezeti pont” feletti szükséges „költségvetésen felüli eredmény” meghatározása 
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Miután „költségvetésen felüli eredmény” [(KFE)]  csak az összesített egyesületi egyesületi gazdálkodás 
monitoringozása és a negyedévenkénti elszámolások főkönyvi összevezetését követően, főkönyvi 
adatfeldolgozási szinten, a költségvetés eredményességének értékelése során mutatható csak ki, 
szemben a munkaszámonként jelentkező un. „költségvetésen felüli eredmény” -el, amely csakis az 
„utókalkulációs, végelszámolási folyamatban” tárható fel. A „költségvetés tervezésének állapotában” 
csak akkor beszélhetünk tervezett un. „költségvetésen felüli eredményről” [(KFE)] , ha eleve a 
„közvetlen költség / árbevétel” arányt [(KK)/(A)] tudatosan a költségvetésben rögzített szinttű 
„egyesületi elvonás”–hoz tartozó közvetlenköltség–árbevétel szintnél alacsonyabb közvetlenköltség–
terhelésre [(KK) ↓↓↓↓] tervezzük, azaz eleve csak a megengedhető felső határ alá tervezett „közvetlen 
költségek” [(KK) ↓↓↓↓] választása esetén van lehetőség előre betervezett premizálásra, vagy tartalék 
képzésre a visszaforgatható fedezet [(FV)]  felhasználásával. Az „önköltség” [(OK)]  a munkaszám 
költségtervezésekor az előre számbavehető [(KK)] „közvetlen költség” plusz az előírt önköltségi 
szinthez tartozó „egyesületi általános költség” [(AK)]  összeadásával állapítható meg: 

[(OK)] = [(KK)] + [(AK)]  
Az „utókalkulált költség” [(UK)] az „önköltséghez” az „árbevétel” [(ΣΣΣΣA)]  arányában tervezhető 
„visszaforgatható egyesületi fedezet” [(FV)]  és a GTE számára megmaradó, a célszerinti társadalmi 
működés forráshiányának pótlására felhasználható „egyesületi fedezethányad” [(GTEF)]  nagyságának 
az összege:   [(UK)] = [(OK)] + [(FV) + (GTEF)]  
A GTE piaci termékkínálatában a felajánlott szolgáltatási díjhoz olyan nagyságú értékesítési „árbevétel” 
[(ΣΣΣΣA)]  kell tartozzon, hogy ez az „utókalkulált költség” [(UK)] megtérüljön! Tervezett un. „költségvetésen 
felüli eredményről” [(KFE)]  csak akkor beszélhetünk, ha eleve a „közvetlen költség / árbevétel” arányt 
[(KK)/(A)] tudatosan a költségvetésben rögzített szinttű „egyesületi elvonás”–hoz tartozó 
közvetlenköltség–árbevétel szintnél alacsonyabb közvetlenköltség–terhelésre [(KK) ↓↓↓↓] tervezzük, ekkor 
nyílik lehetőség arra, hogy előre betervezett premizálási-, vagy tartalék képzési- céllal a 
„visszaforgatható fedezetet” [(FV)]  felhasználhassuk. 
 
Javaslat egy új, módosított érdekeltségi rendszer a lkalmazására: 
A költségvetés tervezésekor csak akkor beszélhetünk un. „költségvetésen felüli eredményről” [(KFE)] , 
ha a „közvetlen költség / árbevétel” arányt [(KK)/(A)] eleve, tudatosan a költségvetésben rögzített 
szinttű „egyesületi elvonás”–hoz tartozó közvetlenköltség–árbevétel szintnél alacsonyabb 
közvetlenköltség–terhelésre [(KK) ↓↓↓↓] tervezzük, azaz eleve csak a megengedhető felső határ alá 
tervezett „közvetlen költségek” [(KK) ↓↓↓↓] esetén van lehetőség premizálásra, vagy tartalék képzésre a 
visszaforgatható fedezet felhasználásával. Az egyesületi költségvetés egységesen 25%-os 
„egyesületi elvonás”-ra készül.  Úgy állapítjuk meg a költségvetés „fedezeti pontját” [F]  és a „névleges 
tervezési pontot” [N] , hogy az egyesületi elvonás kötelez ően 25% legyen ; a költségvetés „névleges 
tervezési pontja” [N]  felett már megengedünk kisebb „egyesületi elvonás” működtetését. 
 
A GTE 2013. évi tervezett költségvetésének el őirányzott [P] „munka pontjában” az [F] fedezeti 
pont feletti lehetséges eredmény megosztásának bemu tatása: 

Miután a költségvetés [F] „fedezeti pontja” feletti „szükséges árbevétel és megengedhető költség” 
szint elérésének technikája biztosítja, hogy ne legyen veszteséges az egyesületi gazdálkodás, az 
ezen pont feletti bármely munkapont elérésének [(F)→→→→(N)→→→→(P)]  „korrigált költségvetési pályához” 
tartozó tartományban megengedhetővé válik az „eredménymegosztás” forszírozottabb érdekeltségi 
rendszerének alkalmazása. 

• Az érdekeltségi rendszer  az egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet  (FV) 
nagyságának és megosztási arányának  a [(GTEF%)/(FV%)] utókalkulációt követ ő 
költségelszámolására  alapuló technikájára támaszkodik . 

• A „sufficites” költségvetés  ezen elvek alapján úgy tartható , hogy érvényesítjük minden árbevétel 
(A) és közvetlen költség (KK ) szinthez [[(A)/(KK)]%]  annak a feltételnek a teljesülését, hogy az 
árbevételből (A) kivonva az utókalkulált közvetlenköltség (UK) értékét, amely a közvetlen költség 
(KK ) és a visszaforgatható fedezet (FV) összegeként adódik ki, az így megmaradó egyesületi 
egyenlegnek (EE) nagyobbnak kell lennie, mint az eg yesületi fedezet (GTEF) és az egyesületi 
általános költség (AK) összege . Így a költségvetésben előírt nyereség (ΣE) előírt szintje az 
egyesületi egyenleggel (EE) kézben tartható lesz. 
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• Az önköltség számítás továbbra is a 17,5%-os (AK) egyesületi önköltségi szintt ű általános 

költség megtartására  épül,  
• A költségvetés tervezésekor az egyesületi önköltségi szinttű általános költség (AK)  elvonási szintje 

megnövekszik az elvárható egyesületi fedezet +7,5% nagyságával, így adódik ki [10% + 7,5% + 
7,5% =25%] az „egyesületi elvonás”  mértéke: 25%.  

• Az érdekeltségi rendszer  az egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) 
előzetesen megállapított [(GTEF%)/(FV%)] megosztásának (split-jének) a kíván t és előzetesen 
egyeztetett arányára, (alapesetben: 50%-50%) építhe tő. 

• Alapvetésként az 50%-50% -os megosztással  javasolható az egyesületi fedezet (GTEF) és a 
visszaforgatható fedezet (FV) nagyságának megállapítása; 

• ebből a munkaszámokra is visszaforgatható részesedésnek, a (TVF) témavezető kompetenciájába 
tartozó fedezetrésznek továbbra is az egyenleg (E) visszaforgatható fele rész (FV) 20%-ára tarthat 
igényt a témavezető, továbbá a szervezeti kompetencia körbe tartozó felhasználható fedezetrész 
(SZVF) a visszaforgatható fedezetből (FV) az egyenleg (E) megmaradó kiadódó százaléka, alap 
esetben 30%. 

• Bármilyen, a költségvetés tervezési alapesetétől eltérő [(GTEF%) / (FV%)]  split (megosztás) 
választásakor, úgy határozandó meg az egyesületi fedezet (GTEF) és az egyesületi önköltségi 
általános költség (AK ) összegeként kiadódó egyesületi egyenleg (EE) nagysága, hogy az mindig 
fedezni tudja a visszaforgatás következtében előállt utókalkulált közvetlenköltség növekedését (UK); 

• Az utókalkulált közvetlenköltség (UK) = (KK) + (FV) = (KK) + (TVF) + (SZVF)  ; 
• Az egyesületi egyenleg pedig (EE) ≥≥≥≥ (AK) + (GTEF) ; 
• Ez azt jelenti, hogy ha el kívánjuk kerülni a veszteséges költségvetést, akkor az árbevételből (A) 

kivonva a közvetlen költség (KK ) és a visszaforgatható fedezet (FV) összegeként kiadódó 
utókalkulált közvetlenköltség (UK) értékét, az így megmaradó egyesületi egyenlegnek (EE) ki kell 
adnia az egyesületi fedezet (GTEF) és az egyesületi általános költség (AK ) összegét: 

 (A) – (UK) = (EE) 
(A) – [(KK ) + (FV)] ≥≥≥≥ (GTEF) + (AK ) 
(GTEF) + (FV) ≤≤≤≤ (A) – (KK ) – (AK ) 

[[(GTEF) / (FV)] + 1] ≤≤≤≤ [(A) – (KK ) – (AK )] / (FV) 
[(GTEF) / (FV)] ≤≤≤≤ [[(ΣA) – (ΣK)] / (FV) ] – 1] 

 [(GTEF) / (FV)] ≤≤≤≤ [[(ΣE) / (FV) ] – 1]  
Azaz algebrailag, az egyesület (GTEF) és a visszaforgatást igénylők (FV) közötti fedezetmegosztás 
aránya [(GTEF%) / (FV%)] a tervezett egyenleg (ΣE) és a visszaforgatandó fedezet (FV) aránya 
mínusz egynél kisebb, legfeljebb egyenlő kell legyen! Értelmezhetően adott arányú [(GTEF%)/(FV%)]  
felosztás esetén formálisan, a betervezett egyenleg (ΣE) és a visszaforgatás (FV) aránya mínusz egy kell 
legyen a feltételrendszer korlátfüggvénye, számszerűsítve, ha behelyettesítünk az egyenletbe: 

 [(GTEF)/(FV)] ≤≤≤≤ [[(ΣE)/(FV)] – 1]  
50/50= [20/10] – 1, azaz 1,0= ( 2– 1), konkrétan, ha (ΣE)= 20% (A); akkor  (FV)=10%(A) és  
          (GTEF)=10% (A) 
60/40= [25/10] – 1;  1,5=(2,5-1) , ha (ΣE)= 25% (A);  (FV)=10%(A) és  
    (GTEF)=15% (A) 
70/30= [33/10] – 1;  2,3=(3,3-1)  , ha (ΣE)= 33% (A);  (FV)=10%(A) és  
    (GTEF)=23% (A) 

• A „sufficites” költségvetés ezen elvek alapján úgy tartható, hogy érvényesítjük minden árbevétel (A) 
és közvetlen költség szinthez [[(A)/(KK)]%]  annak a feltételnek a teljesülését, hogy az árbevételből 
(A) kivonva utókalkulált közvetlenköltség (UK) értékét, amely a közvetlen költség (KK ) és a 
visszaforgatható fedezet (FV) összegeként adódik ki, az így megmaradó egyesületi egyenlegnek 
(EE) nagyobbnak kell lennie, mint az egyesületi fedezet (GTEF) és az egyesületi önköltségi szinttű 
általános költség (AK ) összege. Így a költségvetésben előírt nyereség (ΣE) szintje az egyesületi 
egyenleggel (EE) kézben tartható lesz:  (A) - (UK)=(EE) ≥≥≥≥ (GTEF) + (AK ) 

       (A) - [(KK )+(FV)] = (EE) ≥≥≥≥ (GTEF) + (AK ) 
pl.:  (100)     - (75) =(25)  >>>> (3,75) + (17,5) 
  (71,25)+(3,75) 
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A költségvetés eredmény érdekeltségi alapelvei:  

Miután a költségvetés [F]  „fedezeti pontja” feletti „szükséges árbevétel és megengedhető költség” 
szint elérésének technikája biztosítja, hogy a vállalkozás továbbfolytatásának feltételeihez is fedezetet 
teremtő [N]  un. „névleges költségvetési tervezési pont”- ban sem legyen veszteséges az egyesületi 
gazdálkodás, az ezen pont feletti bármely munkapont elérésének [(N)→→→→(P)] „korrigált költségvetési 
pályához” tartozó tartományban megengedhetővé válik az „eredménymegosztás” forszírozottabb 
érdekeltségi rendszerének alkalmazása. 

A költségvetés készítésekor  egységesen 25%-os egyesületi elvonásra tervezünk. Ha egy 
engedélyezett munkaszám költségvetésének kalkulációjában, a témavezető a közvetlen költségeket a 
megengedhető felső határra [max(KK)=75% (A)]  tervezi, és nem képez tartalékot a visszaforgatható 
fedezet számára, meg kell elégedjen a csak a közvetlen költségekben elszámolható 
„eredményességgel”. Az Egyesület érdekeltségi rendszere, csak a megengedhető felső határ alá 
tervezett közvetlen költségek [(KK) <<<<75% (A)]  esetén ad lehetőséget premizálásra vagy tartalék 
képzésre a visszaforgatható fedezet [(FV)] felhasználásával. Alapelv, hogy amekkora az Egyesület 
részesedése a fedezetb ől [(GTEF)], ugyanakkora a munkaszám eredményessége érdekében 
visszaforgatható fedezet [(FV)] nagyága! 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 7,5-10% legyen.  Az elmondottakból következik, hogy eredményérdekeltségről a 
költségvetés tervezésekor, csakis olyan munkaszámoknál beszélhetünk, ahol a tervezett árbevétel egy 
egész egyharmaddal (+1,333-szorosan) [(A)>1,333 (KK)] meghaladja a tervezett közvetlen költségeket.  

Ha egy gazdasági tevékenység a végelszámoláskor, az utókalkuláció során kimutathatóan 
nagyobb eredményt produkál, mint az, az indulásakor az engedélyezési tervvariánsában szerepel, a 
„költségvetésen felüli eredmény” –t (de az eredménynek csakis a költségvetésen felüli részét), az 
„eredménymegosztás” forszírozottabb érdekeltségi rendszerének alkalmazásával is el lehet számolni. 
Nevezzük a tervezési szintet „névleges tervezési pontnak” [N] , amelyben a tervezett árbevétel: [(AN)] 
volt, a tervezett költség [(KN)], a tervezett fedezet [(EN)] értékűre volt kalkulálva. Legyen a 
végelszámoláskor a „tényleges munkapont” [(P)] , amelyben kiadódó árbevétel: [(AP)], a tényleges 
költség [(KP)], a tényleges fedezet pedig [(EP)] értékű. A „költségvetésen felüli eredmény” [(KFE)]  a 
tényleges fedezet [(EP)] és a tervezett fedezet [(EN)] különbözete:  
 
Szükséges      [(EK) F]; [(EK) N]; 25%; [(EK) P]   15%;  0% 
Árbevétel     [A] 
          [P]  
[(EB) P] ⇒         [(EB) P] =(MB + CBP) 
 [(AP)]         
 
 
 
 
 
 [(AN)]             [N] 
[(EB) N] ⇒         [(EB) N] =(MB + CBN) 
 
 
 
 
 [(AF)] 
[(EB) F] ⇒      [F]      [(EB) F] =(MB + CBF)  
 
 

     [(KN)]         [(KP)]   Megengedhető  
          Költség        [K] 
 

5.sz. ábra: Az [N] „névleges költségvetési tervezési pont” feletti eredmény az érdekeltségi  
rendszerben a kiadódó „költségvetésen felüli eredmény” meghatározása 
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[(KFE)]  = [(EP) - (EN)];  
Ennek a [(KFE)]  „költségvetésen felüli eredménynek” az eléréséért [∆∆∆∆(EB)PN] egyesületi árbevétel 
növekedést kell produkálni, [∆∆∆∆(EK)PN] egyesületi költségkülönbözet mellett: 

[∆∆∆∆(EB)PN]= [(A P) - [(AN)]; 
[∆∆∆∆(EK)PN]= [(K P) - [(KN)];  

és a meredekségtől függően  m= [∆∆∆∆(EB)PN] / [∆∆∆∆(EK)PN]; 
ahol lehet m=1,15; m=1,20; vagy m=1,2125 

     m= [(AP) - [(AN)] / [(K P) - [(KN)] 
 
Ha az egyesületi árbevétel növekedés és az egyesületi költségkülönbözet a munkaszám 
költségelszámolásának csakis a költségvetésen felüli részére engedélyezzük, a „költségvetésen felüli 
eredmény”- t az „eredménymegosztás” forszírozottabb érdekeltségi rendszerének alkalmazásával lehet 
elszámolni, azaz adott pontokon átmenő, adott iránytangensű egyenes egyenletébe behelyettesítve: 

• Mint láttuk, az „origót” [O] a „fedezeti ponttal” [F] összekötő un. „alsó korlátvonal” egyenlete:  
I.  yF = xF ; m=1 

• Az [F] „fedezeti ponton” áthaladó, a költségvetés tervezési szintjén a „névleges tervezési pontig” 
[N]  húzódó munkavonal, a „célszerinti tevékenységek működési árbevétel vonala” (lásd: FN- 
vonal ), amely a [N] „névleges tervezési munkapontban” az elérni tervezett árbevétel: [(AN)], az 
ehhez tartozó tervezett megengedhető költség: [(KN)], és a tervezett fedezet: [(EN)] értékére lett 
kalkulálva; (jelen esetben, egy +25% meredekségű többletárbevétel vonal mentén, azzal 
párhuzamosan haladva), ismert m=1,25 meredekségű egyenest jelöl ki, amely az [F] „fedezeti 
ponton”, illetve az [N] névleges munkaponton halad át: 

   II.  yF –yN= m (xF –xN) ; m=1,25 
a korábbi levezetésből már tudva, hogy yF –(MB)= m [x F – (MK)] ; 
     yF = m [x F –(MK)] + (MB); 
illetve elvégezve a behelyettesítést: xF = m xF – m (MK) + (MB); 

(1-m) xF = (MB) – m (MK) ; 
xF = [(MB) – m (MK)] / (1-m) ; 

rendezve:   xF = [(MB) /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] ; 
hasonló lgikával felépítve II.   yN –yF= m (xN –xF) ; m=1,25 
     (yN –yF) / (xN –xF) = m 
a költségvetés tervezési logikájából adódóan, a „vállalkozás továbbfolytatásának” kritériuma, hogy a 
következő év bevétel nélküli első két hónapjára elhatárolással tartalékoljunk fedezetet, amely legalább 
4…5,- MFt nagyságú, azaz  (xN –xF) ≥≥≥≥ (4…5,- MFt) 
     (xN ) ≥≥≥≥ (xF) + (4…5,- MFt) 
     (yN –yF) / (4…5,- MFt)= 1,25 
     (yN –yF) = m (4…5,-MFt) 
     (yF) = (xF) 
     (yN ) =(yF) + (5…6,25 MFt) 

(yN ) =(xF) + (5…6,25 MFt) 
(yN ) = [(MB) /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] +[ m (4…5,- MF t)] 

következés képen helyettesíthető, hogy [(KN)] = [[(MB) /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] +[ m (4…5,- MFt)]] 
     [(AN)] = m [(K N)]   
     [(AN)] = m [[(MB) /(1-m)] – [m (MK) / (1-m)] +[ m (4…5,- MFt )]]  
továbbá a „költségvetésen felüli eredményt” adó megoldás koordinátái az alábbi feltételből 
meghatározhatók:   [(AP) - [(AN)] / [(K P) - [(KN)] = m  
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Az egyesület érdekeltségi elvének érvényesítésekor  tisztán kell látni, hogy kettéválasztandók : 

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

 
a.) 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 megosztása az 
egyesületi fedezet (GTEF) és a visszaforgatható fedezet (FV) előzetesen megállapított 
[(GTEF%)/(FV%)] megosztásának (split-jének) az 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 
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 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 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. 
 
Következtetések: 
• Az elemzések azt mutatják, hogy a 10% alatti eredmé nyesség miatt az eredmény 

érdekeltségi elv alkalmazása, nem ösztönöz, az érde keltek els ősorban a 
kompetenciájukba tartozó közvetlen költségek megeme lésére és nem az eredmény 
növelésére törekednek.  

• Ezért a fedezet maradvány részének fele-fele arányb an való felhasználása helyett nem 
javasolunk más visszatérítési arányt elfogadni, a m egosztás [(GTEF%) / (FV%)]=50%  

• Megfontolandó továbbá, hogy a GTE általános költség  megemelése milyen hatású 
vállalkozói reakciót vált ki?  

 
Mit várunk? 
— Valamennyi GTE gazdálkodást végz ő szervezeti egység készítse el saját, a 2013. évre 

vonatkozó, költségvetési el őirányzatainak tervezetét (m űködési –bevételek és –kiadások; 
kedvezményezett munkaszámos tevékenységek –bevétele i és –kiadásai, valamint –azok 
tervezett id őpontjai, a tervezett bevételek és kiadások legalább  naptári hetek szerinti 
bontásában való el őrejelzését)!  

— A GTE egyes szervezeti egységeinek [2012. október 15. (H)-ig  ] , a 41. naptári hét végéig,  saját  
tagságukkal is jóvá hagyatva, meg kell küldeniük az  Országos Elnökségnek a szervezeti 
egység saját költségvetési el őirányzatait a 2013. gazdálkodási évre! 

— Az Országos Elnökségnek, ahhoz, hogy a közgy űlést megel őzően, legalább (X-100 nappal) 
korábban már tárgyalni tudja els ő az alrendszerek  összevont költségvetés tervezetét  
[ 2012.november 20.(K)-ig  ] , a 47. naptári héten , meg kell ismernie a célszerinti tevékenységi 
körök alrendszereinek el őterjesztett költségvetési irányszámait; 

 


