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           Ikt.sz.: 787-2/2021. 
ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS RÉSZÉRE 
 
 
Tárgy: írásbeli egyeztetés 
 kérdések – válaszok 
 MOK 2019. évi és 2020. évi pénzügyi beszámolók 
 
 
Tisztelt Országos Küldött! 
Kedves Tagunk! 
 
 
A 2021. június 7-én kiküldött e-mail levelünkkel kezdeményezett írásbeli egyeztetés 2021. június 14-én 
lezárult, a küldöttektől kapott kérdéseket és az azokra adott válaszokat, továbbá az egyéb észrevételeket 
az alábbiak szerint összesítjük és tesszük közzé a MOK honlapján: 
 
 
Küldötti kérdések: 
 
1. A TESZ-ek és az OH működési költsége jelentősen, több mint 40 millió forinttal nőtt, ráadásul a 
részletes kimutatásból az is kiderül, hogy nagyon egyenlőtlen ennek a területi megoszlása (Budapest pl. 
13 millió forintot kapott, Baranya megye pedig egy fillért sem). Mi ennek az oka?  
 
Válasz: A 2019-es évben a TESZ-ek és az OH működési kvótája átlagosan 11,4%-kal emelkedett, a 2020-
as évben minden TESZ-t érintő átlagos (százalékos) működési kvóta emelés nem történt, ebben az évben 
– az egyes TESZ-ek igényei alapján – egyedi működési kvóta korrekciók történtek. A működési kvóták 
mértékét, így azok emelését is, a Területi Szervezetek Tanácsa jogosult eldönteni és rögzíteni a MOK 
mindenkori Költségvetésében.  
 
2. A Marketing, online kommunikáció ... soron 8 millióról 50 millió forintra nőtt a kiadás. Elég 
szembeötlő, mi ennek a magyarázata? 
 
Válasz: a 2020. évi Költségvetés előkészítése során az Országos Elnökség egyhangú határozatával 
elfogadta a 32/2020.02.19. Elnökségi határozatot, mely szerint a MOK országos elnöksége úgy határoz, 
hogy a költségvetés 1. sz. melléklet 20. sor „marketing, online kommunikáció költsége” keretet további 
33.900.000,- forinttal megnöveli, így az átcsoportosításra is figyelemmel a költségkeret végösszege 
50.000.000,- forint. Az Országos Elnökség ezzel a döntésével jelezni kívánta, hogy kiemelt területként 
kezeli a MOK kommunikációjának megújítását. 
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3. A nemzetközi tagdíjak 2 millió forinttal kevesebbe kerülnek. Mi ennek az oka? A vírus járvány miatt 
csökkentették valamelyik szervezet tagdíját, vagy esetleg a MOK kilépett valamelyik nemzetközi 
szervezetből?  
 
Válasz: a MOK tagsági jogviszonyát 2020. évtől csak a CPME szervezetben tartja fenn, a WMA tagság 
megszűnt. 
 
4. Az OH költségei között megjelent közel 70 ezer forint kiadás bölcsődei és óvodai szolgáltatás címen, 
amit nem teljesen értek, csak feltételezem, hogy a vírusjárvánnyal lehet ez is összefüggésben - bár nem 
tudom, kamarai pénz ilyen célú felhasználása mennyire szabályos. 
 
Válasz: a „kamarai pénz ilyen célú felhasználása” teljesen szabályos. Ennek magyarázata, hogy a 
tárgyidőszakban hatályos, a Cafetéria rendszert szabályozó jogi normák lehetővé tették, hogy a 
foglalkoztatottak – amennyiben a munkáltató élni kívánt a lehetőséggel – a Cafetéria rendszeren belül 
válasszanak egyes szolgáltatások között. A MOK Országos Hivatala úgy döntött, hogy a Cafetéria 
rendszerébe – pl. a SZÉP kártya mellé – felveszi ezt a szolgáltatást, annak érdekében, hogy a 
kisgyermeket nevelő szülők élhessenek ezzel a lehetőséggel. 
 
 
Küldötti észrevételek: 
 
1. Mind a két év költségvetése eleve veszteségre lett tervezve, ami számomra elvi szempontból 
elfogadhatatlan, a tartalékok felélése nagyon rossz irány. Szívből remélem, hogy ez nem lesz tendencia, 
mert annak, csak nagyon rossz vége lehet... 
 
 
Kelt: Budapest, 2021. június 15. 
 
 
Tisztelettel: 

 
 
 
 

Dr. Farkas Gergely 
országos hivatalvezető – s.k. 
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