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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

2020. évi költségvetési terve 

 

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi költségvetésének 

összeállításakor – az előző évekhez hasonlóan – a stabil, kiegyensúlyozott működést 

céloztuk meg. A bevételek esetében közel 8%-os csökkenéssel tervezünk, mivel a 

2019-ben elért árbevétel kiemelkedően magas volt. Ezzel párhuzamosan a 

ráfordításoknál 6%-os növekedéssel számolunk. Célunk, hogy a kamarai közfeladatokat 

és szolgáltatásokat továbbra is magas színvonalon lássuk el úgy, hogy közben a kamarai 

vagyont tovább gyarapítsuk.  

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a költségvetési tervet a beszámolóval azonos, a 

mérleg- eredmény kimutatás sémájának megfelelő szerkezetben állítottuk össze, így a 

főtábla (1. sz. melléklet) egyben mutatja a 2020. év végére tervezett bevételek és 

ráfordítások egyenlegének várható mérleg szerinti eredményét. 

 

 

 

A/Bevételek 

 

A/1 Tagdíj bevételek 

A tagdíjbevétel kb. 600 ezer Ft-os csökkenésével számolunk, mely abból adódik, hogy a 

kilépő, a vállalkozásukat megszüntető (felszámolás, végelszámolás), valamint a nem 

fizetés miatt kizárandó tagok tagdíjával a továbbiakban nem számolhatunk. Ez a 

csökkenés kisebb mértékű, mint amekkorát a tagvesztés indokolna. Az előző éveknek 

megfelelően feltételezzük, hogy az aktív tagok árbevétele növekedett bázis évben, így a 

tagdíj alapjuk is magasabb lesz. Örvendetes ugyanakkor, hogy a taglétszám csökkenés 

üteme mérséklődött, szinte fele az előző időszakhoz képest. 2019-ben 36 vállalkozás 

lépett be a Kamarába. Természetesen az általuk befizetendő tagdíj mérsékli az előzőekben 

felvázolt csökkenést, azonban arra a tényre figyelemmel kell lenni, hogy az új tagok 

jellemzően alacsony tagdíjfizető kategóriába tartoznak. A tagdíjat nem fizető 

vállalkozások évről évre történő kizárása miatt a tagdíjfizetési arány javulásával 

számolunk. Azok a vállalkozások maradnak kamarai tagok, akik a tagdíjfizetési 

kötelezettséget is vállalják a számos előny mellett. 

A kamara összbevételein belül a kamarai tagdíj aránya várhatóan fél százalékkal 

növekszik az előző évihez képest, 10,8%-ra prognosztizáljuk. Ha a kamarai hozzájárulást 

is hozzá számítjuk, együttesen 40,8%-ot tesznek ki, az előző évi 38,8%-kal szemben. A 

fennmaradó 59,2 %-ot szolgáltatási, támogatási és egyéb bevételekből kell hozzátenni 

annak érdekében, hogy a megyében folytatott színvonalas munkával tovább tudjuk 

segíteni a vállalkozásokat. 

 

A/2 Szolgáltatási bevételek 

A szolgáltatási bevételek esetében 6%-os csökkenéssel számolunk, nominálisan ez 

5 millió Ft-ot jelent. 
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Okmányhitelesítés esetén kis mértékű növekedésre számítunk az előző évek tapasztalatai 

alapján. Ezt a típusú szolgáltatást igénybe vevő szervezetek vonatkozásában nincs olyan 

információ a birtokunkban, ami jelentősen negatívan befolyásolná a külkereskedelmi 

forgalmat. Komolyabb változás nem várható az ATA egyezményt aláíró országok 

számában, így nem számolunk az ATA hitelesítésből származó kamarai bevétel jelentős 

változásával. A Brexit várható hatását jelen információink alapján nem tudjuk felmérni, 

de úgy gondoljuk, hogy ha hatással is lesz az ilyen jellegű bevételeinkre, az pozitív jellegű 

lesz. 

Vizsgáztatás soron a mestervizsgáztatáshoz, gyakorlati oktatók képzéséhez 

kapcsolódóan a mesterek/oktatók saját hozzájárulása, illetve a vizsgáztatás díja szerepel. 

2020. évre az előző évivel azonos számú, 40 fő támogatott mesterképzésére és 

vizsgáztatására kaptunk forrást. A jelentős mértékű csökkenést az okozza, hogy a tavalyi 

250 fővel szemben tárgyévre csak 100 gyakorlati oktató képzésére és vizsgáztatására 

kaptunk keretet. Ezt a költségvetési tételt még befolyásolhatja az önköltséges alapon 

vizsgázó mesterek száma, mely a jelenlegi felmérés szerint alacsonyabb lesz az előző 

évhez képest. Természetesen, ha a jogszabályok lehetőséget adnak rá, és igény 

mutatkozik rá, akkor továbbra is szervezünk ilyen típusú képzést. 

Rendezvények bevétele esetén kismértékű növekedéssel számolunk. Elsősorban a 

hagyományosan megrendezésre kerülő ügyféltalálkozókból és konferenciákból várunk 

bevételt. A korábbi évhez hasonlóan a térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások számát 

növeljük, így például a gazdasági témájú rendezvényekét (adó, tb, munkaügyi, 

adatvédelmi, cégkapu jogszabályok változása, illetve a Kamara által meghirdetett 

Robotika és digitalizáció éve rendezvénysorozat). Ezzel a kamarai törvényben ránk 

ruházott feladatot teljesítjük. Ezen rendezvények száma tárgyévben magasabb lesz, mint 

előző évben, ezért azt prognosztizáljuk, hogy a részvételi díjas rendezvények rovására a 

vállalkozások a díjmentes előadásokat látogatják inkább. 

A közvetített szolgáltatások volumenét alapvetően az ingatlanok bérbeadásával 

kapcsolatos továbbszámlázások határozzák meg. Eredményt befolyásoló szerepe nincs, 

hiszen a közvetített szolgáltatások ráfordításai hasonló nagyságrendűek.  

A szponzori és hirdetési bevételt az előző évi szint alatt terveztük. Inkább mértékében, mint 

nominálisan jelent nagy csökkenést. Sajnos csökken a vállalkozások szponzorálási kedve, 

lehetősége. Reményeink szerint azonban a vállalkozások továbbra is élnek a színes 

Kamarai Futár és az új honlap által biztosított hirdetési lehetőséggel, illetve a nagy 

létszámú rendezvényeinken való megjelenéssel. 

Székház bérbeadás bevételénél 10%-os növekedéssel tervezünk. A tartós bérlőkkel hosszú 

távú kapcsolatra számítunk, e tekintetben az épület maximális kihasználtsággal üzemel. 

Tárgyévben bérleti díj emelést alkalmazunk, a piaci helyzetnek megfelelően. Az eseti 

terembérlet vonatkozásában célul tűztük ki annak növelését. Folyamatosan növeljük a 

bérelhető helyiségek komfort szintjét, hogy ezzel növeljük a bérlők elégedettségét, és 

visszatérő bérlőként szolgálhassuk ki őket. Kedvező tapasztalat, hogy az eseti bérlők 

szívesen jönnek a Párizsi krt-i székházba, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak. 

Széchenyi Kártya előkészítéséből származó bevétel esetén az előző évvel azonos mértékű 

bevétellel számolunk. A benyújtott igények száma csökkenő tendenciát mutat ugyan, de 
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az igényelt hitelkeret növekvőt. A hitelkonstrukció iránti csökkenő kereslet oka lehet az, 

hogy egyéb 0%-os hitellehetőségek is megjelentek a piacon, pl.: MFB pontok által 

biztosított hiteltermékek. Reményeink szerint a korábbi érdeklődés és egyben tényleges 

hitelképesség tárgyévben is fennmarad. Információink szerint a konstrukció 

számottevően nem változik, egyelőre új termékek nem kerülnek bevezetésre a 

programon belül. Célul tűztük ki új ügyfelek akvirálását, folyamatosan dolgozunk a 

KAVOSZ Zrt-vel közösen a konstrukció népszerűsítésén, hiszen ezáltal hatással lehetünk 

a térség gazdaságának fejlődésére. 

Egyéb szolgáltatási bevételek soron 1,7 millió Ft-os csökkenéssel számolunk az előző 

évhez képest. A tételen belül jelentősebb bevétel az építőipari regisztrációhoz, illetve az 

egyedi megállapodásokkal alátámasztott eseti bevételekhez kötődik. Az előző esetében a 

bázis évi bevétellel számolunk. Az utóbbiból 2019-ben legnagyobb tételt az MKIK-val 

kötött vállalkozási szerződés biztosította projektfeladatok elvégzésére. Tárgyéven ilyen 

feladatról a költségvetés összeállításakor nem áll rendelkezésre információ. 

Természetesen, ha ilyen megbízásra lehetőség lesz, azt a korábbi magas színvonalon 

látjuk el. 

 

A/3 Egyéb bevételek 

Eszközértékesítés bevétele soron arányában jelentősebb csökkenést terveztünk, azonban 

ez számszakilag minimális eltérést jelent. A bázis évben a Szeged, Párizsi krt-i 

konferenciaterembe új, korszerűbb székeket szereztünk be. A régi székek eladásából 

származó bevétel jelent itt meg. 2020-ban a még meglévő, de szükségtelen székeket 

értékesíteni kívánjuk. Az ebből származó várható bevétel szerepel itt. 

A tagdíjjal kapcsolatos és egyéb késedelmi kamatok rovaton a legjelentősebb tételt a 

kamarai pénzügyi alapokból 2010-ben támogatást kapott, de azt határidőben vissza nem 

fizető E-powersys Kft. által fizetett késedelmi kamat jelentette bázis évben. A csökkenés 

oka, hogy a támogatott mind tőke, mind késedelmi kamatfizetésének eleget tett, 

tárgyévben ilyen jellegű és mértékű fizetésre nem számítunk. 

Az értékvesztés visszaírását az előző év nagyságrendjében kalkuláljuk. Folyamatosan 

dolgozunk a hátralékos állomány csökkentésén. 

 

A/4 Támogatási bevételek 

Az összes bevételen belül tárgyévben a támogatási bevételek aránya kis mértékben 

csökken. Az előző évi 44,4%-ról 42,7%-ra mérséklődik. Nominálisan azonban ez 

29,6 millió Ft csökkenést jelent. Ez még így is egy magas arány, mely számos előnnyel és 

hátránnyal is jár. Előny, hogy az ebből származó plusz bevételből bővebb szolgáltatást 

tudunk nyújtani a vállalkozások részére. Ez az előny manapság inkább kockázattá 

változott, a támogatások kifizetésének elhúzódása, esetleges megtagadása sebezhetővé 

teheti a tárgyévi költségvetést. 

A szakképzéssel kapcsolatos támogatási bevételek 2,5%-kal csökkennek, ami nominálisan 

3,8 millió Ft-ot jelent. A projektek finanszírozási struktúrájában jelentős változás nem 

történt az előző évekhez képest. 11 alfeladatot látunk el. Lényeges változás a kamarai 

gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás kapcsán van, itt az indikátor szám 240 főről 
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100 főre csökkent. Ez nominálisan 14,3 millió Ft-tal kevesebb forrást jelent. A korábbi 

MFKB működtetése helyett a megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok kialakítása 

és működtetése a feladatunk, mely projekt ellátásához 2 millió Ft plusz forrást kaptunk. A 

többi, hagyományosnak mondható alfeladat támogatási összege kis mértékben változott, 

elsősorban növekedett az indikátorszámok változásának megfelelően. Nem változott a 

finanszírozási struktúra, minden alfeladatra egységesen megállapítottak egy bér,- dologi 

és eszközbeszerzési keretet. Ezt meghaladóan pedig projektenként eltérő, indikátorokhoz 

kötött szakmai feladat finanszírozására felhasználható keretet, melyek egymás között 

nem átjárhatók. Az új finanszírozási módszer jól bevált, a támogató a tárgyévben is ezt a 

szabályt alkalmazza. Reményeink szerint így továbbra is a legoptimálisabban tudjuk 

felhasználni a rendelkezésünkre bocsátott támogatási összeget, hogy ezáltal elősegítsük a 

megyében a szakképzés megvalósítását, fejlesztését. 

Enterprise Europe Network támogatás vonatkozásában jelentős csökkenés látszik. Ez 

azonban csak technikai jellegű, a tárgyévi feladatot minden évben azonos nagyságú 

keretből kell megoldanunk. Az évek közötti keresztfinanszírozás volt az oka, hogy 

2019-ben magasabb összeg látszik. A projektzáró szakmai és pénzügyi beszámolót a 

mérleg zárást követően kell benyújtani, így annak elfogadása is később történik. A 

módosult számviteli szabályok szerint lehetőség van aktív időbeli elhatárolásként 

kimutatni a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások várható, 

még el nem számolt összegét az egyéb bevételekkel szemben, amennyiben a társaság 

bizonyítani tudja, hogy teljesíteni tudja a támogatáshoz kapcsolódó feltételeket. 2019-ben 

alkalmaztuk az új lehetőséget, így a korábban jelzett anomália, miszerint a költségek 

felmerülésének időszaka és annak a fedezetét képező bevétel elszámolásának időpontja 

évek között elcsúszik, már kiküszöbölhető. Az előző elszámolási metódusnak köszönhető, 

hogy bázis évben olyan bevételt is realizáltunk, melynek költség része előző évben merült 

fel. Ebből adódik, hogy a rovaton igen magas bázis szám látható. 

A Horizon 2020 programon belül csatlakoztunk az Enterprise Europe Network -2020-

INNO-HUN2020’ projekthez, melynek keretében a magyarországi kis- és 

középvállalkozások innovációs kapacitását mérjük fel, illetve elősegítjük annak 

növekedését. A támogatási szerződésnek megfelelően a projekt finanszírozásához az 

előleg a számlánkra megérkezett, mely a teljes költség 45%-a. A fennmaradó kiadásokat 

a Kamara előlegezi meg. Feltételezzük, az Enterprise Europe Network projekthez 

hasonlóan, hogy a szakmai feladatot az elvárásoknak megfelelően el tudjuk végezni, így a 

bevétel többi részét aktív időbeli elhatárolásként tárgyévre kimutatjuk. 

Békéltető Testület működtetésére fordítható összegre vonatkozóan csak tájékoztató 

jellegű információnk van. Aláírt támogatási szerződéssel nem rendelkezünk. Ennek 

ellenére a projekt költségvetését beépítettük a teljes költségvetésbe, mivel a Békéltető 

Testületek működtetésére fordítható összeg az ország költségvetésében elkülönítésre 

került. Előzetes információnk szerint a várható összeg 15,8 millió Ft. A soron látható 

csökkenésnek két oka van: egyrészt a bázis év amiatt volt magas, hogy a 2018. évi 

támogatás egy része mérlegzárás után érkezett meg, így azt csak a 2019. évi bevételek 

között tudtuk kimutatni, másrészt a Békéltető Testület elnöke 2020-tól az MKIK-val áll 

szerződéses kapcsolatban, a finanszírozása közvetlenül az ő költségvetésükből történik. 



 

5 
 

Tovább folytatjuk a nemzetközi kapcsolatok építését, ápolását. Erasmus támogatások 

soron három pályázattal kapcsolatosan tervezünk bevételt. Az egyik a Sustain-T, 

elnevezésű, melynek szakmai munkája 2019. évben befejeződött, azonban az utolsó 

jelentési időszakra eső támogatás már csak a tárgyévben realizálódik. A másik kettő a 

Flourish és a Sound of Business megnevezésű, ahol a bevételek realizálására a 

részelszámolások ütemének megfelelően számítunk.  

Az egyéb támogatások rovaton elsősorban a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

munkájának segítéséhez kötődő bevétellel számolunk, melynek keretében a 

vállalkozások jogorvoslati lehetőséggel élhetnek az építőipari kintlévőségeik beszedése, 

lánctartozások megszüntetése érdekében. Bár támogatási szerződéssel nem 

rendelkezünk, előzetes információnk szerint a szervezet további működtetéséhez a 

korábbi évekkel ellentétben kevesebb támogatás áll rendelkezésre, 2,3 millió Ft helyett 

1,5 millió Ft, az előző évi tapasztalat alapján azonban több hónapos utófinanszírozással. 

Az alacsonyabb finanszírozáshoz kevesebb szakmai munkát igényel a támogató. 

Ugyancsak itt szerepel a Nemzetközi Közlekedési Konferenciához nyújtott 300 ezer Ft-os 

támogatási összeg is, melyet évek óta biztosít az MKIK. A Magyarország - Szerbia IPA 

Határon átnyúló Együttműködési Program keretében egy automatizálási és 

mechatronikai labor létrehozását célzó, RILIAM elnevezésű nyertes projekt 

megvalósításában kamaránk partnerként szintén részt vesz. Az ehhez kapcsolódó, 

tárgyévre várható támogatást terveztük ide.  

A felsorolt támogatások az Enterprise Europe Network és a RILIAM projekt kivételével 

100%-os támogatási intenzitásúak. A két kivétel közül az első 60%-os, míg a második 

95%-os támogatási aránnyal bír. 

 

A/5 Kamarai hozzájárulás 

2020-ban csökkenésre számítunk a kamarai hozzájárulásból származó bevételeknél 

annak ellenére, hogy kis mértékben (évi átlagos 500 db) nő a hozzájárulás fizetésére 

kötelezett vállalkozások száma, viszont nagyobb arányban csökkent a behajtandó 

kintlévőség állománya. A csökkenés egyik oka, hogy előző években sikerült tovább 

tisztítani a regisztrációs adatbázist, a korábbi beazonosítatlan befizetések helyre 

kerültek, így függő tételként azok már nem szerepelnek a nyilvántartásban, illetve az 

előző évben nagyobb energiát fordítottunk a NAV általi behajtásra, melyre a kamarai 

törvény biztosít számunkra lehetőséget. Az előzőekből következik, hogy lényegesen 

csökkent a korábbi évekre vonatkozó kötelezettségek állománya, elsősorban a tárgyévre 

vonatkozó befizetésekre számíthatunk. Idén tovább folytatjuk a nem regisztrált 

vállalkozások felkutatását, azonosítását, illetve az elmaradt befizetések behajtását. 

Nagyban segíti a munkánkat, hogy a kamarai nyilvántartó rendszer most már on-line 

kapcsolatban van a hivatalos adatbázisokkal, így a vállalkozásokról napra kész adatokkal 

rendelkezünk. Fel kell hívni azonban a figyelmet, hogy a törvényben előírt 5.000,- Ft-os 

kamarai hozzájárulásból 90% marad a területi kamaráknál, 10% az MKIK-nak kerül 

továbbutalásra. A nagy összegű bevétellel szemben ott állnak azok a feladatok, melyek 

elvégzését törvény írja elő. Így többek között ingyenes rendezvényeken adunk 

tájékoztatást az aktuális jogszabály változtatásokról, elemzéseket készítünk, pályázati 

tanácsadást biztosítunk, adatbázis építéssel üzleti kapcsolatokat ajánlunk, illetve 
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általános tanácsadói hálózatot működtetünk, melynek keretében külső szakembereket 

kérünk fel az adott szakterületen előforduló probléma megoldására.  

 

A/6 Pénzügyi műveletek bevételei 

Ezen a soron igen komoly, közel 50%-os csökkenést tervezünk. A kamara a kamarai 

törvény értelmében csak államilag garantált értékpapírba fektethet be, ami alapvetően 

meghatározza a kamatszintet. A magasabb hozamú, de ezzel párhuzamosan magasabb 

kockázatú befektetéseket elkerüljük. Korábban lehetőségünk volt arra, hogy non-profit 

szervezetként féléves, vagy éves Magyar Állampapírt jegyezzünk. Ez a lehetőség azonban 

megszűnt. Másodlagos piaci forgalomban tudunk diszkontkincstárjegyet vásárolni 

0% hozammal. A korábbi évről áthúzódó befektetések hozamát becsültük meg várható 

kamatbevételként. A nulla %-os befektetést azért választjuk, mert ugyan hozamot nem 

termel, és a likviditást is negatívan befolyásolja, azonban az OBA garancia bankonként kb. 

30 millió Ft-ig él, az e fölötti rész egy esetleges bankcsőd esetén nem lenne biztonságban. 

A kamarai alapok aktuálisan ki nem helyezett összegét eddig kamatoztattuk, mivel az is 

növelte a rendelkezésre álló összeget. Tárgyévre azonban nem terveztünk kamatbevételt, 

mivel a 0%-os hozammal az eddigi célt nem érjük el, viszont a hosszabb lejáratú 

(jellemzően ez áll rendelkezésre) értékpapírokkal nem tudnánk biztosítani a támogatások 

folyamatos lehívási lehetőségét.  

 

 

 

B/ Ráfordítások 

A ráfordítások meghatározásakor továbbra is a megfontolt, költségtakarékos 

gazdálkodást tartjuk szem előtt. Ezeknél a tételeknél összességében növekedéssel 

számolunk, 6,2%-os mértékben. A korábbi megszokott magas színvonalon igyekszünk 

megvalósítani feladatainkat, úgymint a kamarai hozzájárulásért nyújtott ingyenes 

rendezvényeket, szolgáltatásokat, illetve a támogatott projektek lebonyolítását. 

Bővítettük a kamarai irodahálózatot azért, hogy a megyei lefedettséget biztosítsuk. Így 

2020-tól Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes és Makó mellett Csongrádon és 

Mórahalmon is helyben tudjuk kielégíteni a vállalkozók érdeklődését. Valamennyi helyen 

saját tulajdonú ingatlanban végezzük a munkát, rész- illetve teljes munkaidőben dolgozó, 

szakképzett kollégákkal. 

 

B/7 Anyag jellegű ráfordítások alatt értjük az anyagköltséget és az igénybevett 

szolgáltatásokat. Mindkét ráfordítás elsősorban az aktuális projektek megvalósításával 

kapcsolatban merül fel, illetve a kamara általános működését biztosítja. Az alábbiakban 

azok a költség sorok kerülnek bemutatásra, melyeknél lényeges eltérés látható a bázis 

időszakhoz képest. 

Százalékos mértékben kiugró növekedést mutat az egyéb nyomdaköltség, több, mint 

négyszeresére emelkedik. A bázis időszakban igen alacsony volt ez a tétel, a nemzetközi 

projekteknél a kiadványok tényleges megjelenése átcsúszott a tárgyévre. A növekedés 

másik oka, az arculatváltás. Modernizáltuk és egységesítettük a Kamara megjelenését, az 

ehhez kötődő költségek egy része jelenik meg itt.  
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Egyéb anyagköltség alatt találhatók a szintvizsgáztatáshoz és a mestervizsgához 

szükséges felhasznált anyagok. Ennek mértéke a pályázati támogatásban rögzített, kvóta 

alapú. A szintvizsga esetén magasabb létszámkeretet kaptunk a tavalyi ténylegesen 

levizsgáztatotthoz képest, míg a mestervizsga esetén nőtt az egy főre felhasználható 

támogatási összeg. De itt találjuk a Kamara napi működéséhez, illetve a bővült kamarai 

irodai hálózat felszereléséhez, működtetéséhez szükséges költségeket is. 

A bérleti díjak emelkedése elsősorban a szakképzési projektek műhely- és 

terembérletéhez kötődik. Ugyancsak ide terveztük a térségi és tagozati keretek 

felhasználásának egy részét. 

Székház üzemeltetés, karbantartás összege továbbra is magas arányt képvisel a 

ráfordítások között. Itt jelennek meg a székházakhoz kapcsolódó rezsiköltségek, ami 

önmagában jelentős tételt mutat, valamint a további karbantartások, korszerűsítések. 

2020-ban már 6 székház üzemeltetésével kell terveznünk, mivel 2020. januárjában 

Mórahalmon is vásároltunk egy osztatlan közös tulajdonú ingatlant Mórahalom Városi 

Önkormányzattal közösen, külön használati megállapodással. Ez azonban teljes 

átalakításra és felújításra szorul, ezért az üzemeltetési költségekkel csak a második 

félévtől számolunk. A szegedi ingatlan II. emeleti konferencia termében az akusztikai 

problémát kívánjuk megoldani, illetve az első emeleti, irodai szinten az elavult 

nyílászárók cseréjét energiamegtakarítás céljából. Az előző éveknek megfelelően a 

halasztható felújítások elvégzésére akkor kerül sor, ha év közben a költségvetés 

stabilitása megengedi azt. 

A hirdetés, reklám, propaganda költségek esetében növekedést tervezünk. Tovább 

kívánjuk javítani kommunikációnkat, bár a lehetőségeknek megfelelően igyekszünk minél 

több ingyenes sajtómegjelenéssel számot adni a vállalkozóknak szolgáltatásainkról, 

elvégzett feladatainkról. Tovább folytatjuk az elkészült kommunikációs és marketing 

koncepció megvalósítását, melytől a kamarai munka pozitívabb megítélését várjuk. A 

rovaton megjelenő költségek jelentős része a Délmagyarország című napilapban való 

megjelenéshez kötődik, illetve tovább promotáljuk a vidéki irodákban, helyben igénybe 

vehető szolgáltatásokat. 

Közel 60%-os költség csökkenés látszik az oktatás, továbbképzés soron. A támogatási 

bevételeknél említett mesterképzés és gyakorlati oktatók képzése projekttel kapcsolatos 

feladatok megoldásához szükséges külső szakértők igénybevétele jelenik meg itt. Az 

utóbbi esetben a finanszírozott létszám 250 főről 100 főre csökkent, ez okozza a kisebb 

költséget. 

Rendezvények oktatási díja soron kétszer akkora összeget terveztünk, mint az előző évben. 

A Digitalizáció és a robotika éve jegyében több olyan nagyobb rendezvényt tervezünk, 

melyen külső előadók osztják meg szakmai tudásukat, tapasztalatukat.  

Bel- és külföldi kiküldetés költségei elsősorban támogatott projektekhez kötődnek. Az 

Elnökség részére tervezünk egy kihelyezett elnökségi ülést, valamint a kamarai dolgozók 

két napos továbbképzését. A rovaton belül azonban a legnagyobb arányt a szakképzési 

projektekhez kötődő diákok utaztatása jelenti. Úgymint a Szakma Sztár Fesztiválra való 

szállítása, illetve a pályaorientációs tanácsadás keretében az üzemlátogatások 
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megszervezése. A külföldi kiküldetési költségek a futó nemzetközi projektek 

megvalósítása érdekében merülnek fel. 

A posta, telefon, internet, informatikai rendszer üzemeltetés soron összességében 

csökkenést tervezünk. Ez elsősorban a postaköltség optimalizálásának köszönhető majd. 

A digitalizáció jegyében növeljük az elektronikus úton való kapcsolattartást mind a 

vállalkozókkal, mind a hivatalokkal. A legjelentősebb változtatást a Békéltető Testület 

operatív működésében tervezzük. A hagyományos, tértivevényes tájékoztatás helyett a 

vállalkozásokat cégkapun, míg a fogyasztókat e-mailen látjuk el megfelelő információval. 

Előnyösebb szolgáltatói szerződést kötöttünk a szegedi iroda internet biztosításához, ami 

költség megtakarítást jelent, ugyanakkor el kell mondani, hogy a vidéki irodák számának 

bővülése miatt összességében nő az ilyen jellegű költségünk. Ugyancsak nő az 

informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségünk, mivel 2020-ban 

bevezetjük az elektronikus számlázást. Természetesen ennek köszönhetően azonban 

csökken a postaköltségünk. 

A támogatott projekt szolgáltatási költségei címszó alatt, ahogyan a nevéből is adódik, a 

pályázatok megvalósításához igénybevett szolgáltatások jelennek meg. Ezek elsősorban a 

nemzetközi pályázatokhoz kötődnek. 

 

B/8 Egyéb szolgáltatások 

Itt jelenik meg az MKIK-nak fizetendő tagdíj, mely a tagdíjbevétel 8%-a, valamint az 

okmányhitelesítés utáni díj, mely az ebből származó bevétel 2%-a. Ugyancsak ide 

tervezzük a mesterlevelek után fizetendő 8.000,-Ft/fő díjat is 40 fő után, illetve a 

gyakorlati oktatók vizsgáztatása utáni 3.810,-Ft-ot is 100 főre vonatkozóan. A rovat másik 

nagy tétele a Különféle egyéb szolgáltatások, melyen belül a pénzügyi befektetési és 

szolgáltatási díjak képviselik a legnagyobb volument. 

 

B/9 ELABE, közvetített szolgáltatások 

A közvetített szolgáltatások esetében kis mértékű csökkenést terveztünk. A ráfordítások 

jelentős része a Párizsi krt-i székház földszinti üzletterének bérbeadásához kötődik, a 

rezsiköltségek jelennek meg itt.  

 

B/10 Személyi jellegű ráfordítások 

A kamara szolgáltatói jellegéből adódóan a személyi jellegű költségek meghatározó 

szerepet játszanak. A terv szerint 2020-ban az összkiadások 63,6%- át teszi ki, az előző 

évvel szinte azonos mértékben. 2019-ben ez az arány 63,5% volt. 

A főfoglalkozású alkalmazottak bérköltségének növekedését tervezzük tárgyévben. Ezt két 

lépcsőben valósítjuk meg. Az első lépés: költségvetési terv jóváhagyását követően, 

május 1-i hatállyal 10%-os átlagos béremelést tervezünk, hogy lépést tudjunk tartani a 

piaci árakkal, és a tapasztalt, jól képzett kollégákat meg tudjuk tartani. A növekedés másik 

oka jogszabályváltozás. Várhatóan 2020. július 1-től, vagy 2020. október 1-től 

(kormányzati döntéstől függően) 17,5%-ról 15,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási 

adó. Az ennek köszönhető megtakarítást szintén béremelésre kívánjuk használni. A 

költségvetési tervben az október 1-i bevezetéssel számoltunk. A kamarai munkatársak 

motiválása érdekében teljesítményértékelést végzünk, és ezt követően úgynevezett 



 

9 
 

mozgóbér kifizetését tűztük ki célul az előző évek jól bevált gyakorlatának megfelelően. 

Továbbra is arra törekszünk, hogy az alkalmazottak bérének minél nagyobb arányát 

támogatási forrásból fedezzük. A fluktuációból adódó munkaerő felvételnél a korábbi 

évekhez hasonlóan előnyben részesítjük azon jelentkezőket, akik foglalkoztatásához 

valamilyen kedvezmény kapcsolható (pl.: START kártya, csökkent munkaképességű), bár 

a jogszabályváltozásnak köszönhetően az ilyen jellegű mozgásterünk jelentősen csökkent. 

2020-ban a várható átlagos statisztikai állományi létszám 44,19 fő lesz, melyből 41,19fő 

teljes munkaidőben, 3 fő részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra. A megnövekedett 

feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében létszámfejlesztésre került sor, melyet 

az előző év végén már megkezdtünk. Egy kolléga teljesen új státuszon jelenik meg a 

műszaki csoportnál, ahol a kibővült irodai hálózat műszaki kiszolgálását, illetve 

informatikai feladatokat lát el. A csongrádi ingatlan működtetéséhez, egy 4 órában 

dolgozó kollégát vettünk fel, illetve 2020. harmadik negyedévétől tervezzük a mórahalmi 

iroda működtetése kapcsán egy fél státuszú kolléga felvételét. 

Megbízási díjak vonatkozásában összességében az előző évi szinttel tervezünk. Az itt 

felmerülő költségek jelentős része a Békéltető Testület feladatainak ellátásához 

szükséges külső szakemberek díjazása miatt merül fel. Az ügyszám folyamatos 

növekedése ebben az esetben magával vonzza a kifizetett tiszteletdíjak volumenének 

emelkedését, azonban ettől az évtől lehetőségük van a testületi tagoknak, hogy 

feladatukat vállalkozóként lássák el, számlaadás mellett. Ugyancsak itt jelennek meg a 

szakképzési projektek megvalósításának költségei, melyeket külső szakértők 

bevonásával tudunk megoldani. Ezek volumene nő az egyes szakképzési alfeladatok miatt 

(mesterképzés, szintvizsgáztatás, gyakorlati oktatók képzése).  

A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában csökkenést látunk, melynek oka, a korábban 

említett jogszabályváltozás, illetve az igénybe vehető kedvezmények alkalmazása. Az 

előző évhez hasonlóan év közben lép érvénybe a változás. A főfoglalkozású alkalmazottak 

esetén jól meghatározható, hogy a bér és annak terhe, a szocho mikor merül fel, melyik 

periódusban. A még magasabb, 17,5%-os terhet jelentő az első háromnegyedévben, míg a 

csökkentett, 15,5%-os az utolsó negyedévben. Amennyiben az ország gazdasági helyzete 

mégsem teszi lehetővé az adó csökkentését, a Kamara költségvetési egyensúlyára nem 

lesz hatással, hiszen akkor a béremelés második lépcsője elmarad, és ugyanakkora 

mértékben növekszik csak a szociális hozzájárulási adó állománya. Ugyanez nem 

tervezhető a külső szakérők esetén, így óvatosság miatt első sorban a még magasabb 

teherrel számoltunk. A kiküldetési napidíjak a korábban felsorolt nemzetközi projektek 

megvalósításával összefüggésben merülnek fel. 

Reprezentációs költségeknél lényegében az előző évi szinten tervezünk. Ide került 

beállításra a korábbi évek tapasztalatai alapján a tagozati, térségi és klub keretek 

felhasználásának egy része, itt jelennek meg a kamarai rendezvényekhez kötődő üzleti 

vendéglátás és ajándék költségei, valamint a szakképzési projektek keretében 

megvalósított képzések, vizsgákhoz, átadó ünnepségekhez kötődő ellátások. 2020-ban 

ünnepli a Kamara fennállásának 130. évfordulóját, melyhez kötődően ünnepség sorozatot 

tervezünk. Az ehhez kapcsolódó üzleti vendéglátás költségei is itt jelennek meg. A kamarai 

jövőkép részeként a 2020-es év a „Robotika és a digitalizáció éve”. A program 

megvalósításához is merülnek fel ilyen jellegű kiadások. 
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Egyéb személyi jellegű költségek között szerepelnek a kamarai alkalmazottak részére 

biztosított cafeteria rendszer elemei. Az előző évhez hasonlóan tárgyévben napi 8 órás 

státuszra egységesen évi 317.190 Ft-ot biztosítunk. 

 

B/11 Értékcsökkenési leírás 

Az értékcsökkenési leírás esetében emelkedéssel számolunk, ami az előző évi 

fejlesztéseknek köszönhető. Aktiválásra került a makói és a csongrádi ingatlan is, 

ugyanakkor várhatóan az év harmadik negyedében a mórahalmi ingatlan esetében is 

megtörténik az átalakítás befejezése, melyet a korábbiakban említettünk. Itt jelennek meg 

továbbá azok a költségek is, melyek az új ingatlanok berendezéséhez kapcsolódnak, 

használatbavételkor egyösszegben elszámolt értékcsökkenésként. Ugyancsak itt 

szerepelnek a támogatott projektek által megengedett eszköz beszerzések.  

 

B/12 Egyéb ráfordítások 

Ezen a rovaton három tétel befolyásolja jelentősen a kamarai költségvetés egyensúlyát. 

Az egyik a követelések elszámolt értékvesztése, a másik a vissza nem igényelhető ÁFA, a 

harmadik a különféle egyéb ráfordítások. Az értékvesztés és a behajthatatlan 

követelésekre leírt összeg esetében is kis mértékű csökkenésre számítunk. A tényleges 

mértékét jelentősen befolyásolja az ügyfelek fizetési képessége és hajlandósága. A vissza 

nem igényelhető ÁFA összegét az előző szinten terveztük. A különféle egyéb ráfordítások 

között szerepel a hozzájárulás, mely az MKIK részére fizetendő a kamarai hozzájárulás 

után merül fel. Mértéke 10 %. 

A jelenlegi információk birtokában elmondható, hogy a CSMKIK alapműködéséhez 

szükséges források 2020-ban rendelkezésre állnak. Természetesen továbbra is a 

költségtakarékos gazdálkodást kell előtérbe helyezni. A bevételi tervekben rögzített 

tételek tényleges realizálása nyújthat azonban csak fedezetet esetlegesen az elmaradt 

fejlesztések megvalósítására. Az előző éveknek megfelelően továbbra is figyelemmel 

kísérjük a bevételek és a költségek alakulását, havi zárásokat készítünk, és annak 

tükrében döntünk a kiadások további teljesítéséről. 

 

 

 

C/ Tárgyévi eredmény 

A költségvetési terv elkészítésekor rendelkezésre álló adatok és információk alapján 

2020. évre 1,1 millió Ft eredményt prognosztizálunk, feltételezve, hogy valamennyi 

támogatási szerződéshez kapcsolódó bevételt sikerül realizálnunk, illetve a kötelező 

kamarai regisztrációból befolyó várható bevételt sikerült reálisan megbecsülni.  

Továbbra is – az előző évekhez hasonlóan – folyamatosan kontrollálni szükséges a 

bevételeket, és a kiadásokat e szerint szabad teljesíteni. Az eddig megszokottak szerint 

folytatni kell a szigorú költségtakarékosságot a költségvetés egyensúlyának megtartása 

érdekében. 
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Kamarai tagozatok, térségek finanszírozása 

A tagozati, térségi finanszírozás az előző évhez hasonló módon működik. A felhasználási 

elvek nem változnak. A keret két részből tevődik össze: részben a korábbi évek szerint a 

tárgyévi tagdíjakból elkülönítve tagozati keretet képzünk, melynek javasolt összege 

2020. évre 1,7 millió Ft. Felosztása a korábbi elveknek megfelelően történik, 50%-a az 

előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a 2019. december 31-én aktuális taglétszám 

arányában. A tagozatok ebből finanszírozzák közösségi rendezvényeiket. A keret másik 

eleme az előző évi keretmaradvány. A korábbi évek tapasztalata alapján továbbra is igény 

mutatkozott arra, hogy a tárgyévben fel nem használt keret következő évre átvihető 

legyen. Meg kell jegyezni, hogy a költségvetési egyensúlyt pozitív és negatív irányba is 

módosíthatja ez a módszer. Ahogyan az látszik, előző évben mérleg szerinti eredményként 

került kimutatásra a fel nem használt keret, mivel annak fedezete az előző évben 

képződött. Tárgyévben viszont - a tényleges felhasználás esetén – csökkenti az 

eredményt, hiszen annak fedezete tárgyévben nem biztosított. Az átvitt keret összege 

1,03 millió Ft. A tagozatok ebből finanszírozzák közösségi rendezvényeiket. A tervezetet 

a 2.a számú melléklet tartalmazza.  

Tovább működik az 5 kamarai klub, melyhez anyagi forrást is rendeltünk. Ennek összege 

klubbonként 100-100 ezer forint. 2020-ban új klub is alakult, HR vezetői klub néven. 

Természetesen a tárgyévi működésükhöz itt is biztosítjuk az éves 100 ezer Ft-os keretet. 

A térségek önálló működését biztosító keret felosztása a tagozati keret meghatározásának 

elve alapján történik, vagyis 50%-a az előző évi befizetett tagdíj arányában, 50%-a a 

2019. december 31-én aktuális taglétszám alapján. A javasolt keretösszeg itt is 

1,70 millió forint. A tervezetet a 2.b számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Kamarai pénzügyi alapok költségvetési terve 

A Kamara 2020-ban kisebb módosításokkal átalakítva folytatja kamarai tag 

vállalkozásainak támogatását az 1996. óta működtetett Kamarai Alapok segítségével. 

Továbbra is három témában: gazdaságfejlesztési, kereskedelemfejlesztési, valamint 

innovációs elképzeléseik megvalósításához kérhetnek támogatást a vállalkozások.  

Az elnyerhető támogatás maximális összege továbbra is 10 millió Ft, azonban ekkora 

összegre csak azon tagjaink pályázhatnak, akik legalább 3 éve tagjai gazdasági 

önkormányzatunknak. A három évnél rövidebb visszamenőleges kamarai tagsággal 

rendelkező cégek esetében a maximálisan igényelhető támogatatási összeget 5 millió Ft-

ban határozta meg az Elnökség. Az igényelhető támogatási összeget a pályázó vállalkozás 

az éves árbevétele is meghatározza ezentúl, ugyanis az elmúlt három év átlagos 

árbevételénél magasabb támogatási igény nem kerülhet jóváhagyásra. Az igényelt 

támogatás az előző évhez hasonlóan részben készletfinanszírozásra is felhasználható. A 

minimálisan elvárt vállalkozási önerő továbbra is 20 %, a futamidő 5 év. 

A pályázati felhívás 2020. január 24-én kiírásra került. A Kamarai Alapokból 2020-ban 

elnyerhető pénztömeg nagysága a korábban felhalmozott állományból: 40.663.419,- Ft, 

melyet a tavalyi évhez hasonlóan 20 millió Ft-tal meg kívánunk emelni. Mivel a várható 

pályázati igényt 90 millió Ft nagyságrendben prognosztizáljuk, javasoljuk, hogy a 

Küldöttgyűlés adjon olyan jogosultságot az Elnökség részére, hogy amennyiben igény van 

rá, maximum további 30 millió Ft-os keretnövekedésről saját hatáskörben döntsön. Az 
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emelt összegű Pénzügyi Alap a későbbi években is forrást biztosít majd a pályázók 

részére. Az évközi átcsoportosítás nem érinti a kamarai költségvetés egyensúlyát, mivel 

visszatérítendő támogatásról van szó, így csak a követelésállomány növekszik a 

pénzeszközökkel szemben. 

 

 

Szeged, 2020. február 28. 

 

 Baricz Teréz 

 gazdasági vezető 

 

 

 

A 2020. évre vonatkozó költségvetési terv elkészítése óta, a koronavírus miatt 

bekövetkezett válság hatására, jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, mely a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bevételeit is negatívan befolyásolja. 

Ezeknek a felmérését követően kénytelenek voltunk a ráfordításokat is mérsékelni, úgy, 

hogy a Kamara működését fenn tudjuk tartani, és a vállalkozásokat a kialakult nehéz 

helyzetben is segíteni tudjuk. A jelen pillanatban ismert hatások tükrében elkészítettük a 

CSMKIK 2020. évi módosított költségvetési tervét, melyet az 1. számú melléklet kiegészítő 

oszlopa tartalmaz, módosított terv megnevezéssel.  

 

Szeged, 2020. április 8. 

 

 

 Baricz Teréz 

 gazdasági vezető 

 

 

 

 



1. számú melléklet

A BEVÉTELEK
1. Tagdíjbevételek 56 456 55 855 98,94% 39 000 69,82%

1.1 Tárgyévi tagdíj 56 456 55 855 98,94% 39 000 69,82%

2. Szolgáltatási bevételek 83 320 78 262 93,93% 73 949 94,49%

2.1 Okmányhitelesítés 23 465 24 030 102,41% 24 030 100,00%

2.2 Vizsgáztatás 11 478 5 915 51,53% 5 915 100,00%

2.3 Rendezvény bevételek 2 703 3 176 117,50% 3 113 98,02%

2.4 Közvetített szolgáltatások bevétele 2 876 2 645 91,97% 2 645 100,00%

2.5 Szponzori és hirdetési  bevételek 2 210 1 475 66,74% 1 225 83,05%

2.6 Székház bérbeadás 20 212 22 336 110,51% 18 836 84,33%

2.7 Széchenyi kártya előkészítés 14 926 15 000 100,50% 15 000 100,00%

2.8 Egyéb szolg bevételek 5 450 3 685 67,61% 3 185 86,43%

3. Egyéb bevételek 5 781 5 073 87,75% 5 073 100,00%

3.1       Eszközértékesítés bevétele 240 130 54,17% 130 100,00%

3.2 Tagdíjjal kapcs  és egyéb kés. kamatok 724 30 4,14% 30 100,00%

3.3 Értékvesztés visszaírás 4 719 4 773 101,14% 4 773 100,00%

3.4 Egyéb bevételek 98 140 142,86% 140 100,00%

4. Támogatási bevételek  250 369 220 674 88,14% 213 750 96,86%

4.1 Szakképzéssel kapcsolatos támogatások 147 257 143 466 97,43% 136 542 95,17%

4.4 EEN hálózati támogatás 57 702 42 648 73,91% 42 648 100,00%

4.5 Békéltető Testület támogatása 21 065 15 827 75,13% 15 827 100,00%

4.6 Erasmus támogatások 14 977 10 410 69,51% 10 410 100,00%

4.7 Egyéb támogatások 9 368 8 323 88,85% 8 323 100,00%

5. Kamarai  hozzájárulás 162 164 155 000 95,58% 130 000 83,87%

5.1 Kamarai  hozzájárulás 162 164 155 000 95,58% 130 000 83,87%

6 Pénzügyi műveletek bevételei 4 654 1 914 41,13% 1 915 100,05%

6.1 Betéti-, értékpapír  kamatok 2 572 1 414 54,98% 1 415 100,07%

6.2 Egyéb pénzügyi bevétel 2 082 500 24,02% 500 100,00%

Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6) 562 744 516 778 91,83% 463 687 89,73%

2019.

 I.- XII. hó tény 

2020.

 I.- XII. hó terv 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 2020. évi  költségvetési terve   

2020.

 I.- XII. hó módosított terv 

Módosított 

terv az eredeti 

terv %-ában

Terv a 

tény %-ában



B RÁFORDÍTÁSOK
7. Anyagjellegű ráfordítások 113 988 122 086 107,10% 92 773 75,99%

7.1 Anyagköltség 15 843 22 101 139,50% 16 377 74,10%

7.2       Vásárolt anyag, irodaszer, nyomtatvány 2 480 2 755 111,09% 2 241 81,34%

7.3       Kamarai szgk üzemanyag felhasználás 632 635 100,47% 535 84,25%

7.4       Kamarai ujság előállítás 3 981 3 921 98,49% 2 073 52,87%

7.5       Egyéb nyomdaköltség 970 4 298 443,09% 4 128 96,04%

7.6       Egyéb anyagköltség 7 780 10 492 134,86% 7 400 70,53%

7.7 Igénybevett  szolgáltatás 98 145 99 985 101,87% 76 396 76,41%

7.8 Hírlap, szakkönyv, CD 696 743 106,75% 743 100,00%

7.9 Bérleti díjak 4 260 7 309 171,57% 6 823 93,35%

7.10 Székház üzemeltet.karbantartás 13 001 22 924 176,32% 12 228 53,34%

7.11 Egyéb javítás, karbantartás 598 460 76,92% 435 94,57%

7.12 Hirdetés, reklám, propaganda költségek 8 408 10 254 121,96% 4 599 44,85%

7.13 Oktatás, továbbképzés 16 921 7 017 41,47% 7 017 100,00%

7.14 Rendezvények oktatási  díjai 1 661 3 329 200,42% 2 129 63,95%

7.15 Vizsgáztatási díj 3 606 4 623 128,20% 2 814 60,87%

7.16 Bel és külföldi kiküldetés 12 595 12 670 100,60% 12 267 96,82%

7.17 Posta, telefon, internet, inf.rendszer üzem. 13 355 11 233 84,11% 11 035 98,24%

7.18 Jogi és egyéb tanácsadás 2 217 2 300 103,74% 2 300 100,00%

7.20 Támog. projektek szolg. költségei 15 944 12 553 78,73% 10 451 83,25%

7.21 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 4 883 4 570 93,59% 3 555 77,79%

8. Egyéb  szolgáltatások 12 092 11 390 94,19% 9 880 86,74%

8.1 Biztosítási díj 1 210 1 242 102,64% 1 242 100,00%

8.2 MKIK tagdíjak, egyéb díjak 6 281 5 487 87,36% 3 987 72,66%

8.3       Különféle egyéb szolgáltatások 4 601 4 661 101,30% 4 651 99,79%

9. ELABE, közvetített szolgáltatások 2 735 2 645 96,71% 2 645 100,00%

10. Személyi jellegű ráfordítások 308 510 328 067 106,34% 315 151 96,06%

Bérköltség

10.1 Főfoglalkozású alkalmazottak bére 208 273 228 992 109,95% 223 918 97,78%

10.3 Megbízási díjak 19 478  19 628 100,77% 17 015 86,69%

Bérjárulékok

10.4 Szociális hozzájárulási adó 40 864 40 379 98,81% 38 125 94,42%

10.5 Egyéb járulékok 2 178 2 069 95,00% 1 936 93,57%

Személyi jellegű egyéb költségek

10.6 Kiküldetési napidíj 1 573 1 517 96,44% 1 517 100,00%

2019.

 I.- XII. hó tény

2020.

 I.- XII. hó terv 

2020.

 I.- XII. hó módosított terv 

Módosított 

terv az eredeti 

terv %-ában

Terv a 

tény %-ában



10.7 Reprezentációs költség 18 014 17 822 98,93% 15 685 88,01%

10.8 Egyéb személyi jellegű 18 130 17 660 97,41% 16 955 96,01%

11 Értékcsökkenési leírás 19 183 21 074 109,86% 15 304 72,62%

12 Egyéb ráfordítások 28 691 30 221 105,33% 27 720 91,72%

12.1        Vissza nem igényelhető áfa 3 598 3 600 100,06% 3 600 100,00%

12.2 Követelések elszámolt értékvesztése 4 773 4 362 91,39% 4 362 100,00%

12.3 Behajthatatlan követelések leírt összege 1 781 1 664 93,43% 1 664 100,00%

12.4 Különféle egyéb ráfordítások 18 539 20 595 111,09% 18 094 87,86%

13 Pénzügyi műveletek ráfordításai 28 10 35,71% 10 100,00%

14 Nyereséget terhelő adók 301 150 49,83% 150 100,00%

Ráfordítások összesen 
(7+8+9+10+11+12+13+14) 485 528 515 643 106,20% 463 633 89,91%

C Tárgyévi eredmény (A-B) 77 216 1 135 1,47% 54 4,76%



2/a. számú melléklet

Tagozat
Létszám 

2019.12.31-én

 2019. évben 

befizetett tagdíj,  Ft

2020. évi tagozati 

keret tagdíj 

arányosan Ft

2020. évi tagozati keret 

létszám arányosan Ft

2020. évi 

tagozati keret 

összesen, Ft

2019. évi fel 

nem használt 

keret Ft

2020-ban 

felhasználható 

keret összesen 

Ft

1. Ipari tagozat 209 24 757 070 376 103 173 996 550 099 101 359 651 458

2. Kereskedelmi tagozat 260 12 189 391 185 178 216 454 401 633 364 600 766 233

3. Szolgáltatási tagozat 355 14 792 579 224 725 295 544 520 269 539 613 1 059 882

4. Kézműipari tagozat 197 4 212 414 63 994 164 006 228 000 30 708 258 708

Tagozat összesen 1021 55 951 454 850 000 850 000 1 700 000 1 036 280 2 736 280

Szeged, 2020. január 17.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna

titkár

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Javaslat a kamarai tagozatok 2020. évi projektfinanszírozási keretére  



2/b. számú melléklet

Térség

Létszám 

2019. 12.31-

én

 2019. évben 

befizetett tagdíj  

Ft

2019. évi térségi 

keret tagdíj 

arányosan Ft

2019. évi térségi 

keret létszám 

arányosan Ft

2020. évi 

térségi keret 

összesen, Ft

2019. évi fel 

nem használt 

keret Ft

2020-ben 

felhasználható 

keret összesen 

Ft

1. Csongrád térség 36 2 166 635 83 253 76 884 160 137 164 421 324 558

2. Hódmezővásárhely Városi Szervezet - térség 134 7 300 463 280 520 286 181 566 701 303 438 870 139

3. Kistelek térség 26 797 573 30 647 55 528 86 174 97 192 183 366

4. Makó térség 64 5 714 290 219 571 136 683 356 255 372 050 728 305

5. Mórahalom térség 43 1 383 933 53 178 91 834 145 012 93 023 238 035

6. Szentes térség 95 4 758 135 182 831 202 889 385 721 0 385 721

Térségek összesen 398 22 121 029 850 000 850 000 1 700 000 1 030 124 2 730 124

Szeged, 2020. január 17.

dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna

titkár

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Javaslat a kamarai térségek 2020. évi projektfinanszírozási keretére  


