Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2021. évi tevékenységéről
Tagság:
Jelenleg 58 fő tagunk van.
2021-ben: 3 kilépő tagunk volt és újonnan 4-en csatlakoztak.
2021. évi programok:
 Szakmai továbbképzés – elmaradt
 Kiváló Áruda pályázat és díjátadó – 11 pályázó
 Közgyűlés
 Belföldi szakmai út – Balaton-felvidék - 23 fő részvételével
 Hungarogreen kiállítás - 15 fő
A januárra meghirdetett képzésünket a Covid 19 miatt nem tudtuk megtartani.
A 2021-as évben a hagyományoknak megfelelően a Kiváló Áruda pályázat újra kiírásra került. Ebben az évben
11 pályázó volt. Nem lesz végtelen számú nyertes, természetesen bármennyien jelentkezhetnek, de ha túl sok
a nevező akkor maximálni fogjuk a nyerteseket 10 főben, a zsűri szigorúbban fog pontozni. Ennek célja, hogy a
díj ne értéktelenedjen el.
Ahogy már szokás az utóbbi években a táblán, zászlón kívül a nyertesek nettó 150.000,- Ft értékű
termékcsomagot kaptak partnereinktől – AgroCS, Intermas Kft, Oázis Kertészeti Kft. Továbbra is 1 évre szól a
díj, így minden áruda évente pályázhat újra.
Belföldi szakmai utazás 2021. augusztus 10-12. között zajlott A 23 fős csapat Budapestről indult friss ismeretek
megszerzésére, új kapcsolatok kialakítására. A 3 napos programsorozat első állomása Felcsút volt, a Puskás
Akadémia - Pancho Aréna. Innen az Alcsúti Arborétumba vitte a busz a csapatot. Idegenvezetőnk segítségével
megcsodálhattuk a József nádor által meghonosított közel 300 növényfajt. Szakmai utunkat folytatva
meglátogattuk Kerekes Tibor Faiskoláját. Tibor 1989 óta foglalkozik díszfa termesztéssel, jelenleg már több mint
15 hektáron. Második napon Dörgicse felfedezése vette kezdetét. Első állomás a dörgicsei Levendula Major
volt. Dörgicse település értékeit Pető Piroska – egyedi tájérték kutató - mutatta meg a társaságnak. A következő
állomás a Káli Autó Motor Múzeumban old timer autó és motor gyűjteményt megtekintése volt. Innen Mencshely
település Kossuth Kilátójához vezetett az út. A napot a Dörgicsélő Pince jóvoltából megtartott borkostoló zárta.A
harmadik napon Zánkára, a Gyógynövényvölgybe látogatott a csapat. A völgyhöz tartozó területen 440 faj
található. Egy rövid pihenő erejéig megálltunk Kékkúton, ahol Boross Dávid, a MAKERT Egyesület elnöke látta
vendégül a társaságot, festői környezetben. Tovább haladva a túrán a Folly arborétum és Borászat
meglátogatása következett. Egyedülálló cédrus és ciprus gyűjteményt lehet itt megismerni. A szakmai út utolsó
állomása a keszthelyi Oázis – Simon Kertészet volt. A csapat sok jó emléket és hasznos tudást gyűjtött.
Jövőre folytatjuk! Terveink szerint Debrecen-Nyírbátor-Zsibó felfedezés vár a jelentkezőkre.
Tavaly először került megrendezésre a Hungarogreen szakmai kiállítás szeptember 7-8 között, melyen
természetesen mi is részt vettünk. Itt került sor ünnepélyes keretek között a Kiváló Áruda Pályázat díjátadójára.
Rendszeresen részt vettünk a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének vezetőségi ülésein.
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Pénzügyi áttekintés 2021:
2021-es bevételi és költségtételek:
BEVÉTELEK
Megnevezés
Tagdíj
Banki kamat
Hirdetés hírlevélben

KÖLTSÉGEK
Összeg Ft

Megnevezés

2 185 000 Bankköltség
148 Könyvelési díj
220 000 Informatikai költségek
Titkár teljes bérköltség
Ügyvédi díj

Összeg Ft
42 123
360 000
39 878
2 479 440
151 130

Egyéb működési költség
Összesen:
Kiváló Áruda nevezési díj
Szakkönyv bevételei
Belföldi szakmai út bevételei

2 405 148 Összesen:
550 000 Kiváló Áruda költségei

259
3 072 830
197 815

87 761 Szakkönyv költségei
992 915 Belföldi szakmai út költségei

1 485
803 354

Összesen:

1 630 676 Összesen:

1 002 654

MINDÖSSZESEN:

4 035 824 MINDÖSSZESEN:

4 075 484

Eredmény

-39 660
2021. évi záró BANK
2021. évi záró HUF pénztár
2021. évi záró EUR pénztár
2021. évi záró GBP pénztár
Értékpapír számla
Összesen:

176 069
40 130
33 893
973
1 362 436
1 613 501

Megállapítások:
1, A pénzügyi adatok átvizsgálásából eredő információk alapján, a tagdíjbevételek a vártnál kisebb mértékű
növekedése miatt, továbbá a költségek emelkedése mellett az eredmény negatív lett. A korábbi évek
eredményei lettek felhasználva a költségek fedezésére.
A tárgyévi működés a számviteli és pénzügyi szabályoknak megfelelően folyt.
2, Az 1-es pontban jelezett helyzet miatt az Egyesület nem zárta a 2021-es évet elégséges pénzeszközzel, ez
előre vetítette, hogy a 2022-es év elején ehhez lépéseket kell tenni.
3, A régebbi években felhalmozott pénztartalék továbbra is rendelkezésre áll. Ez biztosítja a 2022 év indítását.
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