
Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesülete 

Pénzügyi beszámoló 2019 

 

2019. január 1-i nyitó egyenleg a bankszámlánkon 349.317 forint. 

 

Tagsági díjból származó bevételek: 2019-ben 52 tagdíjbefizetés történt, ami 636.000 forint bevételt hozott. A tagsági díjunk tavaly 

április 1-től változott, addig a MEOESZ kártyával együtt 12.000 forint/fő, ezt követően pedig 15.000 forint/fő volt, melyből 3000 

forint/fő a MEOESZ-t illeti. Az első három hónapban 46 tagdíjbefizetés történt, melynek során LEOE és MEOESZ tagságot is 

igényeltek, míg azt követően 5 tagdíjbefizetés érkezett. A tavalyi évben 1 fő volt, aki csak LEOE tagságot igényelt. 

 

Tenyésztéssel kapcsolatos pénzügyek: 

Fedeztetési igazolásokból származó bevétel: 60.000 forint (10 fedezés) 

Átírásból származó bevétel: 35.000 forint 

Fogkártyából származó bevétel: 9000 forint 

Tenyészvizsgákból származó nyereség: 28.363 forint (nevezés: 126.000 forint – bíró költsége, útiköltségek, területbérlés: 97.637 

forint) 

Almokból származó össznyereség: 181.396 forint (bevételek: alombejelentő, tenyészhelyellenőrzés, alomellenőrzés díja  – kiadások:  

benzinköltség, MEOESZ díja) 

Tenyésztésből származó nyereség: 314.056 forint 



 

Klubvacsorával kapcsolatos pénzügyek: 

Részvételi díjból származó bevétel: 90.000 forint (30 fő, 3000 ft jegyár) 

Étterem költsége (vacsora, terembérlet): 173.100 forint 

Ajándékok költsége: Leonbergi Állatbarát Alapítvány 

A közgyűlés, klubvacsora, és díjkiosztó összköltsége: 83.100 forint 

 

Speciál kiállítással kapcsolatos pénzügyek: 

Nevezésekből származó bevétel: 305.642 forint 

Szervezéssel kapcsolatos költségek (bírók szállása, útiköltsége, ajándéka, résztvevők ajándékai, területbérlet): 543.941 forint 

MEOESZ-től kapott támogatás a speciál kiállítás szervezéséhez: 200.000 forint 

Speciálkiállítás összköltsége: 38.299 forint 

 

Klubkiállítással kapcsolatos pénzügyek: 

Nevezésekből származó bevétel: 336.191 forint 

Szervezéssel kapcsolatos költségek (bírók szállása, útiköltsége, ajándéka, résztvevők ajándékai, területbérlet): 462.571 forint 

Serlegek és rozetták költsége: Leonbergi Állatbarát Alapítvány 

Klubkiállítás összköltsége: 126.380 forint 

 



Egyéb kifizetések:  

Könyvelési díj: 109.050 forint (2019-es évre) 

MEOESZ (tagdíj, kiállítási járulék, átírótömb 2019. évre, bírói kikérések): 291.929 forint 

Honlap tárhely és saját domain: 12.381 forint 

Területbérlet előleg a 2020-as Speciál kiállításra: 19.000 forint 

Banki költségek: 37.252 forint 

Egyéb bevételek:  

MEOESZ: 140.500 forint 

Leonbergi Állatbarát Alapítvány: 175.000 forint 

Tagsági díj 2020-ra: 15.000 forint 

2019. december 31-i záróegyenleg a bankszámlánkon 912.482 forint. 


