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ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐK BUDAÖRSI 
EGYESÜLETE 

Közhasznúsági melléklet 

 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

1998.évi XXVIII.törvény az állatok védelméről és 
kíméletéről 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: az arra rászorulók közül bárki 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,500 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 

Az egyesület éves szinten 2-300 kutya életét menti meg. 

 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

adomány magánszemélyektől 
761 400 

Állatmenhelyen kutyák ellátása, örökbefogadó 
napok szervezés 

Adomány cégektől 40 000 Állatmenhelen kutyák ellátása, gondozása 

Adomány külföldről 8 436 775 Állatmenhely körülmények biztosítása 

SZJA 1 % felajánlása 6 916 565 Állatmenhelyen kutyák ellátása 

Helyi önkormányzat támogatása 11 892 000 Gyepmesteri feladatok ellátása 

Összesen: 28 046 740   
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Cél szerinti juttatás 0 0 

Összesen: 0 0 
 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Vezető tisztségviselők juttatása 0 0 
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Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Összesen: 0 0 
 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 24 368 28 060 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 7 642 6 917 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 16 726 21 143 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 22 794 27 418 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 4 152 4 568 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 
K. Adózott eredmény 1 574 642 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  26 214 
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  2 216 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.17 

Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  0.38 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 0.00 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 
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8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Felújításra került teljes egészében a karanténos ház, ahol a kölyökkutyák vannak a karantén idejére. 
Támogatóink segítségéval EU szabványnak megfelelő macska- ill. kutyakkifutó épült meg, ezzl 
biztosítva a mozgáshoz való lehetőséget. Konténeres vizsgálók  telepítésével megoldottuk a frissen 
műtött vagy gyógykezelés alatt álló állatok elhelyezését, ellátását. Így az állatorvosok kisebb 
kezeléseket pl.oltás, varratszedés,sebkezelés a helyszínen elláthatják. 

Örökbefogadó napokon, rendezvényeinken propagáltuk a menhelyi állatok örökbefogadását és a 
háziállatok ivartalanításának fontosságát, a helyes állattartást. Rendszeresen fogadtunk a környező 
óvodákból, általános iskolából és gimnáziumból gyermek csoportokat, amikor a gyermekek 
megismerkedhetnek a felelős állattartással. 

 

 

01-bn émt lltmnhlyseítséévl iaakítttnkeg 7 frőeles egeélezttmask mnhlyt,mey z rságanszntn gydüáló. 

Az llto éetelétlene kalkítáánl ekntttl agun aokfaár é éetan álaotra bztsítjk z gyás vszlyzttő vgyegmát 
yutaanít álaokelülnítéét Gonosodnkazálatk géyene mgfleő lltáárl,elenrzsrl,a zöésmeakdáyoásró. 

Kontneekteepítséelmeolotuka rise mtöt ag gógkeels lat ll álaokküönelelezsé. Újkiutt pítetük,ahl 
olamtoanbitoítju amogáho vlóleetséet  Az emút ve srá ateepkoábi ezetegs nfasrutúájt orzeűr bvítetü. A 
elp saorázsaéshieg mle vízelátsamáa ármide hlysébe mgodot. 

A mnknkt  f akamaotaléskb 2 ökétese vgezü. A elpe észkaőrfeügel, kiekfeadtaa enkívüi seekelátsa 
Gonosodnkazálatk rvsielátsáól bolásró é iaralnítáárl. 

 

Örkbfoad npoon rndzvnyinenprpaáluka eneli llto öökefgaást s  hzillto iaralnítáánk onoságt,a 
elesálatarás. Redserse fgaun akönykblióvdábó, ltláosisolbó é gmnzimbl yeme coprtka, miora yeekk 
egsmrkdhtnk  fleősálatarásal 

 

Hévéenén rngte ökétese dlgzuk,akk egozaták gndzzk  ktyka, egítk  socáls avroba sened eekreabliácójt,a 
űtt tá lbaozk onícióánk iszayeést. 

 

Hosztáú ereik özttszreelmé ey enel fléítés, el mden EU sabánokakmefeel, ctviy álávl,saátoros rndlőel 

Jelnlg s olika vácikozuáts ltl iztet eljítá ateepn,mey orn  rgi"megrööl" gypmstrirézlge úítotukfe, 
sepééseltetü jl istíthtóá s egldttk,hoy  bkeül ktyk űtttküönki hlyséekentujaakmeegdn, luni 

 

Háomnéetéseg sáji enelye é álavéőkelálun sors apsoatan Eze ameheye rndzeesn esne á tlük utákt s 
ackáatakke eleőröt mdo Némtoszgbn dnk röbe Aráyaba, z ssesörkb aot ktyk záátteinvea ülölreörkb aot 
álaokarny 3%.  

Közrműödsüke ameheye rndzvnyke sereznk aola agarlaoságésfitaokszmbsühene amayaorzái 
úlosprblmáka a álatatá trüetn.Örökefgaó apko, enezéneike popgáju ameheyiálatk röbeogdáátésa ázálatk 
vataanítsáakfotosáát aheye álatatát.Rendzeesn ogduk  krnékel óodkbl,álalno ikoábl s imázumólgyrmk 
soorokt,amko agyreekmeiseredeteka ellő álatatása. Igny jlete ikoákólheysíni elilgoító unánraisazisols 
soorokan 
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Jeenegfoyi ey obl soor mgserezse aikönéneskbl,ara egellőebkbl llak Ők elilgoító evkeysgüke, elszíne 
enénk,ahl z sklaudarn,álatimgaásalegbeötttbeuttóattataánk.Ehhe trmszteenszksgük es sóranaga. 

Szité nme sgítsggl onénre vzsál, ezlőlet iaakíta,feszreve aola utákkieb kzeési,pl otá, aratzeés 
sbkzeésazálatrvso áta hlyenismeolhaóa. 

Hévéenén rngte ökétese dlgzuk,akk egozaták gndzzk  ktyka, egítk  socáls avroba sened eekreabliácójt,a 
űtt tá lbaozk onícióánk iszayeést. 

 

Órás ién vn  mnhlybőítésre mramá knőtü, e ajosit hlyenezne lhesées Hoszúáv trvin kzöt zeepl égeg 
mnhlyfeépítse mlymoer EU szbvnyknk egellő atiit plyva, ajt rvsiredeővl,mide iént ieégítne Err flaánás 
kptnkÓbark Kösé Önkrmnyattó, ho ey erleethaznlaba ata arézükr ökomáyztihaárza aapán 

 

 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 


