
 
 

       

Aktuális teendők 
 

1. 

Az új vadászati-vadgazdálkodási év kezdetével az előző évi nagyvad azonosító jelek 

érvényüket vesztették, ezért minden vadászatra jogosultnak gondoskodnia kell az új 

azonosítók felvételéről. Információink szerint a felügyelőségen sok vadászatra jogosult még 

nem tette meg ezirányú kötelezettségét, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az új azonosítók az 

előző évi elszámolás és az esetleges megmaradt krotáliák két tanúval hitelesített 

megsemmisítési jegyzőkönyvének egyidejű leadásával igényelhetőek. 

 

2. 

Az őzbakvadászati szezon kezdete után több külföldi állampolgárságú vadász is folytat, 

illetve fog megyénkben vadászati tevékenységet folytatni.  

A vadászati engedélyt a bérvadászati szerződés vagy a meghívólevél alapján a tervezett első 

vadászat helye szerint illetékes vadászati hatóság állítja ki. 

A vadászati engedéllyel rendelkező vadász vadászatának megkezdése előtt - a vadászati 

engedély kérelemben fel nem sorolt vadászterület esetében - a jogosult köteles a bérvadászati 

szerződés, vagy vendégvadászat esetén a meghívólevél másolatát a vadászati hatóságnak 

megküldeni, valamint a vadászterület kódszámát bejegyezni a vadászati engedéllyel 

rendelkező vadász egyéni lőjegyzékébe. 

A vadászati engedéllyel rendelkező vadász bérvadászatát - a vadászat megkezdése előtt 

legalább huszonnégy órával - a jogosultnak kell bejelentenie az érintett vadászterület szerint 

illetékes vadászati, valamint védett természeti terület esetében a természetvédelmi 

hatósághoz. 

A külföldi vadásznak rendelkeznie kell a vadászat során másnak okozott károk fedezetére 

szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással is. Ezen biztosítás – mint, ahogyan 

korábban már többször jeleztük - Vadászszövetségünknél megköthető, 1.000Ft/ 30nap 

díjért. 

 

3. 

Elejtést követően a trófeabírálat időpontja külföldi állampolgárságú vadász esetében 

munkaidőben, előre egyeztetett módon a vadászati hatóságnál, soron kívül történik. 

Vadászati hatóság telefonszáma: 46/503-400 

 

Gazdálkodás 
 

1. 

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. Törvény 82 §. 

(2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye 

közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással 

kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá 
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tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja 

el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 

Fentiek alapján a 
 

2013. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  438 Ft/liter 

Gázolaj     438 Ft/liter 

Keverék     469 Ft/liter  

 

2013. április 1-je és április 30-a között 

alkalmazható üzemanyagárak a következők: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin  442 Ft/liter 

Gázolaj     439 Ft/liter 

Keverék     473 Ft/liter  
 

 

2. 

Adózási, adatszolgáltatási teendők 

2013.05.13.  Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal kapcsolatos adókról, 

járulékokról és egyéb adatokról (1308A és 1308M) 

Havi adók, járulékok átutalása (SZJA, nyugdíj,- egészségbiztosítási 

járulék, százalékos EHO, szociális hozzájárulási adó) 

 

2013.05.31.  Bevallás a 2012. évi társasági adóról (1229) 

 

3.  

Élelmiszer-lánc felügyeleti díj 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tavalyi évtől kezdődően a vadászatra jogosultaknak egyes 

tevékenységükből (élővad, vadhús értékesítés, terményértékesítés) származó nettó árbevétel 

után élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetni!    

A bevallásról és a díj fizetéséről részletes tájékoztatót az 1. sz. mellékletben olvashatnak! 

 

4. 

Szövetségi tagdíj 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az I. negyedévi szövetségi tagdíj számlája március hónap 

harmadik hetében kipostázásra került.  Kérjük, hogy azon tagszervezeteink, akik e számlánk 

összegét még nem rendezték, minél hamarabb tegyenek eleget ezirányú fizetési 

kötelezettségüknek. 

 

5. 

Számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet 

Időbeli esedékessége miatt ezúton is felhívjuk a tagszervezetek figyelmét, hogy a 2011. évi 

CLXXV. tv.(továbbiakban Ectv.) 29.§.-szerint valamennyi civil szervezet/ egyesület (nem 

csak a közhasznú szervezetek!) számviteli beszámolója (mérleg és eredmény levezetés) 

mellett köteles közhasznúsági mellékletet is készíteni. 

Emellett az Ectv. 30.§(1) bekezdése szerint valamennyi civil szervezet ez évtől köteles a 

jogosult testület (általában a taggyűlés) által elfogadott számviteli beszámolóját és 

közhasznúsági mellékletét május 31.-ig letétbe helyezni és közzétenni az Országos 

Bírósági Hivatalnál.   

A vadásztársaságok – mint civil szervezetek – számviteli beszámolójának, közhasznúsági 

mellékletének formátumával, közzétételével kapcsolatos tájékoztatónkat Hírlevelünk 2. sz. 

mellékletében ismertetjük. 



Hírek, információk 
 

1. 

A Megyei Rendőrkapitányságtól kapott információk szerint több vadászatra jogosult még nem 

kezdeményezte a hivatásos vadászok jelvény és igazolvány cseréjét.  

 

Felhívjuk a figyelmet a határidő pontos betartására, mivel ellenkező esetben - május 1-jét 

követően - a rendőrhatóság visszavonhatja a hivatásos vadász működési engedélyét. 

 

Tájékoztatjuk továbbá a vadgazdálkodókat, hogy az előzetes ígéretekkel ellentétben a 

rendészeti feladatok ellátásához előírt tanfolyam és vizsga kidolgozása levelünk postázásáig 

még nem készült el. Természetesen mihelyst bővebb információ áll rendelkezésünkre, 

azonnal értesíteni fogjuk az érintetteket. 

 

2. 

Április 11-én elnökségi ülést tartott szervezetünk. Az ülésen első napirendi pontként döntés 

született a választmányi ülés időpontjairól, mely május 8-án kerül majd megrendezésre.  

 

Ezt követően az elnökség beszámolt a 2012. évi munkájáról, az elmúlt év gazdálkodásáról, 

valamint javaslatokat tettek az idei évi feladatokra, célkitűzésekre. Elfogadásra került a 2013. 

évi költségvetési tervjavaslat, valamint előkészítésre került a választmány részére a szervezet 

alapszabály módosítása is. Az egyebek napirendi pont keretében, - mint az alapítvány, alapító 

tagja, - az elnökség elfogadta a „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány” 

alapszabályát. 

 

3. 

Május 4-én végéhez érkezik az ezévi tavaszi szalonka monitoring. Szombat esténként a 

megfigyelés célja az volt, hogy tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a 

húzásokról és a vonulás nagyságáról, dinamikájáról szóló megbízható adatokat, 

információkat.  

Az információk beérkezését követően minden héten a Gödöllői Egyetem honlapjára töltöttük 

fel az adatokat. A megfigyelés mellett a programban résztvevő vadgazdálkodók, a vadászati 

hatóság engedélye alapján kvótarendszer szerint mintagyűjtést is végeztek. Az elejtett 

mintákról méretfelvételeket, kor és ivar meghatározást kellett végezni. 

 

4. 

Vadásznapok rendezésében, támogatásában továbbra is aktív szerepet vállalunk a 2013-as év 

során.  

 

* A putnoki Nemzetközi Gömöri Vadásznapi rendezvény részeként a már több év óta 

megvalósuló Vadászati és trófeakiállítás, április 26 – 28-ig várja az érdeklődőket a Serényi 

Béla Gimnázium és Szakközépiskola területén. A látogatók a gömöri tájegység vadászható 

vadfajain kívül egzotikus trófeakiállítást és egy erdei-mezei életképet is megtekinthetnek 

majd.  

 

A kiállítás mellett a szervezők április 27-én, szombaton vadásznapi programokkal várják 

az érdeklődőket. 

 

Festménykiállítás, könyvbemutató-vásár, lovasbemutató, fogathajtó verseny, díszmadár és 

hüllőkiállítás, kutya bemutató, népi együttesek műsora, vadásztársasági találkozó, vadételfőző 

verseny és sok egyéb érdekesség is színesíti a programokat. 

 



* Május 11-én a Fűzérradványi Kastélypark is szeretettel várja az látogatókat. Vadételfőző 

verseny, vadásztársasági találkozó, szabadtéri vadászati és trófeakiállítás-szemle és számtalan 

kulturális program teszi felejthetetlenné ezt a napot is. Az egésznapos rendezvényen Dr. 

Lenár György előadásában az erdészeti kisvasút történetéről hallgathatnak meg előadást az 

érdeklődők. 

 
* Sátoraljaújhely-Széphalomban június 22-én, Nemzetközi vad- és halételfőző versenyre, 

térségi vadásznapra hívják és várják a környék vadászatra jogosultjait, hivatásos és 

spotvadászait a szervezők, hogy együtt, az ő segítségükkel még színvonalasabb programokat 

valósíthassanak meg. 

 

* Legnagyobb kulturális rendezvényünket, a megyei vadásznapokat idén a tervek szerint két 

helyszínen is szeretnénk megvalósítani.  

 

Első helyszínül a Bódvavölgyi vadgazdálkodók kezdeményezésére Edelényt választottuk, 

ahol augusztus 3-án szeretnénk a rendezvényt megszervezni.  

Második helyszín augusztus 31-e Bükkzsérc, ahol országos favágóversennyel együttesen 

valósulna meg a vadásznap.  

 

Kérjük a vadásztársaságukban, baráti közösségekben a rendezvények propagálását, mivel 

minden érdeklődőt nagy szeretettel hívunk és várunk egy közös vadásznapi program 

eltöltéséhez! 

 

5. 

Vadászszövetségünk anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kérünk minden természetszeretőt, 

hogy 2012. évi adója 1%-ának felajánlásával támogassa törekvéseinket, a vadászati 

hagyományok ápolását, a vadállomány, a természeti környezet védelmét.  

 

Támogatásának megvalósításához az szükséges, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában 

található rendelkező nyilatkozaton a kedvezményezett adószámánál a 19066754-2-05 

számot, a kedvezményezett nevénél pedig a Vadászszövetség-et tünteti fel. 

 

 

Mire szabad vadászni 
 

Április- Május: Őzbak (április 15-től), Muflonkos, Vaddisznó, Róka, Aranysakál, 

Nyest, Pézsmapocok, Nyestkutya; Mosómedve 

Gímszarvas borjú! 
   (*Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapított 

vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell tekinteni.) 

   

Vadásztársi üdvözlettel: 

 

 

  Dr. Székely László      Tóth Á. Dénes 

   elnök      megyei fővadász 

          

 
 

3526 Miskolc, Tass u. 18. Tel/fax: 46/504-125; 504-126 info@vadaszszovetseg.hu 



1. sz. melléklet 

 

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetése 

  

A vadászati tevékenység önmagában nem felügyeleti díj köteles, azonban a vad, a vadhús 

értékesítés (illetve amennyiben van, pl. terményértékesítés) igen, ezért az ezekből a 

tevékenységekből származó nettó árbevétel (jövedelem) után a tavalyi évtől kezdődően 

élelmiszerlánc-felügyeleti díjat köteles minden gazdálkodó fizetni! 
 
„A 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés értelmében a felügyeleti díj összegét a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell 

megfizetni ezer forintra kerekítve. 

(2) A felügyeleti díj megfizetését átutalással kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények 

rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a 3. 

§ (5) bekezdése szerinti tranzakció azonosítót. 

3. § (1) A felügyeleti díjat ezer forintra kerekítve kell bevallani a NÉBIH honlapján közzétett 

formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozattal (a továbbiakban: bevallási nyilatkozat), az alábbi 

adattartalommal: 

a) a bevallási nyilatkozatot tevő neve (cégneve), lakhelye (székhelye, telephelye), természetes személy 

esetében anyja neve, születési helye és ideje; 

b) adóazonosító jele (adószáma); 

c) előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke; 

d) felügyeleti díj alapjául szolgáló előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértéke tevékenység 

szerinti bontásban; 

e) felügyeleti díj összege; 

f) bevallás időszaka (naptári évtől eltérő üzleti év jelzése); 

g) kapcsolattartó (képviselő) neve és elérhetősége; 

h) fizetési számla száma, amelyről a felügyeleti díj utalásra kerül a NÉBIH számlaszámára; 

i) a bevallásra kötelezett által végzett, élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenység megnevezése, 

és a tevékenység végzésének helye. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával 

teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány 

kitöltésével. 

(3) A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat 

írásban ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy számára. A képviseletet a NÉBIH-

hez be kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A 

meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton is meg kell küldeni 

a NÉBIH számára. 

(4) Amennyiben olyan természetes személy nyújt be bevallási nyilatkozatot, akinek képviseleti 

jogosultsága a (3) bekezdés szerint nem igazolt, a NÉBIH hiánypótlás keretében a képviseleti 

jogosultság igazolására szólítja fel a benyújtót. 

(5) A NÉBIH a bevallásról elektronikus úton egyedi tranzakció azonosítót tartalmazó visszaigazolást 

küld az ügyfél részére.” 

 

Segítség a bevallás elkészítéséhez, benyújtásához: 
 

A www.nebih.gov.hu honlap bal oldalának alján az E-ügyintézés alatti Ügyfélkapu 

bejelentkezésre kattintva (aki még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az a helyi 

okmányirodában igényelje azt, vagy vegye igénybe az adóbevallásait benyújtó személy 

közreműködését) az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval be kell lépni, majd ki kell 

választani, hogy a bevallást saját jogon vagy meghatalmazottként kívánja-e kitölteni. 

Amennyiben meghatalmazottként, úgy először el kell készíteni a meghatalmazást, a 

Felügyeleti díj bevalláshoz kapcsolódó meghatalmazás kitöltése sorra kattintva. Az adatok 

begépelése után a meghatalmazás kinyomtatható, melyet a meghatalmazó képviselője aláírási 

címpéldányának másolatával meg kell küldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

http://www.nebih.gov.hu/


Hivatalnak (1525 Budapest, Pf: 121). A meghatalmazás elkészülte után a bevallás elkészítése 

azonnal elkezdhető.  

 

 

Bevallás: 

Az adózó alapadatait feladja az oldal, de a bankszámlaszámot be kell írni. 

 

A bevallásban feltett kérdések és az azokra adandó válaszok: 

 

- A bevallásra kötelezett esetében a Számviteli törvény szerinti üzleti év megegyezik a naptári 

évvel?        Válasz: Igen 

- A bevallásra kötelezett élelmiszert kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő szervezet 

vagy személy?      Válasz: Nem 

Nem válasz esetén a következő három kérdésre nem kell válaszolni. 

- Bevallásomat olyan termelői szerveződésként vagy a termelői szerveződés valamint annak 

tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozásként nyújtom be, amely szerződésben 

átvállalta a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget a termelői szerveződés tagjától? 

        Válasz: Nem 

- Előző évi értékesítési nettó árbevétel összegénél a vadászatra jogosult teljes nettó árbevételét 

kell feltüntetni, nem csupán a vadértékesítésből származót. (ezt csak tájékoztatásul kell 

megadni) 

- A felügyeleti díj alapjának rögzítésekor már csak az ott felsorolt kategóriák (napraforgó, 

kukorica, stb.) árbevételét kell ezer forintban megadni (1-8 sor), míg a vadértékesítésből 

származó nettó árbevételt a 9. sorban kell feltüntetni. A 2012-ben végzett tevékenység 

rublikát be kell kattintani, majd kiválasztani a legördülő menüből a tevékenységvégzés 

jellemző helyét, esetünkben Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. 

 

Fenti adatok megadását követően a bevallást el kell menteni, melynek következtében a 

program az 1-9 pontokba beírt adatok alapján kiszámolja a felügyeleti díj fizetési 

kötelezettség teljes összegét, majd tájékoztatást ad a befizetendő összegről és annak 

határidejéről. A felügyeleti díj összege a felügyeleti díj alapját képező árbevétel vagy 

jövedelem 0,1 %-a (ha eléri az 1 eFt-ot). (Az átutalásnál a közlemény rovatban az adószámot 

fel kell tüntetni.) Bevallást abban az esetben is kell adni, ha a felügyeleti díj összege nem éri 

el az ezer forintot, de ebben az esetben nem kell megfizetni.  

Amennyiben nem kapunk hibaüzenetet, a bevallás benyújtható a megfelelő gombra 

kattintással. 

 

Összefoglalva tehát, a vadászatra jogosultaknak az élővad, a vadhús értékesítésből 

származó nettó árbevétel után mindenképpen élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetni! 

A díjat évi két egyenlő részletben (2013. 07. 31-ig és 2014. 01. 31-ig) kell kiegyenlíteni, 

melynek mértéke az ezekből származó nettó árbevétel 0,1%-a! (ezer forintra kerekítve) 

 

 

Vadászszövetségünknél könyveltetést végző tagszervezeteink részére ezt a 

bevallást mi készítjük el! 



2. sz. melléklet 

Számviteli beszámoló, közhasznúsági melléklet 

 

Az Ectv.29.§. rögzíti, hogy a civil szervezet beszámolója – mérleget (egyszerűsített mérleget), 

- eredmény kimutatást (levezetést),- kettős könyvvitel esetében kiegészítő mellékletet 

tartalmaz és köteles közhasznúsági mellékletet is készíteni. 

A vadásztársaságok – mint civil szervezetek – számviteli beszámolójának, közhasznúsági 

mellékletének formátumáról, közzétételéről a 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

A civil szervezetnek működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatnia kell a nyilvánosságot. A civil szervezet az általa használt tájékoztatási 

eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről 

és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára 

benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt. 

A civil szervezet az Ectv. 28. §-ában (2011. évi CLXXV. tv.) meghatározott beszámolójához 

kapcsolódó közhasznúsági mellékletet a rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon kell elkészíteni. A közhasznúsági mellékletnek 

összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival.  

 

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet űrlapjai letölthetők a 

http://www.civil.info.hu/intezze-el weblapról. A file az elektronikus adóbevallásoknál 

használatos ANYK programba települ, ahonnan a továbbiakban a nyomtatvány 

OBHGEPI_PK-141 néven indítható és kitölthető.  

(Kérjük, hogy tájékoztassák erről a vadásztársaság könyvelését végző, beszámolóját elkészítő 

személyt is. A program az alapadatok (mérleg, eredmény levezetés) megadása után a 

számított mezőket kitölti, a mutatókat kiszámolja és rögzíti, hogy az egyes mutatók 

teljesültek-e vagy nem. ) 

 

Tájékoztató jelleggel az alábbiakban a 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerint csatoljuk a közhasznúsági melléklet formátumát (amelyben az adatokat ezer Ft-ban 

kell megadni). 

 

Beszámoló letétbe helyezése 

 

A civil szervezeteknek a közhasznúsági mellékletüket és a számviteli beszámolójukat az adott 

üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) kell letétbe 

helyezni és közzétenni. A letétbehelyezést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) felé való 

megküldéssel kell teljesíteni (Országos Bírósági Hivatal - 1363 Budapest Pf.: 24.).   
A beszámolónak és közhasznúsági mellékletnek az OBH részére történő megküldésével a 

szervezet letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. 

Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 

beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil 

szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos 

kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi 

ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. 

 

Vadászszövetségünknél könyveltetést végző tagszervezeteink részére a 

számviteli beszámolót és közhasznúsági mellékletet mi készítjük el! 

http://www.civil.info.hu/intezze-el


 

A  350/2011. (XII.30) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 

 

Közhasznúsági melléklet minta 

 

1. A szervezet azonosító adatai 

név:   

székhely:   

bejegyző határozat száma:   

nyilvántartási szám:   

képviselő neve:   

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

- közhasznú tevékenység megnevezése:   

- közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   

- a közhasznú tevékenység célcsoportja:   

- a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:   

- a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás 

célja 

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

      

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év  Tárgyév  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 

 

    

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év  Tárgyév  

B. Éves összes bevétel     

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  

CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

    

D. közszolgáltatási bevétel     

E. normatív támogatás     

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 

    



G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)]     

H. Összes ráfordítás (kiadás)     

I. ebből személyi jellegű ráfordítás     

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai     

K. Adózott eredmény     

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

    

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Igen Nem 

 

 


