
2014. ÉVIZÁRÓ TAGGYŰLÉS BESZÁMOLÓ

PÉNZÜGYEK 2014

1., Nyitó készletek

1.1., bankszámlán:   101.709,-

1.2., házi pénztár:        5120,-

2., Bevételek

2.1., tagdíjak:  68.000,-        97,14%

2.2., pártolói tagdíj:     2000,-  2,86%

3., Kiadások

3.1. odúzás:

  - anyag:     

~

50.000,-

  (ez mind a tagok egyéni adományai és nem pénzbeni támogatásai)

  - benzin:         110.420,- 67,56%

  - szállás: 25.000,- 15,29%

  - konferencia:  6600,-  4,03%

3.1. működés:

  - bankszla.: 20.950,- 12,81%

  - egyéb:        465,-  0,28%

4., Záró készletek

4.1., bankszámlán:   29.759,-

4.2., házi pénztár:         635,-

5., Értékelés

A MKOE  a 2014-es évet pozitív mérleggel zárta. Idén nem sikerült szerződést 

kötnünk a KNP-al, mert az állami pénzek oly mértékben csökkentek, hogy saját 

működésük került veszélybe, így nem állt módjukban szakmai tevékenységük fej-

lesztése érdekében adatokat vásárolni. Az éves gazdálkodásunk csak a tagdíjak-

ra , tagi- és pártolói támogatásokra korlátozódott valamint a tavalyi maradványok-

ra. A tagdíjak pénzeszközeink közel 40%-t adták. 

Üzemanyagra több mint dupláját költöttük, mint tavaly, igaz részt vettünk egy 

konferencián, ami eggyel több kiszállást jelentett, és az üzemanyag árak is emel-

kedtek, mégis úgy tűnik többet mozogtunk terepen, ellenben a szállás költséget a 

felére csökkentettük. Bankköltségeink 45 %-al növekedtek.

Az évvégi maradvány összegek a fentiek következtében összesen a tavalyi pénz-
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készletünknek mindössze 28%-a, de még így is pozitíven zártuk a gazdasági évet.

A könyvelést továbbra is egy ismerős önkéntes munkaként végezte, ami jelentős 

költségspórolást jelentett. Mint az az általános beszámolóban is elhangzott nem 

sikerült a taglétszámot növelni, így e téren komoly előrelépést kell elérni a stabilabb 

gazdálkodás érdekében. A Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács tagjaként 

egyesületünk több társszervezettel közösen indult egy Európai Uniós pályáza-

ton melynek összefoglaló témaköre a nemzeti madárvédelem (populáció és élet-

tér). Ebből 5 éven keresztül évi mintegy 100.000 Ft forrásra számíthatunk, remé-

nyeink szerint már 2015-től a pályázatelbírálás menetének függvényében.

Összefoglalásképpen: anyagi helyzetünk kicsit gyengébb, míg kilátásaink szinte 

pontosan ugyanazok, mint egy évvel korábban, mert továbbra is fontos lenne az új 

tagok beszervezése és további pályázatilehetőségek felkutatása illetve kiaknázá-

sa, mindaddig, amíg egyesületünk meg nem kapja a közhasznú státuszt és a szemé-

lyi jövedelemadó 1%-okból viszonylag stabil bevételhez nem jutunk.


