MTTOSZ 2022 évi költségvetés tervezése napirendi ponthoz kapcsolódó rövid kiegészítés

Ismételten megállapíthatjuk, szerencsére a mostani elnökség és elnök munkásságának teljes idejére
jellemző módon, hogy a megelőző közgyűlésünkön elfogadott terv és tényszámainkat nagyságrendjében
tartani tudtuk, még a nehezen kiszámítható hatású COVID-os időszak ellenére is.
A 2022-es költségvetésünk tervezésekor és elfogadása során viszont sajnos nem hagyhatjuk figyelmen
kívül az orosz-ukrán háborús konfliktus helyzet okozta hazai gazdasági következményeket.
Így pl. az infláció, a hazai energetikai árak, egyéb szolgáltatási árak emelkedésének valószínűségét
jövendöljük, amelyet a jogi személyek esetében a kormányzati áremelkedést kiegyenlítő törekvések
vélhetően nem fognak tudni tartósan és teljeskörűen kiegyensúlyozni.
Az üzemanyag árstopnak, a rezsiköltségek szubvenciójának vélhetően vége lesz még ebben a költségvetési
ciklusunkban.
Ezért a rezsi jellegű költségeink emelését, a dologi kiadásaink, igénybe vett szolgáltatásaink áremelkedését
valószínűsítjük, amelyet a költségvetési terveink kiadási oldalában is megjelenítünk.
Ugyancsak elkerülhetetlen a Dér utcai iroda állagvédő, javító felújítása is.
Az alaptevékenységünk kiadási oldalát nem csökkentjük, annak ellenére, hogy vélhetően a „normális”
működési időszakunk évi rendezvény számát nem fogjuk elérni, de javasoljuk, hogy tartsuk meg azt a
reményt és szándékot, hogy a normalizálódó környezeti hatásaink beálltával lehetőségünk legyen a
normális működésünk helyreállítására (ha még emlékszünk rá, hiszem olyan régen volt már ilyen
időszakunk…).
A bevételeink tervezésénél a 2021-es tényszámoknál mintegy 10%-al magasabb költségvetési bevétel
többletet tervezünk, melynek megalapozottságát az MTTOSZ elnökének, főtitkárának és vezetőinek a
forrásszerzési munkássága, illetve a bérbeadott ingatlanunk bérleti díjának infláció követő emelése
alapozza meg.
A megítélésünk szerint az MTTOSZ ernyőszervezeti minősége fog a 2022-es évben tovább erősödni a
tagságunk javára, melyet pl. a HS-ben, mint a tagság fő pályázati forrásnyerő helyén most már tartósan és
elismerten eredményes munkát végző vezetőink által betöltött „jótékony ajánlói szerepük” erősödése is
segítheti. Az MTTOSZ szervezetén belül a főtitkár és új munkatársának szerepe is ebbe az irányba
változhat, hiszen az ernyőszervezetünk ajánlása a tagság által önállóan benyújtott pályázatok kapcsán az
ún. „találati pontosság”, eredményesség szempontjából mindenképpen sokat javult, ezzel segítve a
tagságunk helyzetét.
Reméljük, hogy akár a 2022-es gazdasági évünkben már normalizálódik a világ és az MTTOSZ is hátrányos
külső körülményektől mentesen végezheti a munkáját a tagságát segítve és a boldog békeidők örömével.
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