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A képernyő előtt vannak: a csatolt jelenléti ív szerint. Az ülést Asztalos István úr vezette. 

Asztalos István elnök úr köszöntötte az online ülés résztvevőit. Az ülés a 2021. február 2-i online Elnökségi és IB ülés 
1/2021. sz. határozatán alapul. A résztvevők egyhangúan megszavazták a napirendet, annak megváltoztatására nem tettek 
javaslatot. 

 
1. Napirend: Előterjesztés az Egyesület 2020. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2021. évi előirányzatról 

Előadó: Koska János – elnökségi tag 

Koska János készített egy írásbeli előterjesztést, amelyet az elnökség tagjai előzetesen megkaptak. Az előterjesztés tartal-
mazza az Egyesület 2018., 2019. és 2020. évi pénzügyi adatait, mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. A 
számadatok összevetéséből megállapítható, hogy az utóbbi három évben a bevételek 1 978 306 Ft-os csökkenésével 
szemben a kiadások, ráfordítások mérséklődése 782 575 Ft. A jelentős különbséget – a nehezedő körülmények hatására – a 
jogi tagvállalatoktól kapott támogatás, az egyedi tagsági díjak 664 750 Ft-os kiesése, valamint a világjárvány következtében 
elmaradt szakmai rendezvényekhez nyújtott külföldi jogi személyek támogatásának elmaradása okozza. 

Az 1 978 306 Ft-os bevételkiesés döntő hányada -1 932 844 Ft 2020. évben következett be. Mindezek következtében visz-
szafogott és takarékos gazdálkodás mellett sem lehetett Egyesületünk 2020. évben elhatározott főbb adatait teljesíteni. 

Az elvégzett részletes vizsgálat és elemzés alapján úgy látja, hogy a működést befolyásoló belső és külső körülmények 
2021. évben a megteendő intézkedések hatására sem változnak jelentősen. 

Egyesületünk közhasznú tevékenységének szinten tartása azonban továbbra is célkitűzésünk. A bevételi lehetőségek fe-
szessége következtében kiadásaink ésszerű tervezése szükséges. Ezért indokoltnak tartja 

• Az Építőanyag szaklap megjelenő példányszámának mérséklését négy lapszámra. 

• A folyamatban lévő szoftverfejlesztések visszafogását 

• Valamennyi meghatározó költségtípusnál következetes mérséklő tendencia érvényesítését. 

Álláspontja szerint az Egyesület pénzeszközeinek nagyságrendjét a 2020. év végi szinten indokolt fenntartani. Ezért a 2021. 
évi költségvetést ennek alárendelten javasolja összeállítani, amely a következő: 

• Bevételek: 5 000 000 Ft 

• Kiadások: 5 200 000 Ft 

• Eltérés:   - 200 000 Ft 

Indokolt továbbá a költségvetés realizálásának a harmadik negyedévben történő áttekintése és a szükséges Vezetőségi 
intézkedések megtétele. 

Kéri a 2020. évi pénzgazdálkodás, az elvégzett elemzés megállapításait és a 2021. évi költségvetés elfogadását. 

Asztalos István tájékoztatta az Elnökséget az Építőanyag c. lap megjelenési gyakoriságáról és az egyes lapszámok terje-
delméről:  

• 2017. négy lapszám, 36-44-40-32 oldal, átlagosan 38 oldal 

• 2018. hat lapszám, 36-44-36-32-44-44 oldal, átlagosan 39,3 oldal 

• 2019. hat lapszám, 36-44-36-40-40-36 oldal, átlagosan 38,6 oldal 

• 2020. hat lapszám, 40-44-40-36-36-48 oldal, átlagosan 40,6 oldal 

Asztalos István tájékoztatta továbbá az Elnökséget a 260 eFt értékű cikkfeltöltő rendszer szoftverfejlesztést már leállította és 
a fejlesztőnek 2020-ban előlegként kifizetett 160 eFt munkadíjából 2021. március 11-ig vissza fog utalni 96.000 Ft-ot, amely-
nek jóváíró számláját már elküldte, így mindössze 64 eFt terheli majd a 2020-as évet. 

Dr. Balázsi Csaba felvetette, - amellyel Tóthné Kiss Klára is egyetértett  - ,hogy ebben az időszakban célszerű megpróbálni 
a fizetett tagsági díjak összegét lefaragni, de természetesen óvatosan, hogy ne érje hátrány az Egyesületet. 



 

 

 

2/2021. Határozat: Az online ülés résztvevői egyhangúan elfogadják a fenti javaslatokat és kérik azt a 2021. május 
12-ére tervezett küldöttgyűlés elé terjeszteni. Kérik továbbá Asztalos Istvánt, intézkedjen, hogy 2021-ben csak négy 
Építőanyag c. lapszám jelenjen meg, átlagosan maximálisan 40 oldal terjedelemben. 

 

2. Napirend: A Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése 

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Asztalos úr ígérete alapján konzultált dr. Hardicsay Sándor ügyvéd úrral, aki nem lát jogi lehetőséget arra, hogy online ülé-
sen tartsunk titkos szavazást. Ugyanakkor az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzet során a személy- 
és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezéseket tartalmazza, lehetővé teszi, hogy a vezető-
ség a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmaradjon, és a vezetőségválasztás elegendő ez alatt az időszak 
alatt megtartani. 

 

3/2021. Határozat: Az online ülés résztvevői egyhangúan elfogadják, hogy a május 12-i küldöttgyűlésen ne legyen 
vezetőségválasztás, hanem azt halasszuk el a veszélyhelyzet megszűnéséig. 

 

3. Napirend: Egyéb  

Előadó: Asztalos István – az Egyesület elnöke 

Az egyebek napirendi pontban egyéb hozzászólás nem lévén az ülést Asztalos István elnök úr bezárta. 

 

k.m.f. 

 

Az emlékeztetőt összeállította: Asztalos István 


