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Fejér Megyei Ügyvédi Kamara

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Kollegák!

A Felügyelő Bizottság a Kamara gazdálkodását a rendelkezésre álló könyvelési bizonylatok 
és a Kamara könyvelője által átadott naplófőkönyv alapján végezte el. A vizsgálatunk során 
elsődleges szempont volt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a Kamara gazdálkodása 
megfelel-e a hatályos jogszabályba foglaltaknak.

A kamara 2018. évi bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

2018.
Bevételek:

A kamara bevételének döntő részét jelenleg is a tagdíjak képezik. A 2017. évi bevételhez 
képest jelentős növekedés figyelhető meg, eltérés főleg a kamarai jogtanácsosok integrálása 
miatt következett be.
FMÜK tagdíj: 42.630.216,-Ft 
Ügyvédi díj belépés: 800.000,-Ft 
Regisztrációs díj: 1.920.000,-Ft

Összbevétel: 47.819,622,- Ft

Kiadások: 2018.

Munkabérek
-munkabér: 4.835.000 Ft
-tiszteletdíj: 9.900.000 Ft
-megbízási díj: 2.605.260 Ft
-járulékok és közterhek: 6.796.501 Ft

-fenntartási kiadások:
-MŰK befizetés: 10.064.925 Ft
-postaköltség: , 345.966 Ft
-telefonköltség: 149.345 Ft
-internetelőfizetés: 51.650 Ft
-irodaszer: 50.484 Ft
-tisztítószer: 6.726 Ft
-biztosítás: 47.208 Ft
-szoftverfrissítés: 14.216 Ft
-számítógép javítás, karbantartás: 103.390 Ft
-ügyvédek lapja, szakkönyv: 5.856.650 Ft
-belföldi kiküldetés: 340.683 Ft
-gázdíj: 109.334 Ft
-villanyáram: 71.189 Ft
-vízdíj: 12.566 Ft
-közös ktg: 178.020 Ft .
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-riasztás, őrzés: 90.600 Ft

-számviteli szolgáltatás: 300.000 Ft

-bankköltség: 256.134 Ft

-irodagondnoki díj: 300.000 Ft

-oktatás, továbbképzés díja: 62.230 Ft

-reprezentáció: 711.475 Ft

-tárgyi eszköz lOOe alatt

Összkiadás: 40.454.923,-Ft.

Egyenleg: 7.364.698,-Ft

A Kamara jelenleg két banknál vezet bankszámlát, mely kizárólag a tagdíjak fizetése miatt 
indokolt.

Bankok egyenlege 2018.12. 31.:
CIB Bank:
OTP Bank:

9.643.557 Ft
7.702.987 Ft

Pénztár záró egyenlege 2018. 12.31.: 225.538 Ft

A kamara gazdálkodása a fentiek alapján a pénzeszközök megfelelő felhasználásával történt..

A kamarai díjak mértékét jogszabály rendezte 2018. január 1-jétől, ami a mi viszonylatunkban 
lényeges emelést jelentett.

A Kamara vagyonából jelentős tételt képvisel az irodaépület, amelynek nyilvántartási 
értéke 18 millió forint, míg a valós értéke már mintegy 50 millió forint.

Elmondható tehát, hogy a Kamara saját tulajdonú helyiségben folytatja továbbra is a 
tevékenységét, a helyiség fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek nem 
kirívóak. Megállapítható, hogy a kollégák az ingatlant költséghatékonyan próbálják 
működtetni. Hitel már az ingatlant nem terheli.

A kiadások jelentős részét továbbra is olyan kiadások teszik ki, melyeket befolyásolni nem 
lehet.
2018-ban éves szinten 10.064.925 Ft befizetés történt a MŰK felé.

Ma már negyedévente kell létszámot jelentenünk, és a következő negyedévben ennek alapján 
kell megfizetnünk a Magyar Ügyvédi Kamara részére a hozzájárulás mértékét.
A kamara működése a havi kimutatásokat végignézve költséghatékonynak mondható, a 
kolléganők próbálnak a kiadásokkal spórolni, minden ésszerű intézkedést megtesznek a 
kiadások csökkentése érdekében.
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Pártolandónak tartjuk továbbra is egyrészt az oktatásra, másrészt a perbeszédversenyen való 
helyezett díjazását. Továbbra is javasoljuk, hogy a Kamara aktívan vegyen részt az oktatások 
szervezésében, lebonyolításában, hiszen az elmúlt időszakban elmondható, hogy majdnem 
minden kollega részt vett valamilyen oktatással kapcsolatos rendezvényen.

A Kamara a kintlévőségek beszedésére érdekében a szükséges lépéseket folyamatosan 
megteszi. A tagok tartozása 2018. 12. 31-i állapot szerint 834.600 Ft volt.

Javasoljuk, hogy az eddig alkalmazott gyakorlatnak megfelelően - negyedévente 
felülvizsgálat és felszólítás - kerüljön sor a kintlévőségek áttekintésére és a fizetési 
felszólítások kiküldésére.

2018-ban 7 fegyelmi eljárás indult, fegyelmi bírság 3 esetben, összesen 510.000 Ft összegben 
került kiszabásra, ugyanakkor megfigyelhető, hogy a bírságból a bevétel 2018-ban 40.000 Ft 
volt.

A taglétszám alakulása

2018.12.31.2017. 12.31.
Ügyvéd 252247
Alkalmazott ügyvéd 9 6
Ügyvédjelölt 26 24
Kamarai jogtanácsos 54 57
Jogi előadó 55

KAMARAI TAGDÍJAK FT/HÓ
2018-2019.

ügyvéd havi kamarai tagdíja 11.000 Ft
alkalmazott ügyvéd havi kamarai tagdíja 8.800 Ft
Ügyvédjelölt kamarai tagdíja 3.300 Ft
Kamarai jogtanácsos tagdíja 8.800 Ft
Jogi előadó tagdíja 2.640 Ft

A belépő tagok nyilvántartásba vételi díjat fizetnek, amely ügyvéd esetében 200.000 Ft, 
kamarai jogtanácsos esetében 160.000 Ft, ügyvédjelölt és jogi előadó esetében 100.000 Ft. Az 
átjegyzések és saját jelöltek bejegyzése kedvezménnyel jár.

A kamarai tagdíj kedvezményében részesül az, aki az év elején megfizeti a teljes éves 
tagdíjat, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.

A tagdíjon túlmenően számos adminisztratív bevétele van még a kamarának, amelyek inkább 
szerteágazóbbak (fiókiroda nyilvántartásba vétele, székhelymódosítás, stb.) és 
összességükben nem számottevőek.

Kérem szíveskedjék a közgyűlés a Felügyelő Bizottság ismertetett jelentését tudomásul 
venni és javaslom a beterjesztett 2018. évi költségvetési beszámolót elfogadni.

Székesfehérvár, 2019. május
Felügyelő Bizottság
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