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GYORSJELENTÉS A GTE ANYAGI HELYZETÉR ŐL, LIKVIDITÁSÁRÓL  
 
Ez a dokumentum a GTE Országos Elnökség decemberi ülésére készülő napirend előzetes anyaga, 
mint ilyen, a novemberi ülés munkaanyagaként tájékoztató jelleggel kerül a választott testület tagjai 
számára ismertetésre. A kezdeményezés apropóját az adja, hogy az Egyesület gazdálkodásának 
időarányos felülvizsgálata során felmerült, a „vállalkozás továbbvitelének elve”  kapcsán, a 
gazdálkodási évről készítendő mérlegbeszámoló előkészítésének folyamatában, a feltételek 
biztosíthatóságának könyvvizsgálati elemzése. 

a 2012. november 12.-i könyvelt tényhelyzet alapján: 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
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terv 
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IV. név 
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IV. név 
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2012  
IV. név 
[%] 

2012 
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2012 
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kinnlev. 
Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  

1000 7.600 5.280  69,47% 33.200 22.014  66,30% -25.600 -16.734  -284 
Célszerinti:              

2000 5.000 443  8,86% 3.750 215  5,73% 1.250 228  0 
3000 0 0   0 0   0 0  0 
4000 30. 000 24.734  82,44% 22.500 23.790  105,73% 7.500 943  -1.355 
5000 24.000 0   21.000 2  0 3.000 -2  0 
7000 42.000 36.172  86,12% 31.500 18.116  57,51% 10.500 18.055  -2.205 
8000 0 0   0 0   0 0  0 

Célsz. bevételes:  101.000 61.352  60,74% 78.750 42.126  53,49% 22.250 19.225   
9999 14.875 8.196  55,09% 0 0   14.875 8.196  -724 

Célsz. fedezet :  115.875 69.548  60,01% 78.750 42.126  53,49% 37.125 27.421  -4.286 
Célszerinti össz:  125.175 74.828  59,18% 118.650 64.140  54,05% 6.525 10.687  -4.570 
Vállalkozási:              

6000 0 256   0 221   0 35  0 
Mindösszesen:  125.175 75.084  59,98% 118.650 64.361  54,24% 6.525 10.722  -4.570 

 
Egy hónappal a GTE 2012. évi gazdálkodásának pénzforgalmi lezárását megelőzően a IV. negyedév 
közepére az Egyesület „működési típusú bevételei” (5.280,- EFt) az egész évre előirányzott (7.600,-
EFt) érték 69,47%-át érték el, ugyanakkor a „működési típusú költségek” (22.014,-EFt) az éves 
előirányzatnak (33.200,- EFt) időarányosan csak 66,30%-át tették ki. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek „bevételei” (61.352,- EFt), az éves előirányzat (101.000,-EFt) 60,74%-át, azaz 
39,26%-al kevesebbet értek el, mint az időarányosan elvárható lenne. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek „kiadásai” (42.126,- EFt) az éves előirányzat (78.750,- EFt) 53,49%-át érték el, ezzel is 
megmutatva azt a fegyelmezett visszafogottságot, amit a munkaszámok gazdálkodásától elvártunk. 
Az „egyesületi elvonás” (17,5%-os) mértéke (8.196,- EFt), mindösszesen a betervezett előirányzat 
(14.875,- EFt) 55,09%- át, az „összes árbevétel” pusztán 10,91%-át érte csak el. Jól látható, hogy az 
„egyesületi általános költség” főkönyvben lekönyvelt nominális értéke még megközelítően sem éri el a 
várt 17,5% értékét. Ez a befolyt 8.196,- EFt „egyesületi elvonás” nagyságrendben a duplája, az 
„összes kinnlevőségnek”, amelynek nagysága -4.570,-EFt, mivel az „összes kinnlevőség”, az „összes 
árbevételhez” viszonyítva 6,08%, következés képen a „kinnlevőség” szinte felemészti a lekönyvelt 
„egyesületi elvonás” értékét, tehát a likviditás szempontjából parításban van vele! A „működési 
költségek hiánya” a IV. negyedév közepén -16.734,-EFt, a ténylegesen „felhasznált működési 
költségkeret” (22.014,-EFt) 76,015%-a, ebből következik, hogy a „működési költségeknek” 
háromnegyed része  eleve fedezetlen  „működési költséghiány”-t generált.  
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A célszerinti bevételes tevékenységek költség/árbevétel aránya  (42.126,-EFt/61.352,-EFt)= 
68,662%. Ez a mutató kb. ~ 10,088%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-(17,5%+3,75%)]=78,75%  
szinttől, ami a költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott irányelv volt. Még mindig jól eső 
érzésként állapíthatjuk meg, hogy a költségtakarékosság az I.-III. negyedévben érvényesült.  
 
Az Egyesület „összesített árbevétele” (75.084,- EFt), az éves „tervezett árbevétel” (125.175,- EFt) 
59,98%-át érte csak el. Az Egyesület „összesített kiadása” (64.361,- EFt), az éves „tervezett költség”- 
nek (118.650,- EFt), csak az 54,24%-án van. Az Egyesület „összesített költség/árbevétel aránya” 
(64.361,-EFt/75.084,-EFt)= 85,718%, +6,968%-al magasabb  szinten van, mint azt a költségvetési 
előirányzatban a szufficites költségvetés feltételeként előírtunk. Így következhetett be az az állapot, 
hogy jelenleg még időarányosan a 10.722,- EFt „könyvelt fedezet” +164,32%-al túlszárnyalja az 
„előirányzott egyenleget” (6.525,- EFt) és a „többletfedezet” abszolút értékben (+4.197,- EFt) 
nagyságrendben még jó parításban van az eddig be nem hajtott „kinnlevőséggel” (- 4.570,- EFt). 
 
Hogy a továbbiakban is meg tudjuk őrizni az Egyesület likvid fizetőképes helyzetét, nem vállalhatunk 
fel fedezet nélküli, vagy olyan számlák kifizetését, amelyek visszamenőleges elszámolási 
kötelezettség utólagos kezdeményezésével, csökkentik a legfontosabb mutatószámaink eddigi 
kedvező alakulását (lásd: az Egyesület „összesített költség/árbevétel aránya”, „könyvelt fedezet”, 
„kinnlevőség” alakulása). A fizetőképesség meg őrzésének esélyeivel  szoros összefüggésben 
vannak az elszámolási betétszámla állományának változása, valamint az értékpapír portfólió 
alakulása, továbbá a kézi pénztár állomány és a valutapénztár állomány értékkészletének helyzete. A 
GTE likviditási helyzetének változását a cash-készpénz állomány és annak készletingadozása jelzi:  
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név. közepe 
     (2012. 11. 12.) 
Elszámolási betétszámla    6.652.249   6.627.557   1.183.673   4.674.163 
Értékpapír      140.734    140.734         140.734  140.734 
Pénztár állomány      238.075    152.410         184.815  350.990 
Valutapénztárállomány      487.734                715.369         655.186      655.080 
Cash-készpénz (állomány)   7.518.792   7.636.070   2.164.408   5.820.967 
Cash-készpénz (változás) +7.518.792 -    117.278 - 5.471.662           + 3.656.555 
 
 
Határozati javaslat el őkészítése a GTE soron következ ő november 20.-i ülésének gazdálkodási 
napirendjéhez  
( A GTE OE erősítse meg az első féléves gazdálkodás értékelésekor tett megállapításait, lásd 2012. 
június 12.-i ülés emlékeztetője: 

A GTE szervezeti megújulására a konszolidált egyens úlyi gazdálkodást biztosító helyzetben 
van esélyes lehet őség. 
02/ 11/2012 (11.20.) GTE OE Határozati javaslat 

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

A GTE OE köszönettel elfogadja és tudomásul veszi a  GTE 2012. I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az el őzetes féléves helyzetértékelés során 
megállapíthatjuk, hogy a GTE XLIII. Küldöttközgy űlése által egyhangú szavazással 
elfogadott 2012. évi költségvetési el őirányzatok a helyzet korrekt felmérésére 
alapozva, reálisak voltak, azok az egyesület jelenl egi gazdálkodási technikáival 
tarthatók, nincs szükség a költségvetés módosításár a, további felülvizsgálatára.  
 
A második féléves gazdálkodás tovább folytatásához és a jöv ő évi költségvetés 
előkészítéséhez fel kell készülni a gazdálkodás buktat óinak elkerülésére és 
intézkedéseket kell tenni: 
− a költségek további csökkentésére az egyesület álta lános m űködési költségei 

területén;  
− intézkedések szükségesek a bevételek növelésére és egyenletessé tételére f őleg 

az oktatás, a rendezvények, a szakért ői tevékenységek körében;  
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− a szaklapok gazdálkodási helyzetét felül kell vizsg álni és eredményességüket, az 
egyesület számára történ ő fedezettermel ő képességüket minden rendelkezésre 
álló eszközzel támogatni kell;  

− meg kell vizsgálni a költségvetés bérpolitikai el őirányzatát, a munkatársak eltér ő 
munkaszerz ődését és beosztását az egyesületi érdekekhez történ ő egyéni 
alkalmazkodás szerinti béren felüli juttatások fejl esztésével kell honorálni;  

− be kell tartatni és megkövetelni a költségvetés önk öltség számítási alapelveit;  
− alkalmazni kell a költségvetés eredmény érdekeltség i alapelveit;  
− érvényesíteni kell a költségvetés negyedévenkénti s zámviteli elszámolás-politikai 

alapelveit;   
− felül kell vizsgálni a költségvetés egyesületi tagd íjat érint ő stratégiai 

előirányzatát;  
− korszer űsíteni és rendszeresen fel kell újítani a menedzsme nt információs 

anyagokat. 
Az Országos Elnökség felhatalmazza az Ügyvezet ő igazgatót, hogy a GTE 
fizetőképességének meg őrzése és a gazdálkodási egyensúly fenntartása érdek ében, a 
pénzügyi helyzetben bekövetkez ő töréspontok esetén, a szükséghelyzet megoldására a z 
előterjesztésben bemutatott intézkedési terv szerinti lépéseket megtegye. 
Szavazás: a jelenlévők egyhangú  egyetértésével  elfogadva  (I::8; N:0; T:0 ) 
 

A harmadik negyedév végét illetve ezzel együtt a 2012. év második féléves gazdálkodás végét 
jelent ő helyzetre vonatkozóan előrejelzett legfontosabb megállapításainkat illetően, a gazdálkodás 
menetében töréspontokat jelent ő események  bekövetkezése esetén követendő taktikát előre 
tisztáznunk kell:  

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

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

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

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

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

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

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

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

o az elszámolási betétszámla  pénzügyi ellehetetlenülése esetén az alábbi megtakarítási 
prioritások lépnek életbe: 
1. első lépésként az ügyvezető igazgató mozgóbére használandó fel tartalékként; 
2. második lépésben a munkatársnők mozgóbére nem kerül kifizetésre; 
3. harmadik lépésben a foglalkoztatás négy órás munkakörre szűkül; 
4. negyedik lépésben válik megfontolandóvá a rendkívüli szabadságolások elrendelése; 
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5. ötödik lépésben az Egyesület működése szüneteltethető, az erre vonatkozó üzleti 
terv kidolgozandó; 

⇒ a GTE elmúlt évről elhatárolt és folyamatosan keletkezett munkaszámain a kifizetést 
mindaddig felfüggesztjük,  amíg az adott munkaszám befolyó pénzeszközeiből, a GTE 
önköltségi szinttű, a jóváhagyott költségvetésben betervezett forrásai be nem folynak; 

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

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

befizetésének szorgalmazása, a befizetések feldolgozásának naprakész állapotba 
hozása; 

o (9999. sz. munkaszámokon) az Egyesület önköltségi szintjén támogató egyesületi 
általános költségbevételek rendezésének szorgalmazása; 

o (1310. munkaszámon) terem, munkaügy, takarítás költségeire racionális megtakarítási 
intézkedések hozandók;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

felhasználási költségtételei a Hegesztő szakosztállyal egyeztetendőek és 
átütemezendők; 

o (7270. munkaszámon) a Gyártás 2012 
o (7271. munkaszámon) a 43. Autóbusz Tanácskozás 
o (7272. munkaszámon) a 33. Balatoni Ankét 
o (7273. munkaszámon) az OMMF pályázat 
o (7274. munkaszámon) a Hegesztés roncsolásmentes anyagvizsgálat mesterképzés 
o (7275. munkaszámon) a Géptervező Szeminárium 
kifizetései átütemezhetők és átütemezendők! 

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

1.sz. táblázat 
[Ft] 02. Hét 

2012. 
JAN. 

-01.15. 

05. Hét 
2012. 
JAN. 

-01.31. 

07. Hét 
2012. 

FEBR. 
-02.15. 

11. Hét 
2012. 
MÁRC. 
-03.18. 

13. Hét 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

15. Hét 
2012. 
ÁPR. 

-04.16. 

17. Hét. 
2012 
ÁPR. 

-04. 29. 

20. Hét. 
2012 
MÁJ. 

-05. 19. 

22. Hét. 
2012 
MÁJ. 

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

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

2.sz. táblázat 
[Ft] 23. Hét 

2012. 
JÚNI. 
-06.10. 

24. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.17. 

25. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.24. 

26. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.30. 

27. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.08. 

28. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.15. 

29. Hét. 
2012 
JÚLI. 
-07. 22. 

30. Hét. 
2012 
JÚLI. 
-07. 29. 

31. Hét. 
2012 
AUG. 

-08. 05. 
Egyesületi kummulált összesítés:                 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel  46.876.068  47.354.449  51.365.467    
Kiadás  35.577.927  38.842.136  39.536.221    
Fedezet  11.298.140  8.512.313  11.829.245    
9999  3.213.243  4.092.091  4.130.420    
Kinnlevő  -5.827.551  -1.390.578  -3.491.109    
Egyenleg  5.470.589  7.121.735  8.338.136    
Értékpappir  140.734  140.734  140.734    
Pénztár  299.885  152.410  226.070    
Valuta  715.369  715.369  642.971    
Elsz. bet.szla.  5.329.884  6.627.557  4.561.570    
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
A gazdálkodási év első félévének lezárása előtt már egy hónappal, a 22. naptári héten (máj. 31.-én) 
helyzetértékelést végeztünk és az elemzések alapján a következtetések levonása után intézkedési 
tervet fogadott el az Országos Elnökség.  
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Az első félév végén előrejelzett pénzügyi vészhelyzet elkerülésére és annak feloldására tett 
intézkedések indokoltak voltak, és az azóta bekövetkezett gazdasági események is igazolják, hogy a 
GTE XLIII. Küldöttközgyűlésén elfogadott 2012. évi egyesületi „Költségvetés” reális tervezési elveket és 
előírányzatokat tartalmazott, a gazdasági célok, az Egyesület több éves, szokásos gazdálkodási 
gyakorlatával tarthatóak, nincs szükség a költségvetési előírányzatok megváltoztatására, 
átdolgozására. Azonban az intézkedések során nem sikerült elég hatékonyan annak érdekében 
mozgósítani, hogy növekvő terven felüli bevételek jelenjenek meg a GTE szervezeti egységeinek 
jóvoltából. A gazdálkodó szervezeti egységektől várt „fore cast”-ok elmaradása viszont hátráltatja a 
korrekt „cash flow” előrejelzését és az egyesületi gazdálkodás várható likviditásának megbízható 
tervezését és kézben tartását. 
 
 
„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. augusztus elejét ől szeptember végéig 

3.sz. táblázat 
[Ft] 32. Hét 

2012. 
AUG. 
-08.12. 

33. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.19. 

34. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.26. 

35. Hét 
2012. 
AUG. 

-08.31.(09.03.) 

36. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.09. 

37. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.16. 

38. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 23. 

39. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

40. Hét. 
2012 
OKT. 

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

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

4.sz. táblázat 
[Ft] 40. Hét. 

2012 
OKT. 

-10. 07. 

41. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 14. 

42. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 21. 

43. Hét. 
2012 
OKT. 

-10. 28. 

44. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 04. 

45. Hét 
2012. 
NOV. 
-11.11. 

46. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 18. 

47. Hét. 
2012 
NOV. 

-11. 25. 

48. Hét. 
2012 
NOV. 

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

 
A táblázatokból hiányzó adatsorok az idő előrehaladásával, folyamatosan pótlásra kerülnek és az 
értékelés naprakészen, illetve heti időszakonként elvégezhető lesz. 
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„CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /   2012. december elejét ől december végéig 

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

[Ft] 48. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 02. 

49. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 09. 

50. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 16. 

51. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 23. 

52. Hét. 
2012 
DEC. 

-12. 30. 

I. Név 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 
    [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 80.339.525 80.522.639    26.109.673 47.354.449 62.974.742  
Kiadás 71.176.442 71.771.323    15.863.105 38.842.136 54.820.779  
Fedezet 9.163.082 8.751.315    10.246.567 8.512.313 8.153.962  
9999 8.922.874 8.996.199    2.071.655 4.092.091 6.127.329  
Kinnlevő -5.450.852 -4.568.692    -1.749.776 -1.390.578 -2.351.102  
Egyenleg 3.772.230 4.182.623    8.496.791 7.121.735 5.802.860  
Értékpappir 140.734 140.734    140.734 140.734 140.734  
Pénztár 669.325 191.625    238.075 152.410 184.815  
Valuta 16.632 16.632    487.734 715.369 655.186  
Elsz. bet.szla. 1.756.141 3.015.231    6.652.249 6.627.557 1.183.673  
Hitel  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
NEGYEDÉVENKÉNTI „CASH FLOW” ÖSSZESÍT Ő TÁBLA /2012. januártól - december végéig 

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

2012. 
MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

ÉVES 
2012. 

JAN-DEC 
01.01.--
12.31. 

I. Név 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

II. Név. 
2012 

JÚNI. 
-06. 30. 

III.Név 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

IV. Név 
2012 
DEC. 

-12. 31. 

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

+ 6.652.249 -   24.692 -5.443.884   + 6.652.249 -   24.692 -5.443.884 0 

 
Ezeknek az egyesületi gazdálkodás folyamatos monitoringozását szolgáló táblázatoknak a naprakész 
feltöltésével, a gazdálkodási év végéig át tudjuk tekinteni a GTE pénzügyi helyzetét, a gazdálkodási 
év lezárásáig mindenkor előálló helyzetet. Már most bizonyos időpontokkal kitűzhetjük az éves 
számbavétel mérföldköveit és a mérleg- illetve beszámoló- készítésének forgatókönyvét: 
A 2012-2013. mérlegkészítés menetrendje: 

Pénztári zárás   12.15.  01.15.       
NAVH egyeztetés  12.15.  01.15.       
Vevői egyeztetés  12.15………....        
Számlák lezárása    01.30..       
Főkönyvi kivonat    01.31.       
Leltár, eszközértékelés    ……….02.10.      
Elhatárolások      02.15.      
Ceruzás mérleg      …………03.01.    
OE ülése         03.12.    
Dokumentumok közzététele      03.15……… 
Közgyűlés          04..20.  
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Értékelés és el őrejelzések: 
Ha a GTE 2012. évi gazdálkodásának fő adatait negyedéves ütemezésben tekintjük át, 
megállapítható, hogy az Egyesület bevételei negyedévenként egyre csökkennek: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név (becsült) 
Éves bevétel: (terv 125.175.000) 26.109.673  47.354 .449 62.974.742  (~ kb. 75.000.000) 

 az éves szint%-ában: 20,858%   37.830%   50,309% (~ kb. 60%) 
  eltérés a tervtől: -  4,142%  - 12,170% - 24,691% (~kb. –40%) 

Az éves bevételek tervtől való elmaradásának mértékét mutatja, hogy míg az I. negyedévben csak ~ 
kb. 4% az elmaradás, a II. negyedévben már ~ kb.12% annak háromszorosa és a III. negyedévben az 
elvárható bevétel ~ kb. 24%-a, azaz a teljes évre tervezett bevétel egynegyede az elmaradás 
mértéke! Ez arra utal, hogy a gazdálkodás bevételi eredményessége a gazdálkodási év folyamán 
időről-időre, egyre növekvő mértékben, elmaradt a várakozásoktól. Az első félév végén előrejelzett 
vészhelyzet és ennek feloldására tett intézkedések indokoltak voltak, azonban a III. negyedév mutatja, 
hogy nem sikerült annak érdekében mozgósítani, hogy növekvő terven felüli bevételek jelenjenek meg 
a GTE szervezeti egységeinek jóvoltából. A „fore cast”-ok elmaradása hátráltatja a korrekt „cash flow” 
előrejelzését és az egyesületi gazdálkodás várható likviditásának megbízható tervezését, következés 
képen a szabályozható kézben tartását. A kialakult trend alapján, a bevételelmaradás (a   ~ kb. - 8%,   
~ kb. - 12%, a   ~ kb. - 16% sort követve) előre jelezhetően az egyesületi bevétel a IV. negyedév 
végére   ~ kb. - 40%-al lesz kisebb, mit a költsévetési előírányzatban tervezett részhányad, azaz a 
valószínűsíthető éves bevétel   ~ kb. 75.000.000,- Ft értékkel várható. 
 
A befolyt bevételeknek az ütemezettségtől való eltérését áttételesen mutatja a közvetett költségként 
megjelölt önnköltségi szinttű egyesületi általános költségnek (17,5%) a munkaszámok bevételeiből, a 
negyedévenként történő levonásának, a főkönyvi kimutatás szerinti alakulása: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név (becsült) 
9999 (17,5%): (terv 14.875.000)   2.071.655   4.092 .091    6.127.329     (~ kb. 8.000.000,-Ft) 

  13,927%   27,509%   41,192%  
  eltérés a tervtől: - 11,073%  - 22,491% - 33,808%  

Mivel a közvetet költségek a befolyt bevételekkel arányosak, a bevétel elmaradásával arányosan 
fokozottabban jelzik az előírányzattól való eltérés és elmaradás mértékét. A III. negyedév végén ez a 
hiány már egyharmada a költségvetésben előírányzottnak. A kialakult trendet követve a IV. negyedév 
végére a levonható önnköltség szinttű általános költségből származó bevétel   ~ kb. - 44%-al lesz 
kisebb, mit a költsévetési előírányzatban tervezett. 
 
Tárgynegyedéves tiszta bevételek: 26.109.673 21.244 .812 15.620.299     (  ~ kb. 10.000.000) 

 az éves bevétel %-ában:   20,858% - 16,972% - 12,478% (  ~ kb. -  8%) 
 a szinttől való eltérés:  -  4,142%  -   8,027% - 12,521% (  ~ kb. -16%) 

A tárgynegyedéves tiszta bevételek abszolút értékei is folyamatosan csökkennek, akár az éves bevétel %-
ában vizsgáljuk, akár az éves bevétel negyedévenként elvárható egynegyedét jelző szinttől való eltérést 
tekintjük. A kialakult trendet követve, előre jelezhető, hogy a IV. negyedév végére a tárgynegyedéves tiszta 
bevétel   ~ kb. - 16%-al lesz kisebb, mit a költsévetési előírányzatban tervezett időarányos részhányad, azaz  
   ~kb. 10.000.000,-Ft utolsó negyedéves bevételnövekedés prognosztizálható, amely jól megegyezik az 
éves bevétel várható előrejelzésével. 
 
9999 (17,5%) tárgynegyedévenként 2.071.655   2.020.436    2.035.238   (~ kb. 2.000.000,-Ft) 

 az éves bevétel iterv %-ában:   20,858%   13,582%   13,682%  
 a szinttől való eltérés:    -  4,142%  - 11,472% - 11,317%  

A befolyt bevételek negyedévenként közel azonos színvonalú ütemezettségétől való eltérést jól 
mutatja a közvetett költségként levont önnköltségi szinttű egyesületi általános költség negyedévenként 
ugyan megközelítően egyforma mértékű főkönyvi levonása, azonban az I.negyedév színvonalához 
képest az eredmény a II. és a III. negyedévekben   ~ kb. 10%-al elmarad. Ha ugyanezt a kialakult 
trendet fogadjuk el, a IV. negyedévben is megközelítően    ~ kb. 2.000.000,-Ft-al fog növekedni az 
általános költség össztömege, amely végül is   ~ kb. 8.000.000,-Ft közvetett költség bevétel 
előrejelzését prognosztizálja év végére. 
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Az Egyesület kiadásai  a bevételeknek elmaradásának megfelelően, azokkal arányosan 
visszafogottan alakultak, amit a tervtől való százalékos eltérés, bevételarányosan is jól tükröz: 
  Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név (becsült) 
Éves kiadások:(terv 121.838.000) 15.863.105 38.842. 136 54.820.779     (~ kb.73.000.000) 

 az éves szint %-ában: 13,019%   31.880%   44,994% (~ kb. 60%) 
  eltérés a tervtől: - 11,981%  - 18,119% - 30,005% (~ kb. – 40%) 

 bevételek eltérése a tervtől:  -  4,142%  - 12,170% - 24,691% (~ kb. – 40%) 
 bevétel arányos eltérés:  -  7,839%  -   5,949% -   5,314% (~ kb. – 16%) 
Ha a kialakult trendet követve, a IV. negyedévben előre jelezhető, hogy az év végére a tárgynegyedéves 
tiszta bevétel   ~ kb. - 16%-al lesz kisebb, mit a költsévetési előírányzatban tervezett időarányos részhányad, 
azaz az utolsó negyedéves bevételcsökkenéssel arányosan a kiadások  ~ kb. – 40%-os visszafogása is 
előre jelezhető, amivel a tervezetthez képest   ~ kb. 60%-os költségszint elérése prognosztizálható, éves   ~ 
kb. 73.000.000,- Ft összkiadással. 
 
A negyedévenkénti kiadások  mértéke: 
Negyedéves kiadások: 15.863.105 22.979.031 15.978.6 43 (~ kb.18.000.000) 

 az éves kiadás %-ában:   13,019% - 18,860% - 13,114% (~ kb. – 15%) 
 a szinttől való eltérés: - 11,981%  -   6,139% - 11,885% (~ kb. – 10%) 

A könyvelt költség tényadatok azt mutatják, hogy az I. és a III. negyedév nominális költségszintje 
megegyezik, azonban a II. negyedévben   ~ kb. 5%-al több kiadás folyt ki a munkaszámok költségeire 
az Egyesületből, amely az abszolút értékben   ~ kb.-5,- MFt-al visszaesett bevétellel szemben,  ~ 
kb.+7,- MFt-al magasabb költségszintet jelez. A gazdasági év első félévének végén előrejelzett 
vészhelyzet és ennek feloldására tett intézkedések indokoltak voltak, és a III. tárgynegyedév 
költségeinek visszafogása mutatja, hogy sikerült a pénzkiáramlást a költségek oldaláról kézben 
tartani.  
 
A IV. negyedév kritikus gazdálkodási helyzetét az is jellemezni fogja, hogy minden munkaszám ebben 
a negyedévben kívánja majd beállítani a közvetlen költség / árbevétel 78,75%-os szintjét, az 
egyesületi elvonás (17,5%+3,75%)=21,25%-os szintjéhez igazítva, és törekedni fognak tartalék 
képzésére azzal, hogy befejezetlennek tekintik a munkaszámukat és „nyereség” elhatárolás 
kezdeményezésével kívánják a vállalkozás továbbfolytatásának esélyeit javítani. Ezt még azzal is 
tetőzni lehet, hogy ún. „göngyölített elszámolással”, a tárgynegyedévben pénzügyi bevétel nélküli 
utólagos szerződések számláinak befogadásával és követelt kifizetésével, veszteségbe viszik a IV. 
negyedévet. 
 
Az egyesületi fedezet alakulása: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név (becsült) 
Éves fedezet: (terv    3.337.000) 10.246.567   8.512.313 8.153.962 
  a tervhez képest: +307,059% +255,088% +244,350% 
  a csökkenés mértéke:        0% -   51,971% -   10,738% 
Az éves fedezet alakulása az Egyesület gazdálkodásának eredmény szempontjából legfontosabb 
mutatója. A 2012. évre betervezett fedezet időarányos túlteljesítése, amely az alapszabályban 
rögzített célszerinti tevékenységek forráshiányának pótlására fordítódik, nem jelent autómatikusan 
nyereség képzést. A könyvelt munkaszámok árbevételeinek és költségeinek különbözeteként kiadódó 
egyesületi fedezet, a gazdálkodás akadálymentes továbbfolytatásának lehetőségét biztosítja. Ez a 
kummulált egyesületi gazdálkodási jellemző, mivel a vevőkkel szembeni kiszámlázott könyvelt 
követeléseket is tartalmazza, nem követi az éves bevételek tervtől való elmaradását, azaz nem 
mutatja, hogy az I. negyedévben csak   ~ kb. 4% volt a bevételi tervtől való elmaradás, míg a II. 
negyedévben már   ~ kb.12% annak háromszorosa és a III. negyedévben az elvárható bevételnek 
csak   ~ kb. 24%-át értük el, azaz a teljes évre tervezett bevétel egynegyede az elmaradás mértéke! 
Ez arra utal, hogy a gazdálkodás bevételi eredményessége a gazdálkodási év folyamán időről-időre, 
egyre növekvő mértékben, elmaradt a várakozásoktól. Ezt a helyzetet a tárgynegyedéves fedezetek 
alakulása tükrözi a legnyersebb valóságában:   
 
Tárgynegyedéves fedezet : 10.246.567 -  1.734.254 -   358.351 
  az abszolút változás: +10.246.567 -11.980.821 -1.375.903 
  a tervhez képest: +307,059% - 359,029% -   10,738% 
  a csökkenés mértéke:        0% -   51,971% -   10,738% 
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A kiadódó tárgynegyedéves fedezetek nem növekednek folytonosan, az egyesületi fedezet 
negyedévenkénti képződése során, sőt az ún. göngyölített eredmények kummulált kimutatása, mint 
azt az eddigiekben láthattuk, egyre csökkenő nagyságú fedezetek előállítását regisztrálják a tárgyév 
negyedéveinek előrehaladásával, a magunk mögött hagyott hónapok sorában. Amíg az első 
negyedév, az előző gazdálkodási évről elhatárolt követelésekben (lásd, pl.: 355. főkönyvi számon a 
MTESZ-el szemben könyvelt – MTESZ elszámolási számla: 6.989.909,- Ft. -, de a partner részéről 
mindeddig ki nem egyenlített követelést) a bevételi oldalon jelentős fedezet „előállítását” igazolja 
vissza, de már a második negyedév tiszta bevételei a költségekkel szemben - 1.734.254, Ft veszteség 
keletkezését mutatják, és a harmadik negyedévben ez újabb -358.351,-Ft nagyságú veszteség 
képződésével zárult. 
 
Az Egyesület hitelek hiányában az elszámolási betétszámlán és a kézipénztárakban felhalmozott 
készpénztartalék felhasználásával gazdálkodhat. A fizetőképesség megőrzése a GTE számára az 
adott időszakban előrejelzett követelések, elszámolási betétszámlán meglévő likvid fedezetek 
rendelkezésre állását jelenti. Ennek a likvid fedezetnek az alakulását tekinthetjük át negyedévenkénti 
kimutatásban (lásd: 3841. főkönyvi számla): 
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név. 
Elsz. bet.számla:    6.652.249   6.627.557   1.183. 673  
A GTE likviditását jellemzi, hogy míg az első- és a második- negyedévek végén   ~  kb. 6.600.000,- Ft 
abszolút értékben rendelkezett tartalékkal, addig a harmadik negyedév végére ez a fizetőképesség 
visszaesett   ~  kb. 1.100.000,- Ft nagyságrendre. A vállalkozás továbbfolytatásának esélyei csakis a 
folyó munkaszámok bevételeinek előrejelzéseiből származó bevételi várakozásokból táplálkozhatnak, 
és a már kiszámlázott, de még be nem folyt kinnlevőségek behajthatóságának reményeiből. 
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név. 
Kinnlev őségek:  - 1.749.776 - 1.390.578 - 2.351.102  
A kinnlevőségek az I.negyedév- és a II. negyedévek végén   ~  kb. 1.500.000,- Ft nagyságrendben 
jeleztek várandóságot adó tartalékot, a III. negyedév végére pedig ez a fizetőképességet javító 
várandóság megnövekedett   ~  kb. 2.300.000,- Ft nagyságrendre. 
 
A fizet őképesség meg őrzésének esélyeivel  szoros összefüggésben vannak az elszámolási 
betétszámla állományának változása, valamint az értékpapír portfólió alakulása, továbbá a kézi 
pénztár állomány és a valutapénztár állomány értékkészletének helyzete. A GTE likviditási 
helyzetének változását a cash-készpénz állomány és annak készletingadozása jelzi:  
  I.név. tény II. név. tény III. név. tény IV.név. 
Elszámolási betétszámla    6.652.249   6.627.557   1.183.673  
Értékpapír      140.734    140.734         140.734 
Pénztár állomány      238.075    152.410         184.815 
Valutapénztárállomány      487.734                715.369         655.186 
Cash-készpénz (állomány)   7.518.792   7.636.070   2.164.408 
Cash-készpénz (változás) +7.518.792 -    117.278 - 5.471.662 
 
Amíg az I. negyedévben az Egyesület bevételei   ~  kb. 7.500.000,- Ft nagyságrendben halmoztak fel 
fizetőképes fedezetet a gazdasági működés lehetővé tételére, addig a II. negyedéves gazdálkodás, 
bár megőrizte a felhalmozott fedezet színvonalát, mégis már  ~  kb. - 117.000,- Ft nagyságrendben 
csökkent az Egyesület fizetőképességének tartaléka. A harmadik negyedévben jelentős mértékben 
feléltük fizetőképességünk tartalékait, és az addig megtermelt fedezetek elköltésével, szeptember 
végére már   ~  kb. - 5.500.000,- Ft nagyságrendben csökkentek készpénztartalékaink. A III. negyedév 
végén   ~  kb. 2.000.000,- Ft fizetőképes fedezettel rendelkeztünk és likviditásunk a kinnlevőségek 
várakozásaival együtt   ~  kb. 4.300.000,- Ft nagyságrendben áll meg. 
 
Összegezésként  megállapítható, hogy a GTE eddig átvészelte az előre jelzett pénzügyi válsághelyzet 
következményeit, az időben meghozott szigorító költséggazdálkodás intézkedései és a bevétel 
növelésére felszólító elvárások meghírdetése helyesnek bizonyultak. Azonban az utolsó negyedévben 
sem engedhetjük meg, hogy bárki is az előző negyedévekben kimutatott és a tárgynegyedévek végén 
elszámolásokkal lezárt eredményeket önkényesen „göngyölítse”, és azt visszamenőlegesen a 
következő negyedévek terhére bevétel hiányában felhasználja. Az egyes munkaszámok kiadásait 
vissza kell fogni a költségvetési előírányzatok szintjére. Az év utolsó tárgynegyedévében csak az adott 
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tárgynegyedévi bevétel használható fel az előre betervezett kiadások fedezetére, túlköltekezést az 
egyesületi likviditás megőrzése érdekében nem engedhetünk meg! A mérce a költségvetés 
tervezésekor megkövetelt ún. „egyesületi elvonás” előírányzott szintjének betartása. Nem engedhető 
meg, hogy a tervezéskor elvárásként megfogalmazott 78,75%-os közvetlenköltség/árbevétel szinttől 
bárki is saját javára eltérjen. Nem 17,5% volt az „egyesületi elvonás” előírányzott mértéke, henem 
eleve 21,25%! Addig nem fizethető ki egyetlen befogadott költségszámla sem, amíg a munkaszámon 
kinnlevőség van, amíg az egyesületi gazdálkodás szufficitességét biztosító 21,25% részesedést le 
nem könyveltük a GTE javára.  
 
Külön ki szeretnék térni az értékelés során arra a jelenségre, hogy a fedezetmegsztás elve a 
Költségvetés Közgyűlésen elfogadott szabályai szerint, a folyamatos gazdálkodási tevékenységet 
folytató munkaszámok esetében, az eredmény negyedévenként 50%-50%-os megosztásán alapul, és 
a 3,75%-os minimális fedezet előállítása minden esetben elvárt gazdálkodási kötelezettség, annak 
elszámolt teljesítése nem írja felül az osztozkodás a fele-fele arányú időarányosan megkövetelt 
alapelvét! Rendezvények esetében, mivel ezek nem folyamatos elszámolású munkaszámok, hanem 
az elszámolás az utókalkuláció során a rendezvény lezárásakor történik, a közvetlen költségek 
számlákkal való elszámolással történő lezárása után fennmaradó eredmény megosztására is a 
fedezet 50%-50%-os megosztása érvényes, és a 3,75%-os minimális fedezet előállítása minden 
esetben elvárt gazdálkodási kötelezettség, annak teljesítése nem írja felül az osztozkodás a fele-fele 
arányú megkövetelt alapelvét! Amennyiben a szervezők a közvetlen költségek között, az eredmény 
előzetes kimutatását megelőzően, munkájuk ellenértékeként számlával pénzt vesznek fel, úgy a 
maradványfedezet teljes egészében az Egyesületet illeti meg és ez a fedezet nem lehet kevesebb, 
mint a szervezők által megbízási szerződéssel felvett, vagy számfejtett összeg.  
 
A GTE közgyűlésen jóváhagyott 2012. évi teljeskörű költségvetési tervét összehasonlításban a 
megelőző évek költségvetési előírányzataival, a 7. sz. táblázat mutatja be. Jól látható, hogy a  
költségvetési tervezet, a közvetlen megelőző év számainak reprodukálásával, elsősorban a működési 
típusú bevételek és költségek redukálásával irányozta elő a tárgyév szufficites gazdálkodásának 
alakulását. A munkaszámok nem a „központot” tartják el, a költségvetésben előirányzott gazdálkodás 
szigorú rendjének betartásával, az egyesületi likviditás megmaradását biztosítják! 

A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012. ÉVRE 
„Bevételi-likviditási” terv    7.sz. táblázat 
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[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámonkén
t 

2009 
terv 

2010 
terv 

2011  
terv 

2012  
terv 

2009 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

2009 
terv 

2010 
terv 

2011 
terv 

2012 
terv 

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

1000 10.000 11.300 9.300 7.600 37.900 34.100 39.900 33.200 -27.900 -22.800 - 30.600 - 25.600 
Célszerinti:              

2000 20.000 6.050 5.000 5.000 18.000 4.775 3.750 3.750 2.000 1.275 1.250 1.250 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 26.000 40.395 30. 000 30. 000 22.000 33.627 22.500 22.500 4.000 6.768 7.500 7.500 
5000 20.000 17.700 24.000 24.000 20.000 16.000 21.000 21.000 0 1.700 3.000 3.000 
7000 30.000 46.700 42.000 42.000 18.000 33.455 31.500 31.500 12.000 13.245 10.500 10.500 
8000 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 

Célsz. bevételes:  107.000 110.845 101.000 101.000 79.000 87.857 78.750 78.750 28.000 22.988 22.250 22.250 
9999 10.000 20.945 14.875 14.875 0 0 0 0 10.000 0 14.875 14.875 

Célsz. fedezet :   131.790 115.875 115.875  87.857 78.750 78.750  22.988 37.125 37.125 
Célszerinti össz:  117.000 143.090 125.175 125.175 116.900 121.957 118.650 118.650 100 188 6.525 6.525 

Vállalkozási:              
6000 800 0 0 0 600 0 0 0 200 0 0 0 

Mindösszesen:  117.800 125.873 125.175 125.175 117.500 121.957 118.650 118.650 300 188 6.525 6.525 

Visszaforgatott költség:       +  3.188 +  3.188   -  3.188 -  3.188 

Költségvet. eredmény:   125.175 125.175   121.838 121.838 300 188 3.337 3.337 

Költségvetési hiány:         0 0 0 0 
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A tárgynegyedévek gazdálkodásának áttekintése: 
A továbbiakban a GTE likviditásának megőrzése érdekében az egyes tárgynegyedévek 
gazdálkodásának áttekintésével és a bevételi portfólió legfontosabb elemeinek gazdálkodását 
elemezve, kíséreljük meg megvilágítani azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az Egyesület 
fennmaradása érdekében most és a közeli jövőben meg kell fontolni. 
 
A 2013. éves költségvetés előtervezésekor már megvizsgáltuk, hogy a nullszaldós költségvetés 
„fedezeti pontjának” [F]  eléréséhez, m=21,25% „egyesületi elvonás” esetén; kb. ~ (MB)=7,5 MFt 
„működési bevétel” és a III. negyedév végén előre jelzett kb. ~ (MK)= 20 MFt „működési költség” 
mellett, kb. ~ (xF)= 78,823 MFt „szükséges árbevétel” elérése lenne kívánatos. (lásd: az ídézett: GTE 
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917 című DOC file  [14. sz. ] táblázatát!). 
 
 (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] 

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

 
Az eddig bemutatott elemzések azt mutatják, hogy ezen az „egyesületi elvonási” szinten (m=21,25% 
„egyesületi elvonási” szint) még működőképes a GTE, van arra esély, hogy a gazdálkodási év végére 
még szufficitesen zárjuk a mérlegévet. Viszont m=17,5% „egyesületi elvonás” mellett; a kb. ~ 
(MB)=7,5 MFt „működési bevétel” és a III. negyedév végén előre jelzett kb. ~ (MK)= 20 MFt 
„működési költség” esetén, megközelítően kb. ~ (XF)= 91,428 MFt „szükséges árbevétel” elérése 
lenne kívánatos, ha a nullszaldós költségvetés „fedezeti pontját” [F]  tűzzük ki célul eléréni. (lásd: az 
ídézett: GTE KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2013 v06 120917 című DOC file [17. sz.] táblázatát!).  
 
(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] 

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

 
Ezen erélytelen szintű „egyesületi elvonási” feltételek mellett, az előrejelzések birtokában nem leszünk 
képesek veszteség nélkül zárni a folyó gazdálkodási évet, a megkívánt árbevételtől az Egyesület el 
fog maradni. 
 
Az előre jelzésekre alapozott becslések alapján a következetesen számonkért: 
m=17,5%+3,75%=21,25% „egyesületi elvonási”  szintnek megfelelve , bár a költségvetési 
előirányzatokhoz képest jelentős eltéréssel, de még a fizetésképtelenség csődhelyzetét elkerülve, 
továbbra is működőképes lehet az Egyesület: 
 Terv I.név tény II. név tény III. név tény IV.név (becsült) 
Éves bevétel: (terv 125.175.000) 26.109.673  47.354.449 62.974.742  (~ kb. 75.000.000) 
Negyedéves tiszta bevételek:  26.109.673 21.244.812  15.620.299  (~ kb. 10.000.000) 
9999 (17,5%): (terv   14.875.000)   2.071.655   4.092.091    6.127.329  (~ kb.   8.000.000) 
Éves kiadások: (terv121.838.000) 15.863.105 38.842.136 54.820.779     (~ kb. 73.000.000) 
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A GTE költségvetés tervezésének lényegét, a munkaterületek által vizualizálható formájában 
bemutatva, az egyesületi gazdálkodás [F]  „fedezeti pontjának” és [P] „munka pontjának” előirányzott 
szükséges árbevételeit és megengedhető kiadásait, az „egyesületi elvonás” gyakorlatilag 
megkövetelhető 17,5%-os , vagy legfeljebb 21,25%-on számonkérhető szintjein szaggatott nyilak 
mentén haladva mutatja be az 1. sz. ábra. 
 
 

Szükséges  
Árbevétel [A]      E25 E20    E10          + Eredmények 
  (MB + CB)= ⇒                     P [102.636; 104.590] 
 =104.590,-       E00 Eredmény 0% 
         E-10 Veszteség -10% 
  ~ (XF)              F       F 
         E-20  Veszteség -20% 
 
 
 [EB] III.név .= ~62 
          MUNKATERÜLET 
 
 
 [EB] II.név = ~47 
 
 
 [EB] I.név .= ~25 
 
             [EK] III.név = ~54 
      MB=10   ⇒⇒⇒⇒     M [35; 10] 
      [MB]= 5      ~ (KF) 
  ……O          
              ⇑⇑⇑⇑   [EK] II.név = ~38           ⇑  Megengedhető  
   [MK]=10      MK=35   (MK + CK)=102.636,-   Költség         [K] 

      [EK] I.név = ~15   
 

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

 
A költségvetés tervezésének szisztematikus útját bejárva, és negyedévenként sorra teljesítve a 
minimális elvárási szinteknek  

• megfelel ő árbevételeket:  [EB] I.név .= ~25 MFt; [EB] II.név = ~47 MFt; [EB] III.név .= ~62 MFt;  
[EB] IV.név.= ~75 MFt;  és  

• megengedhet ő költségeket:  [EK] I.név = ~15 MFt; [EK] II.név = ~38 MFt; [EK] III.név = ~54 MFt; 
[EK]  IV.név = ~73 MFt;   

a GTE 2012. évi gazdálkodásának mérlege, az előrejelzések alapján jó megközelítéssel pozitív 
nullszaldósra alakítható.  
 
A továbbiakban a gazdálkodási év mérföldköveit követve, negyedévenkénti monitoringozással 
értékeljük a kialakult pénzügyi-számviteli helyzetet és vonjuk le azokat a következtetéseket, amelyek 
az Egyesület bevételszerzési tevékenységeinek alakulását befolyásolják. 
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A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012. ÉVRE / I. NEGYEDÉV 

„Bevételi-likviditási” terv I. negyedév    8.sz. táblázat 
Tevékenységek  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012 
I. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012 
I. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012 
I. név 

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

1000 7.600 4.176 4.176 54,94% 33.200 8.089 8.089 24,36% -25.600 -3.912 -3.912 455 
Célszerinti:              

2000 5.000 443 443 8,86% 3.750 168 168 4,48% 1.250 275 275 0 
3000 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 30. 000 7.361 7.361 24,53% 22.500 6.036 6.036 26,82% 7.500 1.325 1.325 962 
5000 24.000 0 0 0 21.000 1 1 0 3.000 -1 -1 0 
7000 42.000 11.799 11.799 28,09% 31.500 1.566 1.566 4,97% 10.500 10.232 10.232 105 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Célsz. bevételes:  101.000 19.603 19.603 19,40% 78.750 7.771 7.771 9,86% 22.250 11.831 11.831  
9999 14.875 2.071 2.071 13,92% 0 0 0 0 14.875 2.071 2.071  

Célsz. fedezet :  115.875 21.674 21.674 18,70% 78.750 7.771 7.771 9,86% 37.125 13.902 13.902  
Célszerinti össz:  125.175 25.850 25.850 20,65% 118.650 15.860 15.860 13,36% 6.525 9.990 9.990  
Vállalkozási:              

6000 0 256 256 0 0 1 1 0 0 255 255 0 
Mindösszesen:  125.175 26.109 26.109 20,85% 118.650 15.863 15.863 13,36% 6.525 10.246 10.246 1.749 

Visszaforgatott költség:     +  3.188 0 0  -  3.188    

Költségv. eredmény: 125.175  26.109 26.109  121.838 15.863 15.863  3.337    

Költségvetési hiány:         0 0 0 0 
 

 8./a.) sz. táblázat 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012  
I. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012  
I. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
I. név 
tény 

2012  
I. név 
tiszta 

2012  
I. név 
Kinnlevő 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 30. 000 7.361 7.361 24,53% 22.500 6.036 6.036 26,82% 7.500 1.325 1.325 962 
4372 M&G 2012 15.000 7.204 7.204 48,02% 13.000 4.515 4.515 34,73% 2.000 2.689 2.689 962 

4373 Gép 2012 5.000 156 156 3,12% 3.750 1.517 1.517 40,45% 1.250 -1.361 -1.361 0 

4375 Gép pályázat 3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 
             
7000 42.000 11.799 11.799 28,09% 31.500 1.566 1.566 4,97% 10.500 10.232 10.232 105 
7252 FISITA 2012 6.140 4.870 4.870 79,31% 6.140 0 0 0 0 4.870 4.870 0 

7265 Szóró és felrak 600 580 580 96,66% 144 286 286 198% 456 294 294 0 

7266 Gépészeti  810 676 676 83,45% 553 0 0 0 257 676 676 0 
7268 Heg. Mesterk. 600 501 501 83,50% 150 221 221 147% 450 279 279 105 

7269 26. Heg. Konf. 10.100 2.025 2.025 20,04% 8.637 12 12 0 1.462 2.012 2.012 0 

 
Az I. negyedév végére az Egyesület „működési típusú bevételei” az egész évre előirányzott érték 
54,94%-át érték el, mivel a tagdíjbevételek és az előfizetési díjak behajtása az első negyedévben 
esedékes. Ugyanakkor a „működési típusú költségek” csak az időarányos 24,36%-ot tették ki. A 
„célszerinti bevételes” tevékenységek „bevételei” az éves előirányzat 19,40%-át, azaz 5,6%-al 
kevesebbet értek el, mint az időarányosan elvárható lett volna. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek „kiadásai” az éves előirányzat 9,86%-át érték el, ezzel is megmutatva a 
visszafogottságot. A (17,5%-os) „egyesületi elvonás” mértéke mindösszesen a betervezett előirányzat  
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13,92%- át, az „összes árbevétel” pusztán 7,93%-át érte csak el. Jól látható, hogy az „egyesületi 
általános költség” főkönyvben lekönyvelt nominális értéke nem éri el a várt 17,5% értékét, csak a 
megkívánt „egyesületi nyereséghányad” költségvetésben előírt 7,5% szintjét regisztrálhattuk. Ez a 
befolyt 2.071,- EFt „egyesületi elvonás” nagyságrendben parításban van az „összes kinnlevőséggel” 
is, amelynek nagysága 1.749,-EFt volt az I.negyedévben, tehát az „összes kinnlevőség”, az „összes 
árbevételhez” viszonyítva 6,698%, következés képen a „kinnlevőség” felemészti a lekönyvelt 
„egyesületi elvonás” értékét. A „működési költségek hiánya” az I. negyedév végén -3.912,-EFt, a 
ténylegesen „felhasznált működési költségkeret” (8.089,-EFt) 48,36%-a, ebből következik, hogy a 
„működési költségeknek” majdnem a fele  eleve fedezetlen  „működési költséghiány”-t generált.  
 
A célszerinti bevételes tevékenységek költség/árbevétel aránya  (15.863,-EFt/21.674,-EFt)= 73,18%. 
Ez a mutató kb. ~ 5%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-(17,5%+3,75%)]=78,75%  szinttől, ami a 
költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott irányelv volt. Most jól eső érzésként 
megállapíthatjuk, hogy a költségtakarékosság az I. negyedévben érvényesült. 
 
Bár az éves költségvetésben, a Parétó sorba rendezett bevételes tevékenységek közül, a 
költségvetésben jóváhagyott, előirányzott bevételek tekintetében a konferenciák szervezése: 33,55%-
al vezeti a felsorolást, és ezt követi a szaklapok kiadása: 23,96%-al, majd a pályázati tevékenységek: 
19,08%-al, a működési típusú bevételek: 6,04%-al és az oktatási tevékenység: 3,97%-os, végül a 
tanulmányutak szervezése: 0% és a vállalkozási tevéknységek: 0%-al zárják a sort. Az Egyesület 
megélhetőségét döntően biztosító két portfólió elem, a konferenciák szervezése (7000-es 
munkaszámok) és a szaklapok kiadása (4000-es munkaszámok) esetében az I. negyedéves „bevételi 
tervet” időarányosan teljesítettük, a „konferenciai szervezés” saját előirányzatához képest 28,09%-ban 
(a tényleges bevételekhez –11.799,-EFt /26.109,-EFt- viszonyítva: 45,19% szinten!); a „szaklapok 
kiadása” pedig szintén a saját előirányzatához képest 24,53%-ban (a tényleges bevételekhez – 
7.361,- EFt /26.109,-EFt – viszonyítva: 28,19% szinten!) hozták a költségvetésben előirányzott 
bevételeket. A „működési típusú bevételek” a saját előirányzatukhoz képest 54,94%-ban (a tényleges 
bevételekhez – 4.176,- EFt /26.109,-EFt – viszonyítva: 15,99% szinten!) az I. negyedévben 
kiemelkedő, harmadik helyen végzett, megelőzve az I. negyedévben totálisan összeomlott „pályázati 
portfóliót”. Amellyel szinte félve kell kimondani, de az „oktatási tevékenység”, ugyanolyan 
sorscsapásként összeomolva, saját előirányzatához képest időarányosan 8,86%-ban, (a tényleges 
bevételekhez – 443,- EFt /26.109,-EFt – viszonyítva: 1,69% szinten!) teljesített. 
 
A költségek tekintetében az I. negyedévben a költségvetésben előre betervezetthez képest 
túlköltekezésével, a „szaklapok kiadása” vitte el a pálmát, a saját előirányzatához képest 26,82%-ban 
túllépve az időarányos kereteket. A „szaklapok költségei” az egész évre betervezett 22.500,-EFt-hoz 
képest megengedhető időarányos 5.625,-EFt-hoz viszonyítva 6.036,-EFt-al, a saját előirányzatot 
7,306%-al meghaladva, annál magasabban, (az egyesületi tényleges összkiadásokhoz – 6.036,- EFt 
/15.863,-EFt – viszonyítva: 38,05% szinten!) terhelték meg a költségvetésben előirányzott tervezett 
költségeket fedezni kívánó gazdálkodást. A GTE „működési költségei” a tervezetthez képest 24,36%-
os szinten, alatta maradtak az egyesületi költségvetésben megengedett költekezésnek, ezzel 
fegyelmezetten betartva az időarányos teherviselést. Az egyesületi portfolió összes többi elemei a 
költségvetésben előirányzott szint alatt maradva, elérhetővé tették, hogy az „összes egyesületi 
költség” szintje a költségvetés tervezésekor időarányosan előirányzott szint alatt maradjon, azt 
13,36%-on teljesítve, megmutatták a költekezésben elvárt visszafogottság tarthatóságát és 
betartathatóságát! 
 
Az I. tárgynegyedév összefoglaló adatai: 
 
A GTE működési típusú (lásd: 1000-es munkaszámok!) bevételei  az I. tárgynegyedévben a 
tervezett egész évi bevétel 54,94%-át érték el. Ez több, mint kétszerese a tárgynegyedévben elvárt 
bevételi szintnek. A tárgynegyedév célszerinti tevékenységeihez kötődő működési költségek  az 
előirányzott negyedéves szint alatt maradtak: 24,36%, a megengedhető negyedéves költségekkel 
gyakorlatilag megegyező szinten. A működési költségek fedezetének hiánya az egész évre 
betervezett fedezethiánynak a 15,281%-a, vagyis a fedezethiány az előirányzatnál 10%-al kisebb, ez 
elsősorban a tárgynegyedévi bevétel előírthoz képest kétszeres szintjének köszönhető. A működési 
típusú költségek sorában a be nem folyt kinnlev őségek a könyvelt árbevétel 10,89%-a, ez azt jelenti, 
hogy a működési típusú bevételek  több, mint 90%-a időarányosan befolyt.   
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A tárgynegyedéves bevételek időarányos ütemezettségét  vizsgálva [lásd: 9 sz. táblázat ] a 
negyedév végi bevételi helyzethez viszonyítva jól látható, hogy január végéig a bevételek  1/3-a, 
február közepéig az 1/2-e, március közepéig több, mint 80%-a befolyt, azaz az első negyedév 
kiegyensúlyozottan ütemesnek tekinthető: 

Egyesületi kummulált összesítés:      [ 9. sz. táblázat] 
Tárgy 

negyedévi 
] 

02. Hét 
2012. 
JAN. 

-01.15. 

05. Hét 
2012. 
JAN. 

-01.31. 

07. Hét 
2012. 
FEBR. 

-02.15. 

09. Hét 
2012. 
FEBR. 

-02.26. 

11. Hét 
2012. 

MÁRC. 
-03.18. 

13. Hét 
2012. 

MÁRC. 
-03.31. 

 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 

Bevétel 4.617.083 9.606.838 13.146.211 13.600.361 23.454.773 26.109.673 

[%] 17,68% 36,79% 50,35% 52,08% 89,83% 100% 

Kiadás 1.769.564 3.957.441 6.444.926 6.535.052 13.767.826 15.863.105 

[%] 11,15% 24,944% 40,62% 41,19% 86,78% 100% 

Fedezet 2.847.519 5.649.397 6.701.285 7.065.309 9.686.946 10.246.567 

[%] 27,78% 55,13% 65,40% 68,95% 94,53% 100% 

 
Ugyanez az arányos kiegyenlítettség jellemzi az egyesületi kiadások  és a befolyt fedezet alakulását 
is. A vizsgálódásból levonható az a tanulság, hogy a következő gazdálkodási év kezdetekor, ha az 
első két hónap kiadásainak likvid fedezete az előző évből áthozott befejezetlen állomány pozitív 
elhatárolásaival fedezhető, a vállalkozás továbbfolytatásának elve biztosítva lesz. 
 
Az oktatási tevékenységek  (lásd: 2000-es munkaszámok!) tárgynegyedévi bevételei  az egész évre 
betervezett szint 8,86%-át  érték csak el, ez azt jelenti, hogy -16,14%-al elmaradtak a tervezett 
időarányos bevételektől. Az oktatási  tevékenységek költségei  csak 4,48%-át érték el a betervezett 
előirányzatnak, így az oktatási portfolió tiszta negyedéves fedezete  a betervezett éves üzletági 
nyereség 22%-át érte csak el, amely alatta maradt a negyedévre elvárható szintnek.  
 
A költségvetésen felüli bevételes tevékenységek  könyvelésére szolgáló (lásd: 3000-es 
munkaszámok!) un. „bevételi centrumok” tevékenységeinek teljes hiánya miatt ez a portfólió-elem 
teljesen érintetlen. 
 
A szaklapok kiadási tevékenysége  (lásd: 4000-es munkaszámok) bevételei az I. tárgynegyedévben 
összesítve, az egész évre tervezett bevétel 24,53%-át érték el, megfelelve az időarányos 
ütemezésnek. Ugyanakkor a kiadási tevékenység költségei  meghaladták a tárgynegyedévre 
előirányzott szintet az éves kiadások 26,82%-ával , tehát 1,82%-al túlköltekeztek,  miközben 
bevételeik 0,47%-al elmaradtak  az elvárható tervezett értékektől! A szaklapok kiadói tevékenységétől 
a költségvetés által elvárt éves fedezetnek csak 17,66%-át biztosították a tárgykörbe tartozó 
munkaszámok, tehát 7,34%-al kevesebb  eredmény volt kimutatható az elvártnál! Tételesen a: 
4372 munkaszámon: M űanyag és Gumi 2012  

I. tárgynegyedévi árbevétele az éves előirányzat 48,02%-a, ami 23,02%-al meghaladta  
ugyan a negyedéves elvárásokat, de mivel az éves előfizetéseket időarányosan négy egyenlő 
részre el kell osztani, tárgynegyedévenként arányosan ez a kimutatás félrevezető 
következtetések levonására adhat alkalmat. A M&G tiszta I. negyedéves kiadásai  az éves 
előirányzat 34,73%-át tették ki, ezzel 9,73%-al túllépve az időarányosan megengedhető, 
kiadásokat, amelyek fedezetét a költségvetésben az „egyesületi elvonások” között 
időarányosan és kiegyensúlyozottan beterveztük. A M&G közvetlenköltség/árbevétel 
viszonya  az I. negyedévben 62,673%, ami az első kontrollszinten megengedett 75% alatt 
van, aminek következtében a M&G által elért fedezet már az I. negyedévben túllépte az egész 
évre betervezett eredmény  nagyságát 134,45%-al. A GTE szaklapkiadási portfóliójának be 
nem hajtott kinnlevősége teljes egészében a M&G számlájára írható, amelynek nagysága az 
árbevételhez képest 13,068%. 

4373 munkaszámon: Gép 2012 
I. tárgynegyedévi árbevétele az éves előirányzatnak csupán 3,12%-át érte el, ami 21,88%-al 
alulmaradt  az éves költségvetés előirányzatában megfogalmazott negyedéves elvárásoktól, 
sőt az I. tárgynegyedéves kiadások  az éves előirányzott kiadások 40,45%-át is elérték, 
ezzel 15,45%-al túllépve  az időarányosan megengedhető értékeket. A Gép gazdálkodásának 
az időarányosan ütemezett értékektől való súlyos eltérését mutatja, hogy a közvetlenköltség/  
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/árbevétel aránya:972,43%!!! , amely teljesen fedezet nélküli kiadói tevékenységet mutat. A 
GÉP szaklap ezzel -1.361,- EFt túlköltekezéssel  súlyosan megterhelte a GTE I. negyedéves 
elszámolási rendjét és gazdálkodási likviditását! Természetesen a szaklappal foglalkozó 
kollégák minden tőlük telhetőt megpróbálnak a lap életben tartására. Az együttműködés közös 
szinergiájára való törekvés során, ilyenkor vetül fel a kérdés: a GTE-nek van-e szüksége a 
szaklapokra, vagy a szaklapoknak a GTE-re?! Nyilván ez nem eldöntendő kérdés, hanem 
szónoki fordulatként vetődik fel a kölcsönös bizalom megerősítése céljából. A szaklapban 
megjelenő cikkek és előadások kidásának szükségességét egyéb egyesületi érdekek (a 
Miskolci Egyetem tanszékeinek és PhD hallgatóinak érdekei) indokolják, ugyanakkor az 
egyesületi gazdálkodásnak ettől elszenvedett sérülései megrendítő hatásuak lehetnek! 

4375 munkaszámon: Gép pályázat 
Éppen a nehézségek áthidalása érdekében járt el a lap szerkesztőbizottsági közössége, a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatását megkeresve a Gép című folyóirat fennmaradásának 
esélyeit megcélzó forrás igénybevétele megszerzéséért. Sajnos 2012. I. negyedévében ez a 
támogatás érdemben még nem működött. 
 

Az Egyesület pályázati tevékenységének  (lásd: 5000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben még összesítve sem mutatnak semmilyen mértékű aktivitást. Bár jóhiszemű, 
reményteljes elvárásainkkal az egész évre tervezett egyesületi bevétel 19,08%-át, a bevételi Pareto 
sorrendben harmadik helyén vártuk a pályázati tevékenységeket, mégis a kimutatások szerint, 
időarányosan semmilyen pályázati tevékenységből származó bevételt nem könyveltünk el. 
 
Az Egyesület hazai és nemzetközi konferencia szerve ző tevékenysége  (lásd: 7000-es 
munkaszámok) az éves költségvetésben, a bevételes tevékenységek között az előirányzott bevételek 
tekintetében 33,55%-al vezeti a felsorolást. Az I. tárgynegyedéves bevételek az éves előirányzatnak 
28,09%-át teszik ki, ezzel is megerősítve az ütemezésnek megfelelő előrehaladást. A konferencia 
szervező tevékenység kiadásai  az éves előirányzatnak csak a 4,97%-át tették ki, míg a lekönyvelt 
eredmény  az éves elvárás 97,447%-át éri el, miközben a kinnlev őség  csupán az árbevétel 088%-a. 
Tételesen a: 
7252 munkaszámon: FISITA 2012 

I. tárgynegyedévi árbevétele az egész éves előirányzat 79,31%-át teszi ki, ami 54,31%-al 
meghaladta  ugyan a negyedéves időarányos elvárásokat, de mivel az előző évről elhatárolt 
tevékenységről van szó, időarányosan nem került felhasználásra sem a költségek  között, 
sem a fedezetek  sorában egyetlen kifizetés sem történt. 

7265 munkaszámon: Szóró és felrakó Hegesztés 
I. tárgynegyedévi tiszta árbevétele a költségvetési előirányzat 96,66%-át teszi ki, ami azt 
mutatja, hogy ez a rendezvény teljes egészében a tárgynegyedévben került megrendezésre 
és elszámolásra. Költségei  a betervezettnek majdnem kétszerese 198%-a. A munkaszámon 
keletkezett eredmény a tervezett fedezetnek csak a fele: 64,97%-a. 

7266 munkaszámon: Gépészeti Konferencia (Gép) 
A szaklap működtetési forrásainak nyilvánvalóan beszűkült lehetőségeire való tekintettel, a 
nehézségek áthidalása érdekében járt el a lap szerkesztőbizottságának közössége, a Miskolci 
Egyetem TÁMOP projektjeinek támogatását megkeresve, a Gép című folyóirat konferencia 
szervezési képességeinek kiaknázásával, a szaklap fennmaradásának esélyeit növelő forrás 
igénybevételével. Ez a támogatás 2012. I. negyedévében érdemben 676,- EFt árbevétel 
felhasználásával, már a vizsgált tárgynegyedévben is 83,45%-os  bevételi hatékonysággal 
növelte a szaklap likviditásának esélyeit, miközben nem voltak  tárgynegyedévi költségei , és 
a tervezett eredményhez képest, annak két és félszeresét kitevő 263,035%-os  fedezet  
előállításával (676,- EFt) enyhítette a „Gép” c. szaklap -1.361,- EFt túlköltekezése  által 
súlyosan megterhelt egyesületi I. negyedéves elszámolási rendjét és összesített gazdálkodási 
likviditását!  

7268 munkaszámon: Hegeszt ő Mesterkurzus 
I. tárgynegyedévi tiszta árbevétele a költségvetési előirányzat 83,50%-át éri el, ami azt 
mutatja, hogy ez a rendezvény szintén teljes egészében a tárgynegyedévben került 
megrendezésre és elszámolásra. Költségei  azonban a betervezettnek majdnem 
másfélszerese, 147%-a. A munkaszámon keletkezett eredmény ezért a tervezett fedezetnek 
csak a fele: 62%-a.  
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7269 munkaszámon: 26. Hegesztés Konferencia 
A Szakosztály szokásos nagyrendezvényének szervezése a tárgynegyedévben indult el, így a 
tervezetthez képest csak 20,04%-os  időarányos bevételével  és úgyszólván még jelentéktelen 
időarányosan elszámolt kiadásaival , a teljes fedezete (2.012,-EFt értékben), 137,61%-os 
szinttű eredményként került lekönyvelésre.  
 

Az Egyesület tanulmányutakat szervez ő tevékenységének  (lásd: 8000-es munkaszámok) 
bevételei az I. tárgynegyedévben egyáltalán nem mutatnak semmilyen mértékű aktivitást. 
 
Az I. tárgynegyedév végén az Egyesület célszerinti bevételes tevékenységeinek  összesített 
könyvelt bevételei az előirányzatnak 19,40%-át, költségei a költségvetésben előirányzottnak 9,86%-át, 
fedezete a betervezett eredménynek 53,173%-át érték el. A működési jellegű költségvetési tételekkel 
kegészítve az I. tárgynegyedéves tiszta összesítést, az Egyesület célszerinti összes 
tevékenységének  halmozottan összesített könyvelt bevételei az előirányzatnak 20,65%-át, költségei 
a költségvetésben előirányzottnak 13,36%-át, fedezete a betervezett eredménynek 153,103%-át érte 
el.  
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységének  (lásd: 6000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben az elszámolt 256,- EFt nominális értéken kívül nem mutatnak semmilyen mértékű 
értékelhető aktivitást. A lekönyvelt 1,- EFt költség mellett a kiadódó eredmény 255,- EFt, amely 
csupán formális vállalkozási tevékenységre utal. 
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A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012. ÉVRE / II. NEGYEDÉV 
„Bevételi-likviditási” terv II. negyedév   10.sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012 
II. név 

[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012  
II. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012  
II. név 
Kinnlevő 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
1000 7.600 4.892 716 64,36% 33.200 14.415 6.326 43,41% -25.600 -9.523 -5.611 -  329 

Célszerinti:              
2000 5.000 443 0 8,86% 3.750 196 28 5,22% 1.250 247 -28 0 
3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4000 30. 000 14.919 7.558 49,73% 22.500 15.696 9.660 69,76% 7.500 - 776 1.401 -  765 
5000 24.000 0 0 0 21.000 1 0 0 3.000 -      1 0 0 
7000 42.000 22.750 10.951 54,16% 31.500 8.310 6.744 26,38% 10.500 14.439 4.207 -122 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Célsz. bevételes:  101.000 38.112 18.509 37,73% 78.750 24.203 16.432 30,73% 22.250 13.909 2.078 -887 
9999 14.875 4.092 2.021 27,50% 0 0 0 0 14.875 4.092 2.021 -173 

Célsz. fedezet :  115.875 42.204 20.530 36,42% 78.750 24.203 16.432 30,73% 37.125 18.001 13.902 -1.060 

Célszerinti össz:  125.175 47.096 21.246 37,62% 118.650 38.618 22.758 32,54% 6.525 8.478 4.099 -1.389 
Vállalkozási:              

6000 0 256 0  0 221 220  0 35 255 0 
Mindösszesen:  125.175 47.352 21.243 37,82% 118.650 38.839 22.976 32,73% 6.525 8.513 10.246 -1.389 

Visszaforgatott költség:     + 3.188  0  -  3.188   0 

Költségvet. eredmény: 125.175   21.243  121.838  22.976  3.337 0  0 

Kinntlev őség:           0 -1.389 

Költségvetési hiány:         0 0   
 

10./a.) sz. táblázat 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012  
II. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012  
II. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
II. név 
tény 

2012  
II. név 
tiszta 

2012  
II. név 
Kinnlevő 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 30. 000 14.919 7.558 49,73% 22.500 15.696 9.660 69,76% 7.500 - 776 1.401 -  765 
4372 M&G 2012 15.000 12.478 5.274 83,18% 13.000 9.389 4.874 72,22% 2.000 3.089 400 -  765 

4373 Gép 2012 5.000 1.423 1.267 28,46% 3.750 4.430 2.913 118% 1.250 -3.006 -1.645 0 

4375 Gép pályázat 3.000 1.000 1.000 33,33% 3.000 1.875 1.875 62,5% 0 - 875 -875 0 

             
7000 42.000 22.750 10.951 54,16% 31.500 8.310 6.744 26,38% 10.500 14.439 4.207 122 
7252 FISITA 2012 6.140 4.870 0 79,31% 6.140 224 224 3,64% 0 4.645 - 225 0 

7265 Szóró és felrak 600 580 0 96,66% 144 286 0 198% 456 294 0 0 

7266 Gépészeti 810 3.910 3.234 482% 553 200 200 36,16% 257 3.710 3.034 0 

7268 Heg.Mesterk. 600 501 0 83,5% 150 462 241 308% 450 39 -240 52 

7269 26. Heg.Konf. 10.100 9.495 7.470 94,01% 8.637 4.767 4.755 99,74% 1.462 4.727 2.715 70 
 
Az II. negyedév végére az Egyesület működési típusú bevételei az egész évre előirányzott érték 
64,36%-át érték el, csupán 10%-al növekedett meg az első negyedévhez képest. Ugyanakkor a 
működési típusú költségek újból csak az időarányos 43,41%-ot érték el. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek „bevételei” az éves előirányzat 37,73%-át, azaz 12,27%-al kevesebbet értek el, mint 
az időarányosan elvárható lett volna. A „célszerinti bevételes” tevékenységek „kiadásai” az éves 
előirányzat 30,73%-át érték el, ezzel is követve a bevételes tevékenységek árbevételeinek elmaradá- 
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sával párhuzamosan jellemezhető gazdálkodási visszafogottságot. Az „egyesületi elvonás” halmozott 
mértéke a II. tárgynegyedév végéig, mindösszesen csak a betervezett előirányzat 27,5%-át 
produkálta, amely az elvárható szinttől 22,5%-os  szintelmaradást jelent.  
 
Jól látható, hogy az „egyesületi általános költség” főkönyvben lekönyvelt nominális értéke nem éri el  
az elvárt 17,5% értékét, csak az árbevétel 8,641% szintjét regisztrálhattuk. Ez az eddig befolyt 4.092,- 
EFt „egyesületi elvonás” nagyságrendben összemérhető az eddig be nem folyt „összes 
kinnlevőséggel” is, amelynek nagysága 1.389,-EFt volt az II.negyedév végéig. Mivel az „összes 
kinnlevőség”, az „összes árbevételhez” viszonyítva 2,949%, következés képen a „kinnlevőség” kezdi 
felemészteni a lekönyvelt „egyesületi elvonás” értékét. A „működési költségek hiánya” a II. negyedév 
végén -9.523,-EFt, amely a ténylegesen „felhasznált működési költségkeret” (14.415,-EFt) 66,063%-a, 
ebből következik, hogy a „működési költségeknek” több, mint a fele  továbbra is eleve fedezetlen  
„működési költséghiány”-t generált.  
 
A célszerinti bevételes tevékenységek költség / árbevétel aránya  (24.203,-EFt/38.112,-EFt)= 
63,504%. Ez a mutató a II. negyedév végén is kb. ~ 15%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-
(17,5%+3,75%)]=78,75% szinttől, ami a költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott 
irányelv volt, ebből követlezik, hogy megerősíthetjük annak a tényét, hogy gazdálkodásunkban 
összesítve a költségtakarékosság az II. negyedévben is érvényesült. 
 
Az éves költségvetésben az Egyesület megélhetőségét döntően biztosító két portfólió elem, a 
konferenciák szervezése (7000-es munkaszámok) és a szaklapok kiadása (4000-es munkaszámok) 
esetében a II. negyedéves „bevételi tervet” időarányosan ismét teljesítettük, a „konferenciai 
szervezés” saját előirányzatához képest 54,16%-ban (a tényleges bevételekhez 22.750,-EFt /47.096,-
EFt- viszonyítva: 48,305% szinten!); a „szaklapok kiadása” pedig szintén a saját előirányzatához 
képest 49,73%-ban (a tényleges bevételekhez – 14.919,- EFt /47.096,-EFt – viszonyítva: 31,677% 
szinten!) megközelítően hozták a költségvetésben előirányzott bevételeket. A „működési típusú 
bevételek” a saját előirányzatukhoz képest 64,36%-ban (a tényleges bevételekhez – 4.892,- EFt 
/47.096,-EFt – viszonyítva: 10,387% szinten!) a II. negyedévben is a harmadik helyen végzett, 
megelőzve az I. negyedévben már látható totálisan összeomlott „pályázati portfóliót”. és az „oktatási 
tevékenységet”, amelyek, saját előirányzataikhoz képest is időarányosan 0%/pályázat ; 
8,86%/oktatás,  (az oktatás a tényleges bevételekhez képest – 443,- EFt /47.096,-EFt – viszonyítva: 
0,94% szinten!) teljesített. 
 
A költségek tekintetében a II. negyedévben is a költségvetésben előre betervezetthez képest 
bekövetkezett túlköltekezésével, a „szaklapok kiadása” vitte el a pálmát, a saját előirányzatához 
képest 69,76%-ban kiköltekezve, legalább +19,76%-os szinten túllépve az időarányos kereteket. A 
„szaklapok költségei” (15.696,-EFt) az egész évre betervezett 22.500,-EFt-hoz képest megengedhető 
időarányos 11.250,-EFt-hoz viszonyítva 4.446,-EFt-al, a saját előirányzatot 19,76%-al meghaladva, 
annál magasabban, (az egyesületi tényleges összkiadásokhoz – 15.696,- EFt /38.618,-EFt – 
viszonyítva: 40,644% szinten!) terhelték meg a költségvetésben előirányzott tervezett költségeket 
fedezni kívánó gazdálkodást.  
 
A GTE „működési költségei” a tervezetthez képest 43,41%-os szinten 6,59%-al alatta maradtak az 
egyesületi költségvetésben megengedett költekezésnek, ezzel fegyelmezetten betartva az időarányos 
teherviselést. Az egyesületi portfolió összes többi elemei a költségvetésben előirányzott szint alatt 
maradva, elérhetővé tették, hogy az „összes egyesületi költség”  szintje a költségvetés tervezésekor 
időarányosan előirányzott szint alatt maradjon, azt 32,73%-on teljesítve,17,27% ot megtakarítva , 
megmutatták, hogy a költekezésben elvárt visszafogottság a II.negyedévben is tartható és 
betartatható volt! 
 
A II. tárgynegyedév összefoglaló gazdálkodási adata i: 
 
A GTE működési típusú (lásd: 1000-es munkaszámok!) tárgynegyedévi göngyölített bevételei  
(4.892,- EFt) a tervezett egész évi bevétel 64,36%-át érték el. Azonban működési típusú árbevétel 
tárgynegyedévi tiszta értéke (716,- EFt) csupán 9,421%-a  a tárgyévben elvárt bevételi szintnek, és 
csupán 3,370%-a  célszerinti összes tárgynegyedévi bevételnek  (21.246, - EFt). A tárgynegyedév  
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célszerinti tevékenységeihez kötődő működési bevételek  a költségvetésben előirányzott (~1.900,- 
EFt/név) negyedéves szint alatt maradtak 37,684%-os  árbevételi ütemezettséggel. A megengedhető 
negyedéves működési költségekkel  (~8.300,- EFt) gyakorlatilag megegyező szinten kiadódó 
kiadásokkal (6.326,- EFt). A működési költségek fedezetének hiánya az egész évre betervezett 
fedezethiánynak a 21,917%-a, vagyis a fedezethiány a megengedhető előirányzatnál (-6.400,- EFt) 
csak 1,156%-al kisebb. A működési típusú költségek sorában a be nem folyt kinnlev őségek (-329,-
EFt / 21.246,- EFt) a tiszta tárgynegyedévi könyvelt árbevétel 1,548%-a, ez azt jelenti, hogy a 
működési típusú bevételek  több, mint 98%-a  már a tárgynegyedévben időarányosan befolyt.   
 
A II. tárgynegyedéves bevételek időarányos ütemezettségét  vizsgálva [lásd:11. sz. táblázat ] a 
negyedév végi bevételi helyzethez viszonyítva jól látható, hogy április végéig a bevételek  már 66%-
ban befolytak, május közepéig a bevételek 85%-a, június közepéig a bevételek több, mint 98%-a folyt 
be, azaz a tárgynegyedéves bevételek alakulása kiegyensúlyozottan ütemesnek tekinthető, a 
töréspont a 24. héten volt tapasztalható: 

Egyesületi kummulált összesítés:      [ 11. sz. táblázat] 
II. 
Tárgy 
negyedév 

15. Hét 
2012. 
ÁPR. 

-04.16. 

17. Hét. 
2012 
ÁPR. 

-04. 29. 

20. Hét. 
2012 
MÁJ. 

-05. 19. 

22. Hét. 
2012 
MÁJ. 

-05. 31. 

24. Hét 
2012. 
JÚNI. 

-06.17. 

26. Hét 
2012. 
JÚNI. 

-06.30. 

 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 

Bevétel 27.632.083 31.372.620 40.322.352 45.730.049 46.876.068 47.354.449 

[%] 58,351% 66,250% 85,150% 96,569% 98,98% 100% 

Kiadás 17.598.936 21.764.976 26.990.228 30.866.633 35.577.927 38.842.136 

[%] 45,308% 56,034% 69,486% 79,466% 91,596% 100% 

Fedezet 10.033.146 9.607.643 13.321.123 14.863.415 11.298.140 8.512.313 

[%] 117,866% 112.867% 156,492% 174,610% 132,727% 100% 

9999 2.098.957 2.399.773 3.098.693 3.213.243 3.213.243 4.092.091 

Kinnlevő -2.215.611 -1.086.166 -4.919.636 -6.654.719 -5.827.551 -1.390.578 

Egyenleg 7.817.535 8.521.477 8.401.487 8.208.696 5.470.589 7.121.735 

Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 

Pénztár 622.660 515.700 560.540 79.310 299.885 152.410 

Valuta 487.734 487.734 487.734 487.734 715.369 715.369 

Elsz. bet.szla. 6.595.810 6.391.334 6.585.126 7.100.083 5.329.884 6.627.557 

 
Ugyanez az arányos kiegyenlítettség jellemzi az egyesületi kiadások  tárgynegyedévi alakulását, 
időközönként egyenletes ~ kb 10%-10% növekedéssel. A befolyt fedezet alakulása azonban már 
hektikus, és a tárgynegyedév végére fogyott le a legalacsonyabb szintre. A vizsgálódásból levonható 
az a következtetés, hogy a gazdálkodási év felezőpontjának közeledtével lecsökkent az árbevétel 
üteme, ugyanakkor tovább nőtt a kiadások mértéke, aminek egyenes következménye, hogy csökken 
az Egyesület likvid fedezete. 
 
Az oktatási tevékenységek  (lásd: 2000-es munkaszámok!) tárgynegyedévi bevételei  az egész évre 
betervezett szint 8,86%-át  érték csak el, ez azt jelenti, hogy az egész negyedévben egy fillér bevétele 
nem volt az oktatásnak, és így már -41,14%-al elmaradt a tervezett időarányos bevételektől. Az 
oktatási  tevékenységek költségei  a bevételek eelmaradása ellenére növekedtek ugyan, de csak 
5,22%-át érték el az időarányosan betervezett előirányzatnak. Az oktatási portfolió negyedéves 
eredménye  19,760%-át érte el a betervezett éves üzletági nyereség előirányzatának, ugyanakkor a  
tiszta negyedéves fedezete  -2,24%-os veszteséggel  alatta maradt a negyedévre elvárható szintnek.  
 
A költségvetésen felüli bevételes tevékenységek  könyvelésére szolgáló (lásd: 3000-es 
munkaszámok!) un. „bevételi centrumok” tevékenységeinek teljes hiánya miatt ez a portfólió-elem a II. 
tárgynegyedévben továbbra is teljesen érintetlen. 
 
A szaklapok kiadási tevékenysége  (lásd: 4000-es munkaszámok) bevételei az II. 
tárgynegyedévben összesítve, az egész évre tervezett bevétel 49,73%-át érték el, ez gyakorlatilag 
megfelel az időarányos ütemezésnek. Ugyanakkor a kiadási tevékenység költségei  meghaladták a 
tárgynegyedévre előirányzott szintet az éves kiadások 69,76%-ával , tehát 19,76%-al túlköltekeztek,  
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miközben bevételeik 0,27%-al maradtak  el az elvárható időarányosan tervezett értékektől! A 
szaklapok a kiadói tevékenységtől a költségvetés által elvárt éves fedezetnek csak 10,346%-át bizto- 
 
sították a tárgykörbe tartozó munkaszámok, tehát 39,654%-al kevesebb  eredmény volt kimutatható 
az első félév végén elvártnál! A II. tárgynegyedévi tiszta fedezet 18,68%,  amely -6,32%-al elmarad az 
időarányos ütemezésben elvárt eredménytől. Tételesen a: 
4372 munkaszámon: M űanyag és Gumi 2012  

II. tárgynegyedévi árbevétele az éves előirányzat 49,73%-a, ami 0,23%-al alul maradt  ugyan 
a negyedéves kummulált elvárásoktól, de gyakorlatilag paritásban van a költségvetés 
tervezetében előirányzottakkal. A „M&G” tiszta II. negyedéves bevétele  (5.274,- EFt) az éves 
bevételi előirányzat 35,16%-a, amely +10,16%-al meghaladja az időarányosan elvárható 
szintet. A „M&G” tiszta II. negyedéves kiadásai  (4.874,- EFt) az éves előirányzat 37,492%-át 
tették ki, ezzel 12,50%-al túllépve az időarányosan megengedhető kiadásokat. Az ebből a 
túllépésből származó fedezetkiesés a költségvetésben az országosan betervezett likviditási 
fedezet szintjét csökkenti, következés képen közvetetten hat az Egyesület likviditására. A 
„M&G” közvetlenköltség/árbevétel viszonyát tekintve, amely a II. tárgynegyedév végén 
halmozottan 75,244% volt, továbbá a II. tárgynegyedévre vonatkozó tiszta mutató: 87,441%, 
ami már az első kontrollszinten is jelzi, a tárgynegyedéves túlköltekezést,  mert a 
megengedett 75% fölé került, és a tiszta tárgynegyedéves mutató is 8,691%-al magasabb, 
mint a megengedhető legmagasabb érték: a 78,75%. Az is igaz, hogy a M&G által elért 
fedezet már az I. negyedévben túllépte az egész évre betervezett eredmény  nagyságát 
134,45%-al, és a II. negyedév végén is 154,45%-on  áll a halmozott eredmény-mutató, de a 
tárgynegyedévi tiszta eredmény már csak 400,- EFt, ami a költségvetésben előírt 
eredménynek is csak a 20%-a, ami elmarad a tárgynegyedévre időarányosan esedékes 25%-
tól! A GTE szaklapkiadási portfóliójának be nem hajtott kinnlev ősége  továbbra is teljes 
egészében a „M&G” számlájára írható, amelynek nagysága az árbevételhez képest az adott 
időpontban 3,60%. 

4373 munkaszámon: Gép 2012 
II. tárgynegyedév végi árbevétele az éves előirányzatnak ismét csupán 28,46%-át érte el, ami 
21,54%-al alulmaradt  az éves költségvetés előirányzatában megfogalmazott időarányos 
elvárástól, sőt a tárgynegyedéves tiszta árbevétel (1.267,- EFt) is a maga 25,34%-ával  éppen 
megfelel a negyedévre vonatkozó költségvetési elvárásnak. A II. tárgynegyedéves kiadások  
az éves előirányzott kiadások 118,00%-át is elérték, ezzel 68,00%-al túllépve  az 
időarányosan megengedhető értékeket. A „Gép” tárgynegyedéves tiszta költségei (2.913,- 
EFt) önmagukban is meghaladják a tárgynegyedévi tiszta bevételek (1.267,- EFt) nagyságát, 
de a halmozott éves előirányzatnak már önmagában is 77,68%-os  költségszintjét jelenti. A 
„Gép” gazdálkodásának az időarányosan ütemezett értékektől való jelentős eltérését mutatja, 
hogy a közvetlenköltség/ árbevétel aránya: 311,314%!!! , amely a II. negyedévben is 
teljesen fedezet nélküli kiadói tevékenységet mutat. A GÉP szaklap ezzel -3.006,- EFt 
túlköltekezéssel  súlyosan megterhelte a GTE II. tárgynegyedéves elszámolási rendjét és 
ezen keresztűl a gazdálkodási likviditását! Természetesen tudjuk, hogy a szaklappal 
foglalkozó kollégák minden tőlük telhetőt megpróbálnak megtenni a lap életben tartására. A 
„Gép” II. tárgynegyedéves tiszta vesztesége -1.645,-EFt , ami a II. tárgynegyedéves árbevétel 
(1.267,-EFt) 129,834%-a, amelynek továbbgyűrűző hatásaival, az egyesületi gazdálkodás 
ettől elszenvedett sérülései a GTE-re nézve is megrendítő hatásuak lehetnek! 

4375 munkaszámon: Gép pályázat 
A nehézségek áthidalása érdekében a lap szerkesztőbizottsági közössége, a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatását megszerezve a „Gép” című folyóirat fennmaradásának esélyeit 
megcélzó 3.000,- EFt forrás igénybevételét pályázta meg. 2012. II. negyedévében befolyt az 
első, 1.000,- EFt nagyságú előleg, ami az árbevétel 33,33%-a . Ebből 1.875,- EFt azonnal 
felhasználásra került, így a „Gép” elköltötte a pályázat tervezett költségkeretének 62,5%-át.  
A pályázati portfolió „Gép-pályázat” című 4375 munkaszámán a II. tárgynegyedév végén -
875,- EFt veszteség keletkezett. 
 

Az Egyesület pályázati tevékenységének  (lásd: 5000-es munkaszámok) bevételei a II. 
tárgynegyedévben a „Gép-pályázat” kivételével, még továbbra sem mutatnak semmilyen mértékű 
aktivitást. Bár elvárásaink alapján a pályázatoktól, az egész évre tervezett egyesületi bevétel 19,08%-
át vártuk, és a bevételi Pareto sorrendben harmadik helyére terveztük a pályázati tevékenységeket, 
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mégis időarányosan semmilyen pályázati tevékenységből származó bevételt nem könyveltünk el a 
kimutatások szerint. 
 
 
Az Egyesület hazai és nemzetközi konferencia szerve ző tevékenysége  (lásd: 7000-es 
munkaszámok) az éves költségvetésben, a bevételes tevékenységek között az előirányzott bevételek 
tekintetében favoritként  vezeti a felsorolást. Az II. tárgynegyedév végén a bevételek az éves 
előirányzatnak 54,16%-át teszik ki, megerősítve, hogy az ütemezésnek megfelelően halad előre az 
„üzletág”. A konferencia szervező tevékenység kiadásai  a negyedév végén az éves előirányzatnak 
csak a 26,38%-át tették ki, míg a lekönyvelt eredmény  (14.439,- EFt) az éves elvárás (10.500,- EFt) 
137,514%-át éri el, miközben a kinnlev őség  csupán az árbevétel 0,574%-a. A II. tárgynegyedév 
tiszta konferencia bevétele (10.951,- EFt), ami az eddigi időarányos konferencia bevételek (22.750,- 
EFt) 48,136%-a, az egyesületi  összbevétel (47.352,- EFt) 23,126%-a, a II. negyedéves időarányos 
egyesületi összbevétel (21.243,- EFt) 51,551%-a. Jól látható tehát, hogy az egyesületi fedezet fő 
forrása a rendezvényszervezés. Költségek tekintetében a tiszta II. negyedéves rendezvénykiadások 
(6.744,- EFt) az eddigi időarányos egyesületi rendezvényköltségek (8.310,- EFt) 81,155%-a, az eddigi 
féléves egyesületi kiadások (38.839,- EFt) 17,363%-a és a II. tárgynegyedéves egyesületi öszzkiadás 
(22.976,- EFt) 29,352%-a. Az adatok ténylegesen működő II. tárgynegyedéves gazdálkodási 
tevékenységet tükröznek.Tételesen a: 
7252 munkaszámon: FISITA 2012 

az előző évről elhatárolt befejezetlen állomány részeként, az I. tárgynegyedévben lekönyvelt 
(4.870,- EFt) árbevétel , az egész éves előirányzat 79,31%-át tette ki, amelynek teljes 
összege változatlan maradt.  Időarányosan csupán 224,- EFt került felhasználásra a 
költségek  között, az éves előirányzat 3,64%-a, ezzel a fedezet  a kifizetés nagyságrendjében 
csökkent. 

7265 munkaszámon: Szóró és felrakó Hegesztés 
A munkaszám az I. tárgynegyedév végén lezárásra került, tiszta árbevétele a költségvetési 
előirányzat 96,66%-át tette ki. Költségei  a betervezettnek majdnem kétszeresével 198%-al. A 
munkaszámon keletkezett eredmény a tervezett fedezetnek csak a fele: 64,97%-a volt. A II. 
tárgynegyedévben nem történt pénzmozgás  a munkaszámon! 

7266 munkaszámon: Gépészeti Konferencia (Gép) 
A Miskolci Egyetem TÁMOP projektjeinek támogatását megkeresve, a Gép című folyóirat 
konferencia szervezési képességeinek kiaknázásával, a szaklap fennmaradásának esélyeit 
növelve a szaklap Szerkesztő Bizottsága ennek a forrásnak az igénybevételéhez fordult. A 
tervezetthez (810,- EFt) képest a konferencia 2012. II. negyedévében érdemben tisztán 
3.234,- EFt árbevétel felhasználásával, az első félév végéig halmozottan 3.910,- EFt 
bevételhez juttatta a szaklapot, ezzel a tervezetthez képest majdnem ötszörös: 482%-os  
bevételi hatékonysággal növelték a szaklap likviditásának esélyeit. A tárgynegyedévi költség 
csupán 200,- EFt kiadás volt. és a tervezett eredményhez képest, annak többszörösét kitevő 
fedezet  előállításával (3.710,- EFt) enyhítette a „Gép” c. szaklap túlköltekezése miatt, 
amelynek tiszta vesztesége -1.645,-EFt volt, az ennek következtében előállt, súlyosan 
megterhelt egyesületi II. negyedéves elszámolási rendet és összesített gazdálkodási 
likviditást!  

7268 munkaszámon: Hegeszt ő Mesterkurzus 
amelynek II. negyedév végi árbevétele a költségvetési előirányzat 83,50%-át elérte, ami azt 
mutatja, hogy ez a rendezvény teljes egészében az I. negyedévben került megrendezésre és 
csak elszámolása húzódott át a II. tárgynegyedévre. A „Mesterkurzus” költségei  a 
betervezett (150,- EFt) helyett majdnem másfélszeresére (462,- EFt), nőttek meg a 
végelszámoláskor , ennek tárgynegyedévre eső része (241,- EFt) a költségek 52,164%-a. A 
munkaszámon keletkezett eredmény a tervezett (450,- EFt) fedezetnek csupán a: 8%-a, és a 
tárgynegyedévben történő kifizetés miatt -240,- EFt veszteségbe fordult .  

7269 munkaszámon: 26. Hegesztés Konferencia 
A Szakosztály szokásos nagyrendezvényének szervezése a II. tárgynegyedévben zajlott le, 
így a tervezetthez (10.100,-EFt) képest 94,01%-os  időarányos bevételével  (9.495,-EFt) és a 
tervezett költségekkel (8.637,-EFt) időarányosan úgyszólván megegyező, elszámolt (4.767,-
EFt) kiadásával , a teljes fedezete  (4.727,-EFt értékben),a II. tárgynegyedévben is tisztán 
2.715,-EFt eredménnyel, halmozottan 323,324%-os és a tiszta tárgynegyedévre eső 
185,704% szinttű eredményként került lekönyvelésre.  
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Az Egyesület tanulmányutakat szervez ő tevékenységének  (lásd: 8000-es munkaszámok) sem a 
bevételei,  sem a kiadásai a II. tárgynegyedévben továbbra sem mutatnak egyáltalán semmilyen 
mértékű aktivitást. 
 
A II. tárgynegyedév végén az Egyesület célszerinti bevételes tevékenységeinek  összesített 
könyvelt bevételei az éves előirányzatnak 37,82%-át, költségei a költségvetésben előirányzottnak 
32,54%-át, fedezete a betervezett éves eredménynek 129,931%-át érték el. A működési jellegű 
költségvetési tételekkel kegészítve a II. tárgynegyedéves tiszta összesítést, az Egyesület célszerinti 
összes tevékenységének  halmozottan összesített könyvelt bevételei az előirányzatnak 37,82%-át, 
költségei a költségvetésben előirányzottnak 32,73%-át, fedezete a betervezett eredménynek 
130,467%-át érte el.  
 
A tiszta II. negyedéves egyesületi összesített árbevétel  (21.243,- EFt) az első féléves árbevételnek 
(47.352,- EFt) a 44,861%-a, az egyesületi II. tárgynegyedéves összes kiadás (22.976,- EFt) az első 
féléves egyesületi költségeknek (38.839,- EFt) a 77,180%-a, a tiszat II. negyedéves egyesületi 
eredmény (10.246,- EFt) az első féléves egyesületi fedezetnek (8.513,- EFt) a 120,357%-a. 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységének  (lásd: 6000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben bevételezett 256,- EFt nominális értéken kívül a II. tárgynegyedévben nem 
mutatnak semmilyen mértékű újabb bevételi aktivitást. A lekönyvelt 220,- EFt költség  mellett az 
árbevétel mínusz a kiadás különbözeteként kiadódó, időarányos vállalkozási eredmény  35,- EFt, 
amelynek tiszta tárgynegyedévi eredmény része 255,- EFt, mindezek az adatok csupán formális 
vállalkozási tevékenységre utalnak. 
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A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012. ÉVRE /III. NEGYEDÉV 
„Bevételi-likviditási” terv III. negyedév   12.sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
[%] 

2012  
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
[%] 

2012  
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
Kinnlevő 

Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
1000 7.600 4.988 0 65,63% 33.200 18.813 4.398 56,66% -25.600 -13.825 -4.302 - 279 

Célszerinti:              
2000 5.000 443 0 0 3.750 215 19 5,73% 1.250 228 - 19 0 
3000 0 0 0 0 0 0 0  0  0  
4000 30. 000 21.561 6.642 71,87% 22.500 21.028 5.332 93,45% 7.500 532 - 1.308 - 965 
5000 24.000 0 0 0 21.000 2 1 0 3.000 -    2 1 0 
7000 42.000 29.597 6.847 70,46% 31.500 14.538 6.228 46,15% 10.500 15.058 619 - 746 
8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Célsz. bevételes:  101.000 51.601 13.489 51,09% 78.750 35.781 11.578 45,43% 22.250 15.816 1.907  
9999 14.875 6.127 2.035 41,18% 0 0 0 0 14.875 6.127 2.035 - 359 

Célsz. fedezet :  115.875 57.728 15.524 49,81% 78.750 35.781 11.578 45,43% 37.125 21.943 3.942  
Célszerinti össz:  125.175 62.716 15.620 50,10% 118.650 54.594 15.976 46,01% 6.525 8.118 360  

Vállalkozási:              
6000 0 256 0 0 0 221 0 0 0 35 0 0 

Mindösszesen:  125.175 62.972 15.620 50,30% 118.650 54.815 15.976 46,19% 6.525 8.153 0 -2.351 

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

Költségv. eredmény: 125.175  62.972 15.620 50,30% 121.838 54.815 15.976 46,19% 3.337 0 0  

Költségvetési hiány:        0 0 0 0 0 

 

[12./a. sz. táblázat] 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
III. név 
tény 

2012  
III. név 
tiszta 

2012  
III. név 
Kinnlevő 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 30. 000 21.561 6.642 71,87% 22.500 21.028 5.332 93,45% 7.500 532 - 1.308 - 965 
4372 M&G 2012 15.000 17.009 4.531 113,9% 13.000 13.415 4.026 30,96% 2.000 3.594 505 -  951 

4373 Gép 2012 5.000 2.519 1.096 50,38% 3.750 4.987 557 14,85% 1.250 -2.467 539 0 

4375 Gép pályázat 3.000 2.000 1.000 66,66%                                                                                                                       3.000 2.625 750 25% 0 - 625 250 0 

             
7000 42.000 29.597 6.847 70,46% 31.500 14.538 6.228 46,15% 10.500 15.058 619 - 746 
7252 FISITA 2012 6.140 4.870 0 79,31% 6.140 1.085 861 17,67% 0 3.784 -861 0 

7266 Gépészeti 810 3.910 0 482% 553 200 0 36,16% 257 3.710 0 0 

7268 Heg.Mesterk. 600 501 0 83,5% 150 479 17 331% 450 22 -17 0 

7269 26. Heg.Konf. 10.100 10.030 535 99,30% 8.637 6.856 2.089 30,46% 1.462 3.173 -1.554 0 

7270 Gyártás2012.  0 0   19 19   -  19 -  19 0 
7271 43.Autó Busz 3.440 3.152 3.152  3.057 1.497 1.497  383 1.655 1.655 -399 

7272 33.Balat.Ank. 10.890 862 862  6.790 133 133  4.099 729 729 -75 

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

7274 Heg.roncs.m. 600 488 488  57 58 58  431 430 430 -52 

 
A III. negyedév végére az Egyesület működési típusú bevételei az egész évre előirányzott érték 
65,53%-át érték el, és ez, jól láthatóan a megelőző negyedévhez képest (64,36%) csupán ~1,23%-al 
növekedett  meg a tárgynegyedév alatt. Ugyanakkor a működési típusú költségek újból időarányosan 
56,66%-ot értek el, az előző negyedévhez képest +13,25%-al növekedtek.  
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A „célszerinti bevételes” tevékenységek „bevételei” (51.601,-EFt) az éves előirányzat 51,09%-át, azaz 
23,91%-al kevesebbet értek el, mint az időarányosan elvárható lett volna. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek „kiadásai” az éves előirányzat 45,43%-át érték el, ezzel is követve a bevételes 
tevékenységek árbevételeinek elmaradásával párhuzamosan jellemezhető gazdálkodási 
visszafogottságot. Az „egyesületi elvonás” halmozott mértéke a III. tárgynegyedév végéig (6.127,-EFt), 
mindösszesen csak a betervezett előirányzat 41,18%-át produkálta, amely az elvárható szinttől 
23,82%-os  szintelmaradást jelent.  
 
Jól látható, hogy az „egyesületi általános költség” főkönyvben lekönyvelt nominális értéke (6.127,-EFt) 
nem éri el  az elvárt 17,5% értékét, csak az árbevétel (62.972,-EFt) 9,729%-os szintjét 
regisztrálhattuk. Ezzel az eddig befolyt tiszta III. tárgynegyedéves „egyesületi elvonás” (2.035,-EFt) 
nagyságrendben összemérhető az eddig be nem folyt „összes kinnlevőséggel” is, amelynek nagysága 
-2.351,-EFt volt az III.negyedév végéig. Mivel az „összes kinnlevőség”, az „összes árbevételhez” 
viszonyítva 3,733%, következés képen a „kinnlevőség” teljes egészében felemészti a lekönyvelt 
„egyesületi elvonás” értékét. A „működési költségek hiánya” a III. tárgynegyedév végén -13.829,-EFt, 
amely a ténylegesen „felhasznált működési költségkeret” (18.813,-EFt) 73,486%-a, ebből következik, 
hogy a „működési költségeknek” több, mint a fele, majdnem három negyede  továbbra is eleve 
fedezetlen  „működési költséghiány”-t generált. A III. tárgynegyedévi „működési költségek tiszta 
hiánya” (-4.302,-EFt) az első félév végéig felhalmozott működési költség hiányhoz (-13.829,-EFt,) 
képest 31,108%, ezzel a tárgynegyedéves tiszta működési költséghiány, a ténylegesen „felhasznált 
működési költségkeret” (18.813,-EFt) 22,867%-a, amelyből következik, hogy a „működési 
költségeknek” a tárgynegyedéves kiadásai teljes egészében fedezetlen hiányból kerültek kifizetésre 
és veszteséget jelentenek. 
 
A célszerinti bevételes tevékenységek költség / árbevétel aránya  (35.781,-EFt/51.601,-EFt)= 
69,34%. Ez a mutató a III. negyedév végén is kb. ~ 9,41%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-
(17,5%+3,75%)]=78,75% szinttől, ami a költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott 
irányelv volt, ebből követlezik, hogy még mindig megerősíthetjük annak a tényét, hogy 
gazdálkodásunkban összesítve a költségtakarékosság az III. negyedévben is érvényesült. 
 
Az éves költségvetésben az Egyesület megélhetőségét döntően biztosító két portfólió elem, a 
konferenciák szervezése (7000-es munkaszámok) és a szaklapok kiadása (4000-es munkaszámok) 
esetében a III. negyedéves „bevételi tervet” időarányosan ismét csak megközelítően teljesítettük, a 
„konferenciai szervezés” saját előirányzatához képest 70,46%-ban (a tényleges bevételeket 29.597,-
EFt / az összesített bevételekhez 62.716,-EFt- viszonyítva: 47,192% szinten!); a „szaklapok kiadása” 
pedig szintén a saját előirányzatához képest 71,87%-ban (a tényleges bevételeket – 21.561,- EFt / az 
összesített bevételekhez 62.716,-EFt – viszonyítva: 34,37% szinten!) megközelítően hozták a 
költségvetésben előirányzott bevételeket. A konferenciák -4,54%-ban , a szaklapkiadás -3,13%-ban  
maradtak el az előirányzatban elvárttaktól. A „működési típusú bevételek” a saját előirányzatukhoz 
képest 65,63%-ban (a tényleges bevételekhez – 4.988,- EFt /62.716,-EFt – viszonyítva: 7,953% 
szinten!) a III. negyedévben is a harmadik helyen végzett, megelőzve az I. negyedévben már 
láthatóan totálisan összeomlott „pályázati portfóliót”. és az „oktatási tevékenységet”, amelyek, saját 
előirányzataikhoz képest is időarányosan 0%/pályázat ; 0%/oktatás,  (az oktatás a tényleges 
bevételekhez képest – 443,- EFt /62.716,-EFt – viszonyítva: 0,706% szinten!) teljesített. 
 
A költségek tekintetében a III. negyedévben is a költségvetésben előre betervezetthez képest 
bekövetkezett túlköltekezésével, a „szaklapok kiadása” vitte el a pálmát, a saját előirányzatához 
képest 93,45%-ban kiköltekezve, legalább +18,45%-os szinten túllépve az időarányos kereteket. A 
„szaklapok költségei” (21.028,-EFt) az egész évre betervezett 22.500,-EFt-hoz képest 93,457%-ot 
elérve, a megengedhető időarányos 15.000,-EFt-hoz viszonyítva 6.028,-EFt-al, a saját előirányzatot 
18,457%-al meghaladva, annál magasabban, (az egyesületi tényleges összkiadásokhoz – 14.538,- 
EFt /54.594,-EFt – viszonyítva: 26,629% szinten!) terhelték meg a költségvetésben előirányzott 
tervezett költségeket fedezni kívánó gazdálkodást.  
 
A GTE „működési költségei” a tervezetthez képest 56,66%-os szinten 18,34%-al alatta maradtak az 
egyesületi költségvetésben megengedett kiköltekezésnek, ezzel fegyelmezetten betartva az 
időarányos teherviselést. Az egyesületi portfolió összes többi elemei a költségvetésben előirányzott 
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szint alatt maradva, elérhetővé tették, hogy az „összes egyesületi költség”   (54.594,-EFt) szintje a 
költségvetés tervezésekor időarányosan előirányzott szint alatt maradjon, azt 46,01%-on teljesítve, 
28,99%-ot megtakarítva , megmutatták, hogy a költekezésben elvárt visszafogottság a 
III.negyedévben is tartható és betartatható volt! 
 
A III. tárgynegyedév összefoglaló gazdálkodási adat ai: 
 
A GTE működési típusú (lásd: 1000-es munkaszámok!) III. tárgynegyedévi göngyölített bevételei  
(4.988,- EFt) a tervezett egész évi bevétel 65,63%-át érték el. Azonban működési típusú árbevétel 
tárgynegyedévi tiszta értéke (0,- EFt), amely azt jelenti, hogy a költségvetésben a III. negyedévtől 
elvárt tisztán (~1.900,- EFt/név) százalékosan 25%-os, halmozottan már 75%-os bevételi szinttől 
tisztán -25%-os, halmozottan -9,37%-os elmaradása tapasztalható. A célszerinti összes 
tárgynegyedévi bevételnek  (62.716, - EFt) a tárgynegyedév végén a működési bevételek  a 
halmozott bevételek 7,953%-át érték el. A megengedhető negyedéves (~8.300,- EFt/negyedév) 
működési költségek  a III. tárgynegyedév végéig elérhető (24.900,- EFt) szinttől gyakorlatilag 6.087,- 
EFt megtakarítással, összesítve, (18.813,- EFt) szinten: 56,66%-on  feletek meg. A működési 
költségek fedezetének hiánya (-13.825,- EFt) az egész évre betervezett fedezethiánynak az 
54,00%-a, vagyis a fedezethiány a megengedhető előirányzatnál (19.200,- EFt) 21%-al, nominális 
értékben (-5.375,- EFt-al) kisebb. A működési típusú költségek sorában a be nem folyt kinnlev őségek 
(-279,-EFt / 54.594,- EFt) a tiszta tárgynegyedévi könyvelt árbevétel 0,511%-a, ez azt jelenti, hogy a 
működési típusú bevételek  több, mint 99,488%-a  már a tárgynegyedévben időarányosan befolyt.   
 
A III. tárgynegyedéves bevételek időarányos ütemezettségét  vizsgálva [lásd:13. sz. táblázat ] a 
negyedév végi bevételi helyzethez viszonyítva jól látható, hogy szeptember közepéig a bevételek  már 
99,67%-ban  befolytak, július közepéig a bevételek 81,56%-a, augusztus közepéig a bevételek több, 
mint 89,57%-a folyt be, azaz a tárgynegyedéves bevételek alakulása asszimptotikusan ütemesnek volt 
tekinthető, a töréspont a 37. héten következett be,  amelyet követően már csak a maradék 0,323% 
érkezett be két hét alatt: 
 
Egyesületi kummulált összesítés:               [ 13. sz. táblázat] 

2012.  
III. 
negyedév 

26. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.30. 

28. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.15. 

32. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.12. 

34. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.26. 

35. Hét 
2012. 
AUG. 

-08.31.(09.03.) 

36. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.09. 

37. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.16. 

38. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 23. 

39. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 47.354.449 51.365.467 53.634.343 56.409.580 57.290.880 60.114.880 62.771.228 62.903.728 62.974.742 

[%] 75,195% 81,565% 85,168% 89,574% 90,974% 95,458% 99,676% 99,887% 100% 
Kiadás 38.842.136 39.536.221 47.319.747 47.968.982 49.744.323 50.089.205 51.778.953 53.002.151 54.820.779 

[%] 70,852% 72,119% 86,317% 87,501% 90,739% 91,369% 94,451% 96,682% 100% 
Fedezet 8.512.313 11.829.245 6.314.595 8.440.597 7.546.556 10.025.674 10.992.274 9.901.576 8.153.962 

[%] 104,394% 145,073% 77,442% 103,515% 92,550% 122,954% 134,808% 121,432% 100% 
9999 4.092.091 4.130.420 4.654.781 4.722.151 4.722.151 5.391.623 5.510.306 5.950.156 6.127.329 
Kinnlevő -1.390.578 -3.491.109 -208.205 -1.860.151 -1.210.151 -2.449.655 -4.190.179 -3.945.807 -2.351.102 
Egyenleg 7.121.735 8.338.136 6.106.390 6.580.446 6.336.405 7.576.019 6.802.095 5.955.769 5.802.860 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 152.410 226.070 100.720 197.455 132.735 344.710 327.815 459.890 184.815 
Valuta 715.369 642.971 655.080 642.971 642.971 642.971 642.971 642.971 655.186 
Elsz. bet.szla. 6.627.557 4.561.570 5.541.310 4.515.278 3.889.698 4.883.738 4.060.049 3.516.823 1.183.673 

 
Az egyesületi kiadások  tárgynegyedévi alakulását, ugyanez az arányos kiegyenlítettség jellemzi. A 
költségek időközönként egyenletes  ~ kb 1.000,-EFt-1.000,-EFt növekedésével, végül is 
mérésenként~ kb 1,5%-1,5% -al nőttek meg az egyesületi összesített kiadások. A befolyt fedezet 
alakulása azonban már hektikus, és a tárgynegyedév végére fogyott le a legalacsonyabb szintre. A 
vizsgálódásból levonható az a következtetés, hogy a 37. heti fordulópont elérése után lecsökkent az 
árbevétel üteme, ugyanakkor tovább nőtt a kiadások mértéke, aminek egyenes következménye, hogy 
kritikusan csökken az Egyesület likvid fedezete. 
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Az oktatási tevékenységek  (lásd: 2000-es munkaszámok!) III. tárgynegyedévi bevételei  az egész 
évre betervezett szint 8,86%-át  érték csak el, ez azt jelenti, hogy az egész negyedévben nem volt 
bevétele (lásd: 0,-EFt) az oktatásnak, és így már -66,14%-al elmaradt a tervezett időarányos 
bevételektől. Az oktatási  tevékenységek költségei  a bevételek eelmaradása ellenére növekedtek 
(lásd: 19,-EFt) ugyan, de még így is csak 5,73%-át érték el a betervezett előirányzatnak. Az oktatási 
portfolió negyedéves eredménye  (228,-EFt) halmozottan 18,24%-át érte el a betervezett éves 
üzletági nyereség előirányzatának, ugyanakkor a (-19,-EFt) tiszta negyedéves  vesztesége  már 
ismételten -6,08%-al alul múlta a negyedévre elvárható fedezet előállításának elvárható (312.500- Ft) 
szintjét!.  
 
A költségvetésen felüli bevételes tevékenységek  könyvelésére szolgáló (lásd: 3000-es 
munkaszámok!) un. „bevételi centrumok” tevékenységeinek teljes hiánya miatt ez a portfólió-elem már 
a III. tárgynegyedévben is, továbbra is teljesen érintetlen. 
 
A szaklapok kiadási tevékenysége  (lásd: 4000-es munkaszámok) bevételei a III. tárgynegyedévben 
összesítve, az egész évre tervezett bevétel 71,87%-át érték el, ez gyakorlatilag megfelel az 
időarányos ütemezésnek, bár -3,13%-al elmarad az elvárható szintt ől. Ugyanakkor a kiadási 
tevékenység költségei  meghaladták a tárgynegyedévre előirányzott szintet az éves kiadások 93,45%-
ával , tehát 18,45%-al túlköltekeztek,  miközben bevételeik (21.561,-EFt) -4,173%-al maradtak  el az 
elvárható időarányosan tervezett (22.500,-EFt) értékektől! A szaklapok kiadói tevékenységétől a 
költségvetés által elvárt éves fedezetnek csak 7,093%-át biztosították a munkaszámok, tehát 
67,906%-al kevesebb  eredmény volt kimutatható a III. tárgynegyedév végén elvártnál! A III. 
tárgynegyedévi tiszta fedezet -1.308,- EFt, amely teljes egészében veszteség.  A szaklapok 
összesített teljesítménye elmarad az időarányos ütemezésben elvárt eredménytől. Tételesen a: 
4372 munkaszámon: M űanyag és Gumi 2012  

III. tárgynegyedév végi árbevétele  (17.009,- EFt) az éves előirányzat 113,39%-a, ami 
38,39%-al felül múlta  a negyedév végi kummulált elvárásokat, de a „M&G” tiszta III. 
negyedéves bevétele  (4.531,- EFt) az éves bevételi előirányzat 30,206%-a, amely +5,206%-
al meghaladja az időarányosan elvárható negyedéves szintet. A „M&G” tiszta III. negyedéves 
kiadásai  (4.026,- EFt) az éves előirányzat 30,969%-át tették ki, ezzel +5,969%-al felülmúlták 
az időarányosan megengedhető kiadásokat. A „M&G” közvetlenköltség/árbevétel viszonyát 
tekintve, amely a III. tárgynegyedév végén (13.415,- EFt/17..009,- EFt) halmozottan 78,887% 
volt, továbbá a III. tárgynegyedévre vonatkozó tiszta közvetlenköltség (4.026,-EFt)/árbevétel 
(4.531,-EFt) mutató: 88,854%, ami már az első látásra is jelzi, a tárgynegyedéves 
túlköltekezést,  mert a halmozott mutató is +3,885%-al a megengedett 75% fölé került, és a 
tiszta tárgynegyedéves mutató is 10,104%-al magasabb, mint a megengedhető legmagasabb 
érték: a 78,75%. Az is igaz, hogy a M&G által elért fedezet már az I. negyedévben túllépte az 
egész évre betervezett eredmény  nagyságát 134,45%-al, és a II. negyedév végén is 
154,45%-on  állt a halmozott eredmény-mutató, és a III. tárgynegyedév végén 179,7%-al 
meghaladta a teljes évre elvárt eredményt.  Viszont a tárgynegyedévi tiszta eredmény már 
csak 505,- EFt volt, ami a költségvetésben előírt eredménynek a 25,25%-a, ezzel névleges 
mértékben 0,25%-al, de túlteljesítette a tárgynegyedévre időarányosan esedékes 25%-ot! A 
GTE szaklapkiadási portfóliójának be nem hajtott kinnlev ősége  továbbra is szinte teljes 
egészében a „M&G” számlájára írható, amelynek nagysága a lap tárgynegyedévi 
árbevételhez képest az adott időpontban 20,988%. A M&G főszerkesztőjének előre jelzése 
alapján úgy tűnik, hogy a M&G gazdálkodása az utolsó tárgynegyedévben veszteséges lesz, 
és az eddig a munkaszámon kimutatott, de fel nem használt eredményt teljes egészében fel 
kívánja használni saját céljaira, tovább folytatva  az eddig is követett tárgynegyedéves 
túlköltekezést . Külön ki szeretnék térni az értékelés során arra a jelenségre, hogy a 
fedezetmegsztás elve a Költségvetés Közgyűlésen elfogadott szabályai szerint, a folyamatos 
gazdálkodási tevékenységet folytató munkaszámok esetében, az eredmény negyedévenként 
50%-50%-os megosztásán alapul, és a 3,75%-os minimális fedezet előállítása minden 
esetben elvárt gazdálkodási kötelezettség, annak teljesítése nem írja felül az osztozkodás a 
fele-fele arányú időarányosan megkövetelt alapelvét! 
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4373 munkaszámon: Gép 2012 

a III. tárgynegyedév végi  árbevétele  (2.519,- EFt) az éves előirányzatnak (5.000,- EFt) ismét 
csupán 50,38%-át érte el, ami 24,62%-al alulmaradt  az éves költségvetés előirányzatában 
megfogalmazott időarányos elvárástól, sőt a tárgynegyedéves tiszta árbevétel (1.096,- EFt) is 
a maga 21,92%-ával  még nem elégíti ki a negyedévre vonatkozó költségvetési elvárást. A III. 
tárgynegyedéves kiadások  halmozottan (4.987,- EFt) az éves előirányzott kiadások (3.750,- 
EFt) 132,986%-át is elérték, ezzel 57,986%-al túllépve  az időarányosan megengedhető 
értékeket. A „Gép” tárgynegyedéves tiszta költségei (557,- EFt) önmagukban is meghaladják a 
tárgynegyedévi tiszta bevételek (1.096,- EFt) felének nagyságát, és ez a halmozott éves 
előirányzatnak már önmagában is a 14,893%-os  költségszintjét jelenti. A „Gép” 
gazdálkodásának az időarányosan ütemezett értékektől való jelentős eltérését mutatja, hogy a 
halmozott kimutatású (4.987,-EFt/2.519,-EFt) közvetlenköltség/ árbevétel aránya: 
197,975%!!! , amely már a III. negyedévben is totálisan fedezet nélküli kiadói tevékenységet 
mutat. A GÉP szaklap ezzel a halmozottan -2.467,- EFt túlköltekezéssel  súlyosan 
megterhelte a GTE III. tárgynegyedéves elszámolását és ezen keresztűl a gazdálkodás 
likviditását! Természetesen tudjuk, hogy a szaklappal foglalkozó kollégák minden tőlük telhetőt 
megpróbáltak megtenni a lap életben tartására. A „Gép” III. tárgynegyedéves tiszta 
megtakarítása +539,-EFt , ami a III. tárgynegyedéves árbevétel (1.096,-EFt) 49,178%-a, így 
ennek továbbgyűrűző hatásaival, az egyesületi gazdálkodás már korábban elszenvedett 
sérülései a GTE egészére nézve továbbra is éreztetik kedvezőtlen hatásukat! 

4375 munkaszámon: Gép pályázat 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatását megszerezve a „Gép” című folyóirat fennmaradásának 
esélyeit megcélzó 3.000,- EFt forrás igénybevételét megpályázva, a III. tárgynegyedévében 
befolyt a további, második 1.000,- EFt nagyságú előleg, amely az árbevétel 66,66%-át  jelenti. 
Ebből a tárgynegyedévben 750,- EFt azonnal felhasználásra került, így a „Gép” elköltötte 
(lásd: 2.625,- EFt felhasználásával) a pályázat tervezett költségkeretének újabb 25%-át.  A 
pályázati portfolió „Gép-pályázat” című 4375 munkaszámán a III. tárgynegyedév végén -625,- 
EFt veszteség keletkezett, annak ellenére, hogy a tárgynegyedév tiszta egyenlege +250,-EFt. 
 

Az Egyesület pályázati tevékenységének  (lásd: 5000-es munkaszámok) a III. tárgynegyedévben a 
„Gép-pályázat” kivételével, még továbbra sem voltak  bevételei. Csupán költségeket könyveltünk el a 
pályázati tevékenységek terhére időarányosan 1,- EFt nagyságrendben.  
 
Az Egyesület konferencia szervez ő tevékenysége  (lásd: 7000-es munkaszámok) az éves 
költségvetésben a bevételek tekintetében vezeti a felsorolást. A III. tárgynegyedév végén a 
rendezvény bevételek (29.597,-EFt) halmozottan az éves előirányzatnak 70,46%-át érték el, 4,54%-
al elmaradva  az ütemezésnek megfelelő előrehaladástól. A konferencia szervező „üzletág”.  kiadásai  
a negyedév végén az éves előirányzatnak csak a 46,15%-át tették ki, míg a lekönyvelt eredmény  
(15.058,- EFt) az éves elvárás (10.500,- EFt) 143,409%-át érte el, miközben a kinnlev őség  (-746,- 
EFt) csupán az árbevétel 2,520%-a. A III. tárgynegyedév tiszta konferencia bevétele (6.847,- EFt), ami 
az eddigi időarányos konferencia bevételek (29.597,- EFt) 23,134%-a, az egyesületi  összbevétel 
(62.972,- EFt) 10,873%-a. A III. tárgynegyedéves időarányos tiszta egyesületi összbevétel (15.620,- 
EFt) 43,834%-át teszi ki a tiszta tárgynegyedévi konfrrencia bevétel. Jól látható tehát, hogy továbbra 
is az egyesületi fedezet fő forrása a rendezvényszervezés. Költségek tekintetében a tiszta III. 
negyedéves rendezvénykiadások (6.228,- EFt) az eddigi időarányos egyesületi rendezvényköltségek 
(14.538,- EFt) 42,839%-a, az eddigi háromnegyed éves egyesületi összkiadások (54.815,- EFt) 
11,361%-a és a III. tárgynegyedéves tiszta egyesületi öszzkiadás (15.976,- EFt) 3,983%-a. Az adatok 
a III. tárgynegyedévben is ténylegesen m űködő gazdálkodási tevékenységet  tükrözik!.Tételesen a: 
7252 munkaszámon: FISITA 2012 

az előző évről elhatárolt befejezetlen állomány részeként, már az I. tárgynegyedévben 
lekönyvelt (4.870,- EFt) árbevétel , az egész éves előirányzat 79,31%-át tette ki, ehhez újabb 
bevétel nem társult, teljes összege változatlan maradt.  Időarányosan újabb 861,- EFt került 
felhasználásra a halmozott költségek  (1.085,- EFt) között, ezzel az éves előirányzat (6.140,- 
EFt) 17,182%-a került elköltésre,  amellyel a fedezet  a kifizetés nagyságrendjében csökkent 
(3.784,- EFt) szintre. 
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7266 munkaszámon: Gépészeti Konferencia (Gép) 

A Gép című folyóirat konferencia szervezési képességeinek kiaknázásával, a Miskolci 
Egyetem TÁMOP projektjeinek támogatását felhasználva, a szaklap fennmaradását 
támogatandó, a szaklap Szerkesztő Bizottsága konferenciát szervezett. A tervezetthez (810,- 
EFt) képest a konferencia szervezői a tiszta III. tárgynegyedévben érdemben semmilyen 0,- 
EFt árbevételt nem hoztak, de végeredményben a harmadik negyedév végéig halmozottan 
3.910,- EFt bevételhez  juttatták a szaklapot, ezzel növelték a szaklap likviditásának esélyeit. 
A tárgynegyedévi tiszta költség is 0,- EFt kiadás  volt. és az eredmény is 0,- EFt fedezt , 
annak többszörösét kitevő halmozott fedezet  előállításával (3.710,- EFt) enyhítette a „Gép” c. 
szaklap túlköltekezése miatt, amelynek tiszta vesztesége -2.467,-EFt volt, az ennek 
következtében előállt, súlyosan megterhelte az egyesület III. negyedéves elszámolási rendjét 
és összesített gazdálkodási likviditást!  

 
7270 munkaszámon: Gyártás 2012 Konferencia 

A Gyártási Rendszerek Szakosztály szokásos novemberi nagyrendezvényének szervezése a 
III. tárgynegyedévben kezdődött el, így bevételévele  még nincs és a tervezett költségekkel 
még időarányosan sem számolthatunk el a (19,-EFt) kiadásával , ami most még veszteség.  

 
7271 munkaszámon: 43. Autóbusz Szakért ői Konferencia 

A Szakosztály szokásos nagyrendezvényének szervezése a III. tárgynegyedévben zajlott le, 
így a tervezetthez (3.440,-EFt) képest 91,62%-os  időarányos bevételével  (3.152,-EFt) és a 
tervezett költségekkel (3.057,-EFt) időarányosan 48,969%-ban  lefedhető, elszámolt (1.497,-
EFt) kiadásával , a teljes fedezete  (1.655,-EFt értékben), a III. tárgynegyedévben is tisztán 
ugyanezzel az eredménnyel, a betervezett (383,- EFt) eredményhez képest halmozottan 
432,114%-os és a tiszta tárgynegyedévre eső ugyanezen szinttű eredményként került a 
bevétellel és a kiadásokkal együtt lekönyvelésre.  

 
7272 munkaszámon: 33. Balatoni Ankét Konferencia 

A MOL Százhalombattai szervezete szokásos nagyrendezvényének szervezése a II. 
negyedévben kezdődött és a III. tárgynegyedévben folytatódott, így a tervezetthez (10.890,-
EFt) képest csak 7,988%-os  időarányos bevételével  (862,-EFt) és a tervezett költségekhez 
(6.790,-EFt) képest időarányosan szinte elenyésző, elszámolt (133,-EFt) kiadásával , a 
tervezett teljes fedezete  (4.099,-EFt értékben), a III. tárgynegyedévig halmozottan és tisztán 
is 729,-EFt eredménnyel került lekönyvelésre. A rendezvény eddigi kinnlev ősége is 
elenyész ő (-75,- EFt). 

 
7273 munkaszámon: OMMF Pályázat „Hegesztés Munkavéd elme” 

amelynek III. negyedév végi árbevétele nulla, a költségvetési előirányzat (4.950,- EFt), ami 
azt mutatja, hogy ez a projekt teljes egészében az IV. negyedévben fog megindulni és csak az 
indítási költségek terhelik a tárgynegyedévet. A „Pályázati projekt” költségei  a betervezett 
(4.950,- EFt) helyett a tárgynegyedévben csak (3,- EFt). A munkaszámon nem keletkezett 
eredmény.  

 

7274 munkaszámon: Hegesztés Roncsolás mentes anyagv izsgálat Mesterkurzus 
amelynek III. negyedév végi árbevétele (488,- EFt) a költségvetési előirányzat (600,- EFt) 
80,00%-át elérte, ami azt mutatja, hogy ez a rendezvény teljes egészében ebben a tárgy 
negyedévben került megrendezésre és elszámolásra is itt került. A „Mesterkurzus” költségei  
a betervezett (57,- EFt) helyett (58,- EFt) -ra +1,754%-al nőttek meg a végelszámoláskor , A 
munkaszámon keletkezett eredmény  (430,- EFt) a tervezett (431,- EFt) fedezetnek csupán -
1,754%-ával  csökkent.  

 
Az Egyesület tanulmányutakat szervez ő tevékenységének  (lásd: 8000-es munkaszámok) sem a 
bevételei,  sem a kiadásai a III. tárgynegyedévben sem mutatnak semmilyen mértékű gazdálkodási 
aktivitást. 
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A III. tárgynegyedév  végén az Egyesület célszerinti bevételes tevékenységeinek  összesített 
könyvelt bevételei (62,716,-EFt) az éves előirányzatnak(125.175,-EFt) 50,10%-át, költségei (54.594,-
EFt)a költségvetésben előirányzottnak (118.650,-EFt) 46,01%-át, fedezete (8.118,-EFt) a betervezett 
éves eredménynek (6.525,-EFt) 124,413%-át érték el. A működési jellegű költségvetési tételekkel 
kegészítve a III. tárgynegyedéves tiszta összesítést, az Egyesület célszerinti összes 
tevékenységének  halmozottan összesített könyvelt tiszta bevételei (15.620,-EFt) az előirányzatnak 
(125.175,-EFt) 12,478%-át, tiszta tárgynegyedéves költségei (15.976,-EFt) a költségvetésben 
előirányzottnak (118.650,-EFt) 13,464%-át, tiszta elért fedezete (360,-EFt) a betervezett eredménynek 
(6.250,-EFt) 5,76%-át érte el.  
 
A tiszta III. tárgynegyedéves egyesületi összesített árbevétel  (15.620,- EFt) a harmadik negyedéves 
halmozott árbevételnek (62.972,- EFt) a 24,804%-a, az egyesületi III. tárgynegyedéves összes tiszta 
kiadás (15.976,- EFt) a harmadik negyedéves halmozott egyesületi költségeknek (54.815,- EFt) a 
29,145%-a, a tiszta III. negyedéves egyesületi eredmény (360,- EFt) a harmadik negyedéves 
egyesületi fedezetnek (8.153,- EFt) a 4,415%-a. 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységének  (lásd: 6000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben bevételezett 256,- EFt értéken felül sem a II. sem a III. tárgynegyedévben nem 
mutatnak semmilyen mértékű újabb bevételi aktivitást. A lekönyvelt 221,- EFt költség  mellett az 
árbevétel mínusz a kiadás különbözeteként kiadódó időarányos vállalkozási eredmény  35,- EFt, 
amelynek tiszta tárgynegyedévi eredmény része 0,- EFt. Mindezek az adatok megerősítik, hogy az 
első félév letelte után az Egyesületben csak formális vállalkozási tevékenység  tapasztalható. 
 
 
 
A IV. negyedév eddigi id őarányos teljesítését  a november 12.-i könyvelési helyzetnek megfelelően, 
a főkönyvi kivonat adatai alapján tekinthetjük át (lásd: a következő oldalon!) 
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A 2012. november 12.-i tényhelyzet alapján: 
 

A GTE TELJESKÖR Ű KÖLTSÉGVETÉSI TERVE 2012. ÉVRE / IV. NEGYEDÉV 
„Bevételi-likviditási” terv IV. negyedév   14.sz. táblázat 

Tevékenységek  Árbevétel  
[EFt] 

Költség  
[EFt] 

Eredmény  
[EFt] 

Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 

kinnlev. 
Működési:  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  

1000 7.600 5.280 292 69,47% 33.200 22.014 3.201 66,30% -25.600 -16.734 -2.909 -284 
Célszerinti:              

2000 5.000 443  8,86% 3.750 215  5,73% 1.250 228  0 
3000 0 0   0 0   0 0  0 
4000 30. 000 24.734  82,44% 22.500 23.790  105,73% 7.500 943  -1.355 
5000 24.000 0   21.000 2  0 3.000 -2  0 
7000 42.000 36.172  86,12% 31.500 18.116  57,51% 10.500 18.055  -2.205 
8000 0 0   0 0   0 0  0 

Célsz. bevételes:  101.000 61.352  60,74% 78.750 42.126  53,49% 22.250 19.225   
9999 14.875 8.196  55,09% 0 0   14.875 8.196  -724 

Célsz. fedezet :  115.875 69.548  60,01% 78.750 42.126  53,49% 37.125 27.421  -4.286 
Célszerinti össz:  125.175 74.828  59,18% 118.650 64.140  54,05% 6.525 10.687  -4.570 
Vállalkozási:              

6000 0 256   0 221   0 35  0 
Mindösszesen:  125.175 75.084  59,98% 118.650 64.361  54,24% 6.525 10.722  -4.570 

Visszaforgatott költség:     + 3.188    -  3.188    

Költségv.eredmény: 125.175     121.838    3.337    

Költségvetési hiány:         0 0 0 0 

             
 

A 2012. november 12.-i tényhelyzet alapján: [14./a. sz. táblázat] 
Részletezve  Árbevétel  

[EFt] 
Költség  

[EFt] 
Eredmény  

[EFt] 
Munkaszámon -
kénti összesítés 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
[%] 

2012  
éves 
terv 

2012 
IV. név 
tény 

2012  
IV. név 
tiszta 

2012  
IV. név 
Kinnlevő 

 [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  [EFt] [EFt] [EFt]  
Célszerinti:              
4000 30. 000 24.734  82,44% 22.500 23.790  105,73% 7.500 943  -1.355 
4372 M&G 2012 15.000 18.165 1.156 121,1% 13.000 14.885 1.470 114,50% 2.000 3.280 - 314 -  523 
4373 Gép 2012 5.000 3.837 1.318 76,74% 3.750 6.269 1.282 167,17% 1.250 - 2.432 35 -  818 

4375 Gép pályázat 3.000 2.700 700 90,00%                                                                                                                            3.000 2.625 0 87,50% 0 75 550 0 

             
7000 42.000 36.172  86,12% 31.500 18.116  57,51% 10.500 18.055  -2.205 
7252 FISITA 2012 6.140 4.870 0 79,31% 6.140 1.088 3 17,71% 0 3.782 -2 0 
7266 Gépészeti 810 5.049 1.139 623% 553 272 72 36,16% 257 4.776 1.066 -1.039 

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

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

7270 Gyártás2012.  524 524   21 2   502 502 0 

7271 43.Autó Busz 3.440 3.172 20 92,20% 3.057 1.541 44 50,40% 383 1.630 -25 -183 

7272 33.Balat.Ank. 10.890 5.250 4.388 48,20% 6.790 2.996 2.863 44,12% 4.099 2.254 1.525 -231 
7273 OMMF.Pály. 4.950 0 0 0% 4.950 3 3 0% 0 -3 -3 0 

7274 Heg.roncs.m. 600 488 0 81,33% 57 58 0 100% 431 430 0 0 

7275GéptervezőSz  519 519  2 2    517 517 - 470 
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A IV. negyedév felének végére az Egyesület „működési típusú bevételei” (5.280,- EFt) az egész évre 
előirányzott (7.600,- EFt) érték 69,47%-át érték el, és ez, a halmozott érték, jól láthatóan a megelőző 
negyedévhez képest (65,63%) csupán ~+3,84%-al növekedett  meg a tárgynegyedév alatt. Tekintettel 
arra, hogy az előző tárgynegyedévben nem volt működési típusú bevétel, a vizsgált tárgynegyedév 
„tiszta működési típusú bevétele” is csak (292,- EFt). Tehát a működési típusú bevételek jól láthatóan 
alig gyarapodtak. Ugyanakkor a halmozott „működési típusú költségek” (22.014,- EFt) időarányosan el 
érték a 66,30%-ot, az előző negyedévhez (56,66%) képest göngyölítetten +9,64%-al növekedtek , 
ugyanakkor a „tiszta tárgynegyedéves kiadások” (3.201,- EFt) a megelőző tárgynegyedéves (4.398,- 
EFt) adathoz képest, abszolút értékben csökkentek ugyan, de a tiszta tárgynegyedévi bevételhez 
képest, annak 10,96-szorosa!  A költségvetésben előirányzott (33.200,-EFt) működési költségtől 
(11.186,- EFt-al), -33,70%-al kevesebb kiadással , az előirányzott „éves költségvetési hiány” (-
25.000,- EFt) helyett csak (-16.734,- EFt), az előirányzat 66,93%-a, ami jól megegyezik a „működési 
költségek” szintjével. A „működési költségek kiszámlázott bevételei” közül (-284,- EFt) be nem hajtott 
„kinnlevőség” a „működési költségek halmozott bevételei-”nek 5,378%-a, a „tiszta tárgynegyedéves 
működési bevételek”-hez (292,- EFt) viszonyítva, szinte forintra megegyezően, annak 97,26%-a, és a 
kinnlevőség nagyságrendben megegyezik az előző negyedév végén tapasztalt értékkel.  

IV.negyedév: 
Célsz. bevételes:  101.000 61.352 9.751 60,74% 78.750 42.126 6.345 53,49% 22.250 19.225 3.409  

9999 14.875 8.196  55,09% 0 0   14.875 8.196  -724 
Célsz. fedezet :  115.875 69.548  60,01% 78.750 42.126  53,49% 37.125 27.421  -4.286 
Célszerinti össz:  125.175 74.828  59,18% 118.650 64.140  54,05% 6.525 10.687  -4.570 

 
 
A „célszerinti bevételes” tevékenységek göngyölített „bevételei” (61.352,-EFt) az éves előirányzat 
60,74%-át, azaz 23,91%-al kevesebbet értek el, mint az időarányosan elvárható lett volna. A 
tárgynegyedéves „célszerinti tiszta bevételek” (9.751,- EFt), a megelőző negyedév tiszta 
tárgynegyedévi bevételéhez (13.489,- EFt) képest csökkentek. A „célszerinti bevételes” 
tevékenységek halmozott „kiadásai” (42.126,- EFt) az éves előirányzat 53,49%-át érték el, ezzel is 
követve a bevételes tevékenységek árbevételeinek elmaradásával párhuzamosan jellemezhető 
gazdálkodási visszafogottságot. Az „egyesületi elvonás” halmozott mértéke a III. tárgynegyedév 
végéig (6.127,-EFt), mindösszesen csak a betervezett előirányzat 41,18%-át produkálta, amely az 
elvárható szinttől 23,82%-os  szintelmaradást jelent.  

III.negyedév: 
Célsz. bevételes:  101.000 51.601 13.489 51,09% 78.750 35.781 11.578 45,43% 22.250 15.816 1.907  

9999 14.875 6.127 2.035 41,18% 0 0 0 0 14.875 6.127 2.035 - 359 
Célsz. fedezet :  115.875 57.728 15.524 49,81% 78.750 35.781 11.578 45,43% 37.125 21.943 3.942  
Célszerinti össz:  125.175 62.716 15.620 50,10% 118.650 54.594 15.976 46,01% 6.525 8.118 360  

 
 
 
Jól látható, hogy az „egyesületi általános költség” főkönyvben lekönyvelt nominális értéke (6.127,-EFt) 
nem éri el  az elvárt 17,5% értékét, csak az árbevétel (62.972,-EFt) 9,729%-os szintjét 
regisztrálhattuk. Ezzel az eddig befolyt tiszta III. tárgynegyedéves „egyesületi elvonás” (2.035,-EFt) 
nagyságrendben összemérhető az eddig be nem folyt „összes kinnlevőséggel” is, amelynek nagysága 
-2.351,-EFt volt az III.negyedév végéig. Mivel az „összes kinnlevőség”, az „összes árbevételhez” 
viszonyítva 3,733%, következés képen a „kinnlevőség” teljes egészében felemészti a lekönyvelt 
„egyesületi elvonás” értékét. A „működési költségek hiánya” a III. tárgynegyedév végén -13.829,-EFt, 
amely a ténylegesen „felhasznált működési költségkeret” (18.813,-EFt) 73,486%-a, ebből következik, 
hogy a „működési költségeknek” több, mint a fele, majdnem három negyede  továbbra is eleve 
fedezetlen  „működési költséghiány”-t generált. A III. tárgynegyedévi „működési költségek tiszta 
hiánya” (-4.302,-EFt) az első félév végéig felhalmozott működési költség hiányhoz (-13.829,-EFt,) 
képest 31,108%, ezzel a tárgynegyedéves tiszta működési költséghiány, a ténylegesen „felhasznált 
működési költségkeret” (18.813,-EFt) 22,867%-a, amelyből következik, hogy a „működési 
költségeknek” a tárgynegyedéves kiadásai teljes egészében fedezetlen hiányból kerültek kifizetésre 
és veszteséget jelentenek. 
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A célszerinti bevételes tevékenységek költség / árbevétel aránya  (35.781,-EFt/51.601,-EFt)= 
69,34%. Ez a mutató a III. negyedév végén is kb. ~ 9,41%-al elmarad a max[K/Á]=[100%-
(17,5%+3,75%)]=78,75% szinttől, ami a költségvetés tervezésekor felső korlátként megszabott 
irányelv volt, ebből követlezik, hogy még mindig megerősíthetjük annak a tényét, hogy 
gazdálkodásunkban összesítve a költségtakarékosság az III. negyedévben is érvényesült. 
 
Az éves költségvetésben az Egyesület megélhetőségét döntően biztosító két portfólió elem, a 
konferenciák szervezése (7000-es munkaszámok) és a szaklapok kiadása (4000-es munkaszámok) 
esetében a III. negyedéves „bevételi tervet” időarányosan ismét csak megközelítően teljesítettük, a 
„konferenciai szervezés” saját előirányzatához képest 70,46%-ban (a tényleges bevételeket 29.597,-
EFt / az összesített bevételekhez 62.716,-EFt- viszonyítva: 47,192% szinten!); a „szaklapok kiadása” 
pedig szintén a saját előirányzatához képest 71,87%-ban (a tényleges bevételeket – 21.561,- EFt / az 
összesített bevételekhez 62.716,-EFt – viszonyítva: 34,37% szinten!) megközelítően hozták a 
költségvetésben előirányzott bevételeket. A konferenciák -4,54%-ban , a szaklapkiadás -3,13%-ban  
maradtak el az előirányzatban elvárttaktól. A „működési típusú bevételek” a saját előirányzatukhoz 
képest 65,63%-ban (a tényleges bevételekhez – 4.988,- EFt /62.716,-EFt – viszonyítva: 7,953% 
szinten!) a III. negyedévben is a harmadik helyen végzett, megelőzve az I. negyedévben már 
láthatóan totálisan összeomlott „pályázati portfóliót”. és az „oktatási tevékenységet”, amelyek, saját 
előirányzataikhoz képest is időarányosan 0%/pályázat ; 0%/oktatás,  (az oktatás a tényleges 
bevételekhez képest – 443,- EFt /62.716,-EFt – viszonyítva: 0,706% szinten!) teljesített. 
 
A költségek tekintetében a III. negyedévben is a költségvetésben előre betervezetthez képest 
bekövetkezett túlköltekezésével, a „szaklapok kiadása” vitte el a pálmát, a saját előirányzatához 
képest 93,45%-ban kiköltekezve, legalább +18,45%-os szinten túllépve az időarányos kereteket. A 
„szaklapok költségei” (21.028,-EFt) az egész évre betervezett 22.500,-EFt-hoz képest 93,457%-ot 
elérve, a megengedhető időarányos 15.000,-EFt-hoz viszonyítva 6.028,-EFt-al, a saját előirányzatot 
18,457%-al meghaladva, annál magasabban, (az egyesületi tényleges összkiadásokhoz – 14.538,- 
EFt /54.594,-EFt – viszonyítva: 26,629% szinten!) terhelték meg a költségvetésben előirányzott 
tervezett költségeket fedezni kívánó gazdálkodást.  
 
A GTE „működési költségei” a tervezetthez képest 56,66%-os szinten 18,34%-al alatta maradtak az 
egyesületi költségvetésben megengedett kiköltekezésnek, ezzel fegyelmezetten betartva az 
időarányos teherviselést. Az egyesületi portfolió összes többi elemei a költségvetésben előirányzott 
szint alatt maradva, elérhetővé tették, hogy az „összes egyesületi költség”   (54.594,-EFt) szintje a 
költségvetés tervezésekor időarányosan előirányzott szint alatt maradjon, azt 46,01%-on teljesítve, 
28,99%-ot megtakarítva , megmutatták, hogy a költekezésben elvárt visszafogottság a 
III.negyedévben is tartható és betartatható volt! 
 
A IV. tárgynegyedév összefoglaló gazdálkodási adata i: 
 
A GTE működési típusú (lásd: 1000-es munkaszámok!) III. tárgynegyedévi göngyölített bevételei  
(4.988,- EFt) a tervezett egész évi bevétel 65,63%-át érték el. Azonban működési típusú árbevétel 
tárgynegyedévi tiszta értéke (0,- EFt), amely azt jelenti, hogy a költségvetésben a III. negyedévtől 
elvárt tisztán (~1.900,- EFt/név) százalékosan 25%-os, halmozottan már 75%-os bevételi szinttől 
tisztán -25%-os, halmozottan -9,37%-os elmaradása tapasztalható. A célszerinti összes 
tárgynegyedévi bevételnek  (62.716, - EFt) a tárgynegyedév végén a működési bevételek  a 
halmozott bevételek 7,953%-át érték el. A megengedhető negyedéves (~8.300,- EFt/negyedév) 
működési költségek  a III. tárgynegyedév végéig elérhető (24.900,- EFt) szinttől gyakorlatilag 6.087,- 
EFt megtakarítással, összesítve, (18.813,- EFt) szinten: 56,66%-on  feletek meg. A működési 
költségek fedezetének hiánya (-13.825,- EFt) az egész évre betervezett fedezethiánynak az 
54,00%-a, vagyis a fedezethiány a megengedhető előirányzatnál (19.200,- EFt) 21%-al, nominális 
értékben (-5.375,- EFt-al) kisebb. A működési típusú költségek sorában a be nem folyt kinnlev őségek 
(-279,-EFt / 54.594,- EFt) a tiszta tárgynegyedévi könyvelt árbevétel 0,511%-a, ez azt jelenti, hogy a 
működési típusú bevételek  több, mint 99,488%-a  már a tárgynegyedévben időarányosan befolyt.   
 
A III. tárgynegyedéves bevételek időarányos ütemezettségét  vizsgálva [lásd:13. sz. táblázat ] a 
negyedév végi bevételi helyzethez viszonyítva jól látható, hogy szeptember közepéig a bevételek  már 
99,67%-ban  befolytak, július közepéig a bevételek 81,56%-a, augusztus közepéig a bevételek több, 
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mint 89,57%-a folyt be, azaz a tárgynegyedéves bevételek alakulása asszimptotikusan ütemesnek volt 
tekinthető, a töréspont a 37. héten következett be,  amelyet követően már csak a maradék 0,323% 
érkezett be két hét alatt: 
 
Egyesületi kummulált összesítés:               [ 13. sz. táblázat] 

2012.  
III. 
negyedév 

26. Hét 
2012. 
JÚNI. 
-06.30. 

28. Hét 
2012. 
JÚLI. 
-07.15. 

32. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.12. 

34. Hét 
2012. 
AUG. 
-08.26. 

35. Hét 
2012. 
AUG. 

-08.31.(09.03.) 

36. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.09. 

37. Hét 
2012. 

SZEPT. 
-09.16. 

38. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 23. 

39. Hét. 
2012 

SZEPT. 
-09. 30. 

 [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] [Ft] 
Bevétel 47.354.449 51.365.467 53.634.343 56.409.580 57.290.880 60.114.880 62.771.228 62.903.728 62.974.742 

[%] 75,195% 81,565% 85,168% 89,574% 90,974% 95,458% 99,676% 99,887% 100% 
Kiadás 38.842.136 39.536.221 47.319.747 47.968.982 49.744.323 50.089.205 51.778.953 53.002.151 54.820.779 

[%] 70,852% 72,119% 86,317% 87,501% 90,739% 91,369% 94,451% 96,682% 100% 
Fedezet 8.512.313 11.829.245 6.314.595 8.440.597 7.546.556 10.025.674 10.992.274 9.901.576 8.153.962 

[%] 104,394% 145,073% 77,442% 103,515% 92,550% 122,954% 134,808% 121,432% 100% 
9999 4.092.091 4.130.420 4.654.781 4.722.151 4.722.151 5.391.623 5.510.306 5.950.156 6.127.329 
Kinnlevő -1.390.578 -3.491.109 -208.205 -1.860.151 -1.210.151 -2.449.655 -4.190.179 -3.945.807 -2.351.102 
Egyenleg 7.121.735 8.338.136 6.106.390 6.580.446 6.336.405 7.576.019 6.802.095 5.955.769 5.802.860 
Értékpappir 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 140.734 
Pénztár 152.410 226.070 100.720 197.455 132.735 344.710 327.815 459.890 184.815 
Valuta 715.369 642.971 655.080 642.971 642.971 642.971 642.971 642.971 655.186 
Elsz. bet.szla. 6.627.557 4.561.570 5.541.310 4.515.278 3.889.698 4.883.738 4.060.049 3.516.823 1.183.673 

 
Az egyesületi kiadások  tárgynegyedévi alakulását, ugyanez az arányos kiegyenlítettség jellemzi. A 
költségek időközönként egyenletes  ~ kb 1.000,-EFt-1.000,-EFt növekedésével, végül is 
mérésenként~ kb 1,5%-1,5% -al nőttek meg az egyesületi összesített kiadások. A befolyt fedezet 
alakulása azonban már hektikus, és a tárgynegyedév végére fogyott le a legalacsonyabb szintre. A 
vizsgálódásból levonható az a következtetés, hogy a 37. heti fordulópont elérése után lecsökkent az 
árbevétel üteme, ugyanakkor tovább nőtt a kiadások mértéke, aminek egyenes következménye, hogy 
kritikusan csökken az Egyesület likvid fedezete. 
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Az oktatási tevékenységek  (lásd: 2000-es munkaszámok!) III. tárgynegyedévi bevételei  az egész 
évre betervezett szint 8,86%-át  érték csak el, ez azt jelenti, hogy az egész negyedévben nem volt 
bevétele (lásd: 0,-EFt) az oktatásnak, és így már -66,14%-al elmaradt a tervezett időarányos 
bevételektől. Az oktatási  tevékenységek költségei  a bevételek eelmaradása ellenére növekedtek 
(lásd: 19,-EFt) ugyan, de még így is csak 5,73%-át érték el a betervezett előirányzatnak. Az oktatási 
portfolió negyedéves eredménye  (228,-EFt) halmozottan 18,24%-át érte el a betervezett éves 
üzletági nyereség előirányzatának, ugyanakkor a (-19,-EFt) tiszta negyedéves  vesztesége  már 
ismételten -6,08%-al alul múlta a negyedévre elvárható fedezet előállításának elvárható (312.500- Ft) 
szintjét!.  
 
A költségvetésen felüli bevételes tevékenységek  könyvelésére szolgáló (lásd: 3000-es 
munkaszámok!) un. „bevételi centrumok” tevékenységeinek teljes hiánya miatt ez a portfólió-elem már 
a III. tárgynegyedévben is, továbbra is teljesen érintetlen. 
 
A szaklapok kiadási tevékenysége  (lásd: 4000-es munkaszámok) bevételei a III. tárgynegyedévben 
összesítve, az egész évre tervezett bevétel 71,87%-át érték el, ez gyakorlatilag megfelel az 
időarányos ütemezésnek, bár -3,13%-al elmarad az elvárható szintt ől. Ugyanakkor a kiadási 
tevékenység költségei  meghaladták a tárgynegyedévre előirányzott szintet az éves kiadások 93,45%-
ával , tehát 18,45%-al túlköltekeztek,  miközben bevételeik (21.561,-EFt) -4,173%-al maradtak  el az 
elvárható időarányosan tervezett (22.500,-EFt) értékektől! A szaklapok kiadói tevékenységétől a 
költségvetés által elvárt éves fedezetnek csak 7,093%-át biztosították a munkaszámok, tehát 
67,906%-al kevesebb  eredmény volt kimutatható a III. tárgynegyedév végén elvártnál! A III. 
tárgynegyedévi tiszta fedezet -1.308,- EFt, amely teljes egészében veszteség.  A szaklapok 
összesített teljesítménye elmarad az időarányos ütemezésben elvárt eredménytől. Tételesen a: 
4372 munkaszámon: M űanyag és Gumi 2012  

III. tárgynegyedév végi árbevétele  (17.009,- EFt) az éves előirányzat 113,39%-a, ami 
38,39%-al felül múlta  a negyedév végi kummulált elvárásokat, de a „M&G” tiszta III. 
negyedéves bevétele  (4.531,- EFt) az éves bevételi előirányzat 30,206%-a, amely +5,206%-
al meghaladja az időarányosan elvárható negyedéves szintet. A „M&G” tiszta III. negyedéves 
kiadásai  (4.026,- EFt) az éves előirányzat 30,969%-át tették ki, ezzel +5,969%-al felülmúlták 
az időarányosan megengedhető kiadásokat. A „M&G” közvetlenköltség/árbevétel viszonyát 
tekintve, amely a III. tárgynegyedév végén (13.415,- EFt/17..009,- EFt) halmozottan 78,887% 
volt, továbbá a III. tárgynegyedévre vonatkozó tiszta közvetlenköltség (4.026,-EFt)/árbevétel 
(4.531,-EFt) mutató: 88,854%, ami már az első látásra is jelzi, a tárgynegyedéves 
túlköltekezést,  mert a halmozott mutató is +3,885%-al a megengedett 75% fölé került, és a 
tiszta tárgynegyedéves mutató is 10,104%-al magasabb, mint a megengedhető legmagasabb 
érték: a 78,75%. Az is igaz, hogy a M&G által elért fedezet már az I. negyedévben túllépte az 
egész évre betervezett eredmény  nagyságát 134,45%-al, és a II. negyedév végén is 
154,45%-on  állt a halmozott eredmény-mutató, és a III. tárgynegyedév végén 179,7%-al 
meghaladta a teljes évre elvárt eredményt.  Viszont a tárgynegyedévi tiszta eredmény már 
csak 505,- EFt volt, ami a költségvetésben előírt eredménynek a 25,25%-a, ezzel névleges 
mértékben 0,25%-al, de túlteljesítette a tárgynegyedévre időarányosan esedékes 25%-ot! A 
GTE szaklapkiadási portfóliójának be nem hajtott kinnlev ősége  továbbra is szinte teljes 
egészében a „M&G” számlájára írható, amelynek nagysága a lap tárgynegyedévi 
árbevételhez képest az adott időpontban 20,988%. A M&G főszerkesztőjének előre jelzése 
alapján úgy tűnik, hogy a M&G gazdálkodása az utolsó tárgynegyedévben veszteséges lesz, 
és az eddig a munkaszámon kimutatott, de fel nem használt eredményt teljes egészében fel 
kívánja használni saját céljaira, tovább folytatva  az eddig is követett tárgynegyedéves 
túlköltekezést . Külön ki szeretnék térni az értékelés során arra a jelenségre, hogy a 
fedezetmegsztás elve a Költségvetés Közgyűlésen elfogadott szabályai szerint, a folyamatos 
gazdálkodási tevékenységet folytató munkaszámok esetében, az eredmény negyedévenként 
50%-50%-os megosztásán alapul, és a 3,75%-os minimális fedezet előállítása minden 
esetben elvárt gazdálkodási kötelezettség, annak teljesítése nem írja felül az osztozkodás a 
fele-fele arányú időarányosan megkövetelt alapelvét! 
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4373 munkaszámon: Gép 2012 

a III. tárgynegyedév végi  árbevétele  (2.519,- EFt) az éves előirányzatnak (5.000,- EFt) ismét 
csupán 50,38%-át érte el, ami 24,62%-al alulmaradt  az éves költségvetés előirányzatában 
megfogalmazott időarányos elvárástól, sőt a tárgynegyedéves tiszta árbevétel (1.096,- EFt) is 
a maga 21,92%-ával  még nem elégíti ki a negyedévre vonatkozó költségvetési elvárást. A III. 
tárgynegyedéves kiadások  halmozottan (4.987,- EFt) az éves előirányzott kiadások (3.750,- 
EFt) 132,986%-át is elérték, ezzel 57,986%-al túllépve  az időarányosan megengedhető 
értékeket. A „Gép” tárgynegyedéves tiszta költségei (557,- EFt) önmagukban is meghaladják a 
tárgynegyedévi tiszta bevételek (1.096,- EFt) felének nagyságát, és ez a halmozott éves 
előirányzatnak már önmagában is a 14,893%-os  költségszintjét jelenti. A „Gép” 
gazdálkodásának az időarányosan ütemezett értékektől való jelentős eltérését mutatja, hogy a 
halmozott kimutatású (4.987,-EFt/2.519,-EFt) közvetlenköltség/ árbevétel aránya: 
197,975%!!! , amely már a III. negyedévben is totálisan fedezet nélküli kiadói tevékenységet 
mutat. A GÉP szaklap ezzel a halmozottan -2.467,- EFt túlköltekezéssel  súlyosan 
megterhelte a GTE III. tárgynegyedéves elszámolását és ezen keresztűl a gazdálkodás 
likviditását! Természetesen tudjuk, hogy a szaklappal foglalkozó kollégák minden tőlük telhetőt 
megpróbáltak megtenni a lap életben tartására. A „Gép” III. tárgynegyedéves tiszta 
megtakarítása +539,-EFt , ami a III. tárgynegyedéves árbevétel (1.096,-EFt) 49,178%-a, így 
ennek továbbgyűrűző hatásaival, az egyesületi gazdálkodás már korábban elszenvedett 
sérülései a GTE egészére nézve továbbra is éreztetik kedvezőtlen hatásukat! 

4375 munkaszámon: Gép pályázat 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatását megszerezve a „Gép” című folyóirat fennmaradásának 
esélyeit megcélzó 3.000,- EFt forrás igénybevételét megpályázva, a III. tárgynegyedévében 
befolyt a további, második 1.000,- EFt nagyságú előleg, amely az árbevétel 66,66%-át  jelenti. 
Ebből a tárgynegyedévben 750,- EFt azonnal felhasználásra került, így a „Gép” elköltötte 
(lásd: 2.625,- EFt felhasználásával) a pályázat tervezett költségkeretének újabb 25%-át.  A 
pályázati portfolió „Gép-pályázat” című 4375 munkaszámán a III. tárgynegyedév végén -625,- 
EFt veszteség keletkezett, annak ellenére, hogy a tárgynegyedév tiszta egyenlege +250,-EFt. 
 

Az Egyesület pályázati tevékenységének  (lásd: 5000-es munkaszámok) a III. tárgynegyedévben a 
„Gép-pályázat” kivételével, még továbbra sem voltak  bevételei. Csupán költségeket könyveltünk el a 
pályázati tevékenységek terhére időarányosan 1,- EFt nagyságrendben.  
 
Az Egyesület konferencia szervez ő tevékenysége  (lásd: 7000-es munkaszámok) az éves 
költségvetésben a bevételek tekintetében vezeti a felsorolást. A III. tárgynegyedév végén a 
rendezvény bevételek (29.597,-EFt) halmozottan az éves előirányzatnak 70,46%-át érték el, 4,54%-
al elmaradva  az ütemezésnek megfelelő előrehaladástól. A konferencia szervező „üzletág”.  kiadásai  
a negyedév végén az éves előirányzatnak csak a 46,15%-át tették ki, míg a lekönyvelt eredmény  
(15.058,- EFt) az éves elvárás (10.500,- EFt) 143,409%-át érte el, miközben a kinnlev őség  (-746,- 
EFt) csupán az árbevétel 2,520%-a. A III. tárgynegyedév tiszta konferencia bevétele (6.847,- EFt), ami 
az eddigi időarányos konferencia bevételek (29.597,- EFt) 23,134%-a, az egyesületi  összbevétel 
(62.972,- EFt) 10,873%-a. A III. tárgynegyedéves időarányos tiszta egyesületi összbevétel (15.620,- 
EFt) 43,834%-át teszi ki a tiszta tárgynegyedévi konfrrencia bevétel. Jól látható tehát, hogy továbbra 
is az egyesületi fedezet fő forrása a rendezvényszervezés. Költségek tekintetében a tiszta III. 
negyedéves rendezvénykiadások (6.228,- EFt) az eddigi időarányos egyesületi rendezvényköltségek 
(14.538,- EFt) 42,839%-a, az eddigi háromnegyed éves egyesületi összkiadások (54.815,- EFt) 
11,361%-a és a III. tárgynegyedéves tiszta egyesületi öszzkiadás (15.976,- EFt) 3,983%-a. Az adatok 
a III. tárgynegyedévben is ténylegesen m űködő gazdálkodási tevékenységet  tükrözik!.Tételesen a: 
7252 munkaszámon: FISITA 2012 

az előző évről elhatárolt befejezetlen állomány részeként, már az I. tárgynegyedévben 
lekönyvelt (4.870,- EFt) árbevétel , az egész éves előirányzat 79,31%-át tette ki, ehhez újabb 
bevétel nem társult, teljes összege változatlan maradt.  Időarányosan újabb 861,- EFt került 
felhasználásra a halmozott költségek  (1.085,- EFt) között, ezzel az éves előirányzat (6.140,- 
EFt) 17,182%-a került elköltésre,  amellyel a fedezet  a kifizetés nagyságrendjében csökkent 
(3.784,- EFt) szintre. 
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7266 munkaszámon: Gépészeti Konferencia (Gép) 

A Gép című folyóirat konferencia szervezési képességeinek kiaknázásával, a Miskolci 
Egyetem TÁMOP projektjeinek támogatását felhasználva, a szaklap fennmaradását 
támogatandó, a szaklap Szerkesztő Bizottsága konferenciát szervezett. A tervezetthez (810,- 
EFt) képest a konferencia szervezői a tiszta III. tárgynegyedévben érdemben semmilyen 0,- 
EFt árbevételt nem hoztak, de végeredményben a harmadik negyedév végéig halmozottan 
3.910,- EFt bevételhez  juttatták a szaklapot, ezzel növelték a szaklap likviditásának esélyeit. 
A tárgynegyedévi tiszta költség is 0,- EFt kiadás  volt. és az eredmény is 0,- EFt fedezt , 
annak többszörösét kitevő halmozott fedezet  előállításával (3.710,- EFt) enyhítette a „Gép” c. 
szaklap túlköltekezése miatt, amelynek tiszta vesztesége -2.467,-EFt volt, az ennek 
következtében előállt, súlyosan megterhelte az egyesület III. negyedéves elszámolási rendjét 
és összesített gazdálkodási likviditást!  

 
7270 munkaszámon: Gyártás 2012 Konferencia 

A Gyártási Rendszerek Szakosztály szokásos novemberi nagyrendezvényének szervezése a 
III. tárgynegyedévben kezdődött el, így bevételévele  még nincs és a tervezett költségekkel 
még időarányosan sem számolthatunk el a (19,-EFt) kiadásával , ami most még veszteség.  

 
7271 munkaszámon: 43. Autóbusz Szakért ői Konferencia 

A Szakosztály szokásos nagyrendezvényének szervezése a III. tárgynegyedévben zajlott le, 
így a tervezetthez (3.440,-EFt) képest 91,62%-os  időarányos bevételével  (3.152,-EFt) és a 
tervezett költségekkel (3.057,-EFt) időarányosan 48,969%-ban  lefedhető, elszámolt (1.497,-
EFt) kiadásával , a teljes fedezete  (1.655,-EFt értékben), a III. tárgynegyedévben is tisztán 
ugyanezzel az eredménnyel, a betervezett (383,- EFt) eredményhez képest halmozottan 
432,114%-os és a tiszta tárgynegyedévre eső ugyanezen szinttű eredményként került a 
bevétellel és a kiadásokkal együtt lekönyvelésre.  

 
7272 munkaszámon: 33. Balatoni Ankét Konferencia 

A MOL Százhalombattai szervezete szokásos nagyrendezvényének szervezése a II. 
negyedévben kezdődött és a III. tárgynegyedévben folytatódott, így a tervezetthez (10.890,-
EFt) képest csak 7,988%-os  időarányos bevételével  (862,-EFt) és a tervezett költségekhez 
(6.790,-EFt) képest időarányosan szinte elenyésző, elszámolt (133,-EFt) kiadásával , a 
tervezett teljes fedezete  (4.099,-EFt értékben), a III. tárgynegyedévig halmozottan és tisztán 
is 729,-EFt eredménnyel került lekönyvelésre. A rendezvény eddigi kinnlev ősége is 
elenyész ő (-75,- EFt). 

 
7273 munkaszámon: OMMF Pályázat „Hegesztés Munkavéd elme” 

amelynek III. negyedév végi árbevétele nulla, a költségvetési előirányzat (4.950,- EFt), ami 
azt mutatja, hogy ez a projekt teljes egészében az IV. negyedévben fog megindulni és csak az 
indítási költségek terhelik a tárgynegyedévet. A „Pályázati projekt” költségei  a betervezett 
(4.950,- EFt) helyett a tárgynegyedévben csak (3,- EFt). A munkaszámon nem keletkezett 
eredmény.  

 

7274 munkaszámon: Hegesztés Roncsolás mentes anyagv izsgálat Mesterkurzus 
amelynek III. negyedév végi árbevétele (488,- EFt) a költségvetési előirányzat (600,- EFt) 
80,00%-át elérte, ami azt mutatja, hogy ez a rendezvény teljes egészében ebben a tárgy 
negyedévben került megrendezésre és elszámolásra is itt került. A „Mesterkurzus” költségei  
a betervezett (57,- EFt) helyett (58,- EFt) -ra +1,754%-al nőttek meg a végelszámoláskor , A 
munkaszámon keletkezett eredmény  (430,- EFt) a tervezett (431,- EFt) fedezetnek csupán -
1,754%-ával  csökkent.  

 
Az Egyesület tanulmányutakat szervez ő tevékenységének  (lásd: 8000-es munkaszámok) sem a 
bevételei,  sem a kiadásai a III. tárgynegyedévben sem mutatnak semmilyen mértékű gazdálkodási 
aktivitást. 
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A III. tárgynegyedév  végén az Egyesület célszerinti bevételes tevékenységeinek  összesített 
könyvelt bevételei (62,716,-EFt) az éves előirányzatnak(125.175,-EFt) 50,10%-át, költségei (54.594,-
EFt)a költségvetésben előirányzottnak (118.650,-EFt) 46,01%-át, fedezete (8.118,-EFt) a betervezett 
éves eredménynek (6.525,-EFt) 124,413%-át érték el. A működési jellegű költségvetési tételekkel 
kegészítve a III. tárgynegyedéves tiszta összesítést, az Egyesület célszerinti összes 
tevékenységének  halmozottan összesített könyvelt tiszta bevételei (15.620,-EFt) az előirányzatnak 
(125.175,-EFt) 12,478%-át, tiszta tárgynegyedéves költségei (15.976,-EFt) a költségvetésben 
előirányzottnak (118.650,-EFt) 13,464%-át, tiszta elért fedezete (360,-EFt) a betervezett eredménynek 
(6.250,-EFt) 5,76%-át érte el.  
 
A tiszta III. tárgynegyedéves egyesületi összesített árbevétel  (15.620,- EFt) a harmadik negyedéves 
halmozott árbevételnek (62.972,- EFt) a 24,804%-a, az egyesületi III. tárgynegyedéves összes tiszta 
kiadás (15.976,- EFt) a harmadik negyedéves halmozott egyesületi költségeknek (54.815,- EFt) a 
29,145%-a, a tiszta III. negyedéves egyesületi eredmény (360,- EFt) a harmadik negyedéves 
egyesületi fedezetnek (8.153,- EFt) a 4,415%-a. 
 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységének  (lásd: 6000-es munkaszámok) bevételei az I. 
tárgynegyedévben bevételezett 256,- EFt értéken felül sem a II. sem a III. tárgynegyedévben nem 
mutatnak semmilyen mértékű újabb bevételi aktivitást. A lekönyvelt 221,- EFt költség  mellett az 
árbevétel mínusz a kiadás különbözeteként kiadódó időarányos vállalkozási eredmény  35,- EFt, 
amelynek tiszta tárgynegyedévi eredmény része 0,- EFt. Mindezek az adatok megerősítik, hogy az 
első félév letelte után az Egyesületben csak formális vállalkozási tevékenység  tapasztalható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


