
 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Tagok! 

 

Mielőtt előterjeszteném az Egyesület idei – 2022. évi – pénzügyi tervezetét, elöljáróban néhány dologról tájékoztatom a Közgyűlést. A 2021. év 
első fele a Covid fertőzés miatti korlátozások bevezetésével gyakorlatilag a felére csökkent. Ebben az időintervallumban kellett megvalósítanunk 
az egész évi programot, mind a klub-, és speciál kiállitás, mind a tenyészszemlék, karakter teszt megtartásában. Ezeken túl a tavalyi tervezés 
megvalósulását az előre nem kalkulálható tényezők jelentősen befolyásolták, mint a pereskedéssel, tagok kizárásával járó költségek. 

Az alábbiakban az elnökség részéről bemutatom a  2022. évi pénzügyi tervet. 

 

 

 

   
adat 1000 Ft-ban 

 
2021. évi terv 

 2021. évi    
2021.Tény/2021.Terv   2022. Tervezet  

 
2021.Tény/2022.Terv    

     tény adat   abszolút változás     % megoszl.  
2022. évi BEVÉTELEI:           

          
1.               Alaptevékenység – tagdíj  915 870 -45 750 -13,79 
2.               Kiállítási nevezések 1000 1219 219 1300 6,64 
3.               T.szle, átírás, karakterteszt 500 763 263 850 4,84 
4.               Alomellenőrzés 250 182 -68 300 64,83 
5.               Egyéb bevételek 10 19 9 20 5,23 

Bevételek összesen: 2675 3053 378 3220 3,83 

    



2021. évi KIADÁS:           
            
1.               Anyagjellegű költségek 2000 2678 678 2750 2,68 
2.               Személyi jellegű költségek 310 362 52 400 10,49 
3.               Értékcsökkenési leírás 0 0 0 0 0 
4.               Egyéb ráfordítás 10 3 -7 10 3,33 
Kiadások összesen: 2320 3043 723 3160 1,03 
Az üzemi tevékenység eredménye 355 10 -345 60 500 
Pénzügyi műveletek eredménye               0 0 0 0 0 
Adózás előtti/adózott eredmény 355 10 -345 60 500 

 

A tervezés időpontjában az ismert körülmények miatt kialakult infláció mértéke 8,5%. Ezt mind a bevételek, mind a kiadások tervezésénél szem 
előtt kellett tartani figyelemmel arra is, hogy voltak az előző évben olyan költségek, amik 2022. évben várhatóan már nem fordulnak elő. A 
perrel kapcsolatos kiadásokra és a postázási díjak elmaradására gondolok.  

Bevételein közül a tagdíj mértéke az előző év ugyan ezen időszakához viszonyított adata közel megegyezik az idei év adataival. Az 
alomellenőrzési díjat az 500,-Ft/kutya díjról 1.000,-Ft/kutya díjra emelte a MEOESZ. A tervezésnél e tény is figyelembe vételre került. Az idei 
évben tervezett klub-, és speciál kiállításaink CACIB kiállítások társ rendezvényeként kerül megtartásra. Ez pozitívan befolyásolhatja a nevezési 
hajlandóságot, de a külföldiek várható elmaradása és ezen rendezvények költség átrendeződése miatt szerény nyereségre számíthatunk. 

Köszönöm a figyelmet, kérem a Közgyűlést, hogy az Egyesület  2022. évi pénzügyi tervezetét hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2022. április 25. 

 

       Lendvay Erika 


