
MEGJEGYZÉSEK  

a 2019. évi gazdasági beszámolóhoz és 2020. évi gazdasági tervhez 

 

Bevételek 

1. A törzskönyvben tartás pályázat elszámolási szabályai szerint a tényleges 

költségekhez viszonyítva maximum arányában maximálisan ez az összeg volt 

szabályosan pályázható. 

 

2. A célpárosítási rendszerben részt vevő csikók tervezettnél kisebb létszáma miatt. 

 

3. A 214/c állatgenetikai erőforrások megőrzése támogatással kapcsolatban beadott 

kérelmek jelentős késéssel kerülnek kifizetésre, de eddigi tapasztalataink szerint végül 

minden igénylésünk realizálódott. (mivel a jelenlegi helyzetben nem látunk garanciát a 

2020. évi kifizetésre sem, tárgyévi tervünkben ezt az összeget bevételként nem 

szerepeltetjük.) 

 

4. Az egyesület irodavezetőjének bérezésére 2017-ben beadott pályázat első 

gazdálkodási évre vonatkozó kifizetése.  

 

5. Az előzetes terveinkkel ellentétben a 2019. évi OMÉK csak jelentősen szűkített 

formában került megrendezésre. A hagyományos OMÉK állattenyésztési kiállítás a 

hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Napok társrendezvényeként lett 

megtartva, külön állami forrás biztosítása nélkül.  

 

Költségek 

1. Az egyesület 2019. évi gazdasági tervében: 

 az OMÉK társrendezvényként meghirdetett hódmezővásárhelyi Alföldi 

Állattenyésztési Napok keretében megrendezett nóniusz fajtabemutató,  

illetve  

 az egyesület jubileumi rendezvényének költségei nem kerültek megtervezésre. 

Fentiekre az egyesület Elnöksége egyedi döntéssel jóváhagyta összesen 2,5 millió 

Forint forrás terven belüli átcsoportosítását (az átcsoportosítás a Fiatal Fogatlovak 

Világbajnokságának támogatása, kiadványok, állategészségügyi költségek, működési 

gépjármű-költségtérítés, tagdíjak, egyéb költségek, mélyhűtés, mesterséges 

termékenyítés terv költségsorokból történt). 



2. A megvásárolt bemutatóruházat és rendezvény-felszerelés jelentős része többször 

felhasználható, nagy része eszközállományunkban rendelkezésre áll (280 000 Ft 

összértéken). 

 

3. A bírálatokkal kapcsolatos gépjármű-költségtérítések, valamint bírálati és megbízási 

díjak növekedését az ex situ apaállatjelölt felnevelése pályázatok kapcsán előírt extra 

bírálatok költségei okozták. 

 

4. A 2019. évi közgyűlés a tervhez képest jóváhagyta az irodavezető munkabérének 

bruttó 300 ezer Forintra történő emelését. Mivel az irodavezető tevékenységét 2019. 

június 1-től egyéni vállalkozóként látja el, a munkabérével kapcsolatos közterhek ettől 

az időponttól megszűntek. Az irodavezető munkabéréből havi 250 ezer Forint 2017. 

május 1-től folyamatos pályázati forrásból visszatérítésre kerül. Ezzel kapcsolatban az 

egyesületünk számlájára 2017-18. és 2018-19. gazdálkodási évekkel kapcsolatos 

támogatás maradéktalanul megérkezett (2019.06.21-én és 2020.04.23-án). 

 

5. Az egyesület mélyhűtés, mesterséges termékenyítéssel kapcsolatos programja 2019. 

évben együttműködő partner hiányában nem folytatódott. 

 

6. Az állattenyésztési alap támogatásból az egyesület MLOSZ felé fennálló befizetési 

kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban a felek között 2017. március 20-án 

létrejött részletfizetési megállapodás szerint. 

 

Terv 2020. 

Iroda karbantartás címen tervezett összeg az irodabérleti díjban lelakható.  

 

 


