
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Tagok! 

 

Mielőtt előterjeszteném az Egyesület idei – 2020. évi – pénzügyi tervezetét, elöljáróban 

néhány dologról tájékoztatom a Közgyűlést. Az idei év rendhagyó év nem csak a mi 

Egyesületünk életében, hanem a gazdasági élet számos területén működő minden szereplő 

esetében is. A COVID19 vírushelyzet miatt a már meghirdetett tisztújító közgyűlést el kellett 

halasztanunk, ennek okán a pénzügyi tervezettel kapcsolatos közgyűlés is csak jóval később 

kerülhetett lebonyolításra.  Tényszámok ismeretében a tervezés ily módon formai dolog, 

mégis az Alapszabály előírásait figyelembe véve fontos, hogy a tagság közgyűlés keretében 

megismerhesse a pénzügyi tervet. 

Az Egyesület                         adat 1000 ft-ban 

     Tény adat Tervezet előző év előző év % 

2020. évi BEVÉTELEI: 

 

1. Alapatevékenység – tagdíj  1 476   1 557   1 271  18,37 

2. Kiállítási nevezések         0         0  1 046 nem értelmezhető 

3. T.szl, átírás, karakterteszt    194      672   1 516  -55,67 

4. Alomellenőrzés     373     560      746  -24,93  

5. Egyéb bevételek       34       50     193  -74,09 

Bevételek összesen:   2 077  2 839  4 772  - 40,51 

 

2020. évi KIADÁS: 

 

1. Anyagjellegű költségek 1 755  1 930  2 149  - 10,19 

2. Személyi jellegű költségek     77     157     540  - 70,92 

3. Értékcsökkenési leírás     65       65       90  - 27,77 

4. Egyéb ráfordítás                   0         0         0 nincs változás 

Kiadások összesen:              1 897  2 152  2 779  -22,57 

Az üzemi tevékenység eredménye   180    687  1993  - 42,90 

Pénzügyi műveletek eredménye              0                   0      -2 nem értelmezhető 

Adózás előtti/adózott eredmény  180   680  1 991  - 42,90 

 

 



2020. évben sajnos sem Klub, sem speciál kiállítást nem volt módunk tartani. A bevételek 

40,51 %-os csökkenése ennek tudható be. A kiállításokhoz tartozó személyi jellegű költségek 

70,92 %-os csökkenése is ezzel magyarázható.  

Az alomellenőrzési díjból származó korábbi időszakban kiszámlázott összegeket a MEOESZ 

2/3-dal csökkentette, ami azt jelenti, hogy a korábbi 1 500,-FT/kutya összeg helyett 500,-FT 

/kutya összeget utal Egyesületünk számára. Az  tervezés ebben a bevételi tételnél ezért óvatos. 

A nevezési di jak bankkártyás kifizetése miatti PayPal jutalék elmaradása 73,33 % 

bankköltség csökkenést jelent, míg a kétszeri közgyűlés megtartási költségei, ezzel 

kapcsolatos dologi kiadások pl. a posta ktg. 499 %-kos növekedést eredményezett. Ez a 

költség is egyértelműen  rendhagyónak tekinthető. 

A 2019. évi 1 991 e Ft nyereséggel szemben az idei 687 e Ft-os nyereség 65,52% csökkenést 

mutat. Mindezek ellenére a körülmények ismeretében ezt a nyereséget komoly pozitívumként 

kell értelmezni. 

Bízom benne, hogy a mindenkori járványügyi helyzetre tekintettel bevezetésre kerülő 

intézkedések mellett,  a 2021. év gazdálkodási adatai az idei évnél is  jobb eredményt fognak  

mutatni. 

 

Köszönöm a figyelmet, kérem a Közgyűlést, hogy az Egyesület  2020. évi pénzügyi tervét 

hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

 

       Lendvay Erika 

 

 

 

 


