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1. Számviteli beszámoló 

 

 Számviteli beszámoló bemutatása 

 

A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: 

 

A mérleg adatai (előző évi és tárgyévi) 

 

 

   1000 HUF Előző év 

2009 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2010 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    8 395  7 934 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                   202  52 

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      8 193  7 882 

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        0  0 

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     4 651  4 502 

06. I.  Készletek                                                                                                            205  157 

07. II. Követelések                                                                                                          1 007  901 

08. III. Értékpapírok                                                                                                         0  0 

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         3 439  3 444 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           13 046  12 436 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            11 201  10 664 

12. I.  Induló tőke / Jegyzett tőke                                                                                          1 647  1 647 

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              9 282  9 559 

14. III. Lekötött tartalék                                                                                                    0  0 

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből)                                                      184  -84 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                                                                        88  -458 

17. D.  Tartalék                                                                                                             469  541 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                        0  0 

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         1 376  1 231 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                      0  0 

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       1 376  1 231 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)                                                                                     13 046  12 436 
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A közhasznú eredménylevezetés előző évi és tárgyévi adatai: 

 

   1000 HUF Előző év 

2009 

Korábbi 

év(ek) 

módosítása  

Tárgyév 

2010 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                                                                             8 634  7 836 

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)                                                                              8 634  7 836 

A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                                                1 411  1 565 

A.I.1.A. - alapítótól                                                                                                                

A.I.1.B. - központi költségvetésből                                                                                               338  382 

A.I.1.C. - helyi önkormányzattól                                                                                                     

A.I.1.D. - egyéb                                                                                                                  1 073  1 183 

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                         177  281 

A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                                                                   

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel                                                                                               5 448  5 395 

A.I.5. Egyéb bevétel                                                                                                            1 598  595 

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                                                                  9 803  8 454 

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek                                                                                          9 803  8 454 

B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                                                        18 437  16 291 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)                                                                               

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             8 758  7 952 

E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   7 495  7 367 

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     580  294 

E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         375  259 

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               308  32 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                          11 558  10 104 

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   9 263  8 461 

F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     80  75 

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         372  317 

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               1 843  1 251 

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)                                                                                         -472  -821 

G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)                                                          831  437 

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)                                                       -1 303  -1 258 

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                                                                                     -1 407  -945 

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-

E/3)                                                     -955  -553 

H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-

F/3)                                                   -452  -392 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)                                                                                     88  -399 

J. Fizetendő társasági adó                                                                                                  0  59 
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K. Tárgyévi eredmény                                                                                                        272  -542 

K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-

(E/1+E/2+E/3)                                                        184  -84 

K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)                                                                        88  -458 

 

 

Tájékoztató adatok 

 

A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                                                                                         9 013 

1. Bérköltség                                                                              5 983 

 Ebből: - megbízási díjak                                                                      967 

              - tiszteletdíjak                                                                                   0 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                   1 226 

3. Bérjárulékok                                                                                      1 804 

B Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások                                                                               6 276 

C Értékcsökkenési leírás                                                                        529 

D Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                                                          76 

E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)                                                       833 

 

 

 Könyvvizsgálat 

 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.  

 

A könyvszakértői vélemény VII. fejezetének összefoglalása alapján: 

„A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a szövetség 2010. évi mérlege, eredmény-

levezetése megfelel a hatályos jogi szabályozásnak. A közhasznúsági jelentés keretében 

szabályszerűen elszámoltak a céljellegű bevételekkel, a vagyon változását, felhasználását a 

jelentés részletesen tartalmazza. 

A szövetség közfeladata ellátásával kapcsolatos könyvelését elkülönítetten kezeli a 

vállalkozási célú bevételektől és kiadásoktól. 

Mindezek alapján a 2010. évi egyszerűsített beszámoló valódiságáról, valamint a gazdálkodás 

szabályszerűségéről meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.” 

 

A könyvszakértői vélemény V. fejezet 2. pontja szerint 

„A 2010. évi egyszerűsített beszámoló a közhasznú szervezet vagyoni, pénzügyi- és 

jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat.” 

 

 Kiegészítések 

 

Szervezetünk vállalkozási tevékenységének pénzügyi eredménye – 1.258 eFt. Mint a nevében 

is benne foglaltatik a pénzügyi eredmény a tényleges pénzkiadások eredményét/egyenlegét 

mutatja, hiszen ezen belül kerülnek kimutatásra olyan tételek is, amelyek pénzkiadással 

járnak ugyan, de ráfordításként nem számolhatók el. Ilyen tételek pl. a beruházási kiadások, 

befizetett áfa, levonható áfa. 

Ellentmondásnak tűnhet, hogy a negatív társasági adóalap (-399 eFt) ellenére 59 eFt társasági 

adó befizetési kötelezettségünk keletkezett. Ennek egyik, egyben legfőbb oka az, hogy a 

kapott adományok egy bizonyos részével (esetünkben a tárgyévben 80 %-kal) – a társasági 
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adóról szóló törvény rendelkezése szerinti számítás alapján – az adóalapot meg kellett 

emelnünk.  

 

 

2. A szervezet bemutatása 

 

 Elérhetőség 

 

A szervezet elérhetősége: 3526 Miskolc, Tass út 18. szám 

Telefon: 46/504-125, e-mail: info@vadaszszovetseg.hu, skype: vadaszszovetseg 

 

  

 Azonosító adatok 

 

A szervezet tagja az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek. 

 

A Vadászszövetség besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a szervezet nyilvántartási 

száma, azonosító adatai az alábbiak: 

 

Borsod-Abaúj- Zemplén megyei Bíróság 

Pk.60.861/1990/26. szám 

A Vadászszövetség közhasznú társadalmi szervezet. 

 

  

 Közhasznú tevékenység 

 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, 

körülményei – az alábbiakban foglalható össze: 

 

A Szövetség tartós közérdekű célja: 

 

- az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás 

értékeinek megőrzése, a vadászat kulturális örökség megóvása 

- általános vadvédelem, árvíz vagy egyéb katasztrófahelyzet esetében a vadállomány 

megmentésének elősegítése 

- a természetközeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások 

eredményeinek alkalmazása, közzétételében történő közreműködés, a 

vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 

- a természetvédelem és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtésére irányuló 

tudományos és oktatási tevékenység elősegítése 

- mindezen céljainak megvalósításával kapcsolatos nevelési, oktatási is 

ismeretterjesztési feladatok ellátása 
 

Szervezetünk ötödik, közhasznúságban eltelt éve több nagyszabású rendezvényt, eseményt 

tudhat maga mögött.  
 

2010. februárjában megrendeztük a megyei Vadászbált, mely helyt adott vadászati kultúránk 

ápolásának; 
 

2010. május 1. rendeztük meg Putnokon a már hagyományos nemzetközi gömöri 

vadásznapot, melynek kapcsán elkészítettünk egy több napon keresztül nyitva tartó vadászati 

és trófeakiállítást, ahol helyt kapott egy erdei-mezei életkép is; 
 

mailto:info@vadaszszovetseg.hu
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2010. augusztus havában segítséget nyújtottunk az árvízkárosult vadászterületeknek oly 

módon, hogy „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvánnyal és az OMVK 

BAZ. megyei Területi Szervezetével közösen előnevelt fácánokat vásároltunk, melyeket a 

törzsállomány bővítése céljából az adott területeken kihelyeztünk. 

  

2010.  augusztus 28. Taktaharkányban a taktaközi vadásznapok keretében került 

megszervezésre a megyei Vadásznapunk, melynek keretében szintén 3 napos vadászati és 

trófeakiállítással gazdagítottuk a rendezvényt;  

 

Az év során négy alkalommal tartottunk vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, amelyen 84 

fő vett részt. 

  

Vadász Hírmondó című újságunkat az év során háromszor jelentettük meg az OMVK BAZ. 

Megyei Területi Szervezetével közösen. A lapban számot adtunk - a teljesség igénye nélkül – 

a szervezetek híreiről, eseményeiről, a kimagasló vadászati eredményekről, etikai 

szabályokról, jogszabályváltozásokról, felhívtuk a figyelmet a természetvédelemre, 

tájékoztatást nyújtottunk a vadászat, vadgazdálkodás témáiban. 

 

 

3. A vagyon felhasználása 

 

 A vagyon felhasználásával, összetételével kapcsolatos kimutatás 

 

A vagyon felhasználásával, összetételével kapcsolatos kimutatás az alábbi: 

(né = nem értékelhető) 

Megnevezés Előző évi 

összeg eFt 

Tárgyévi 

összeg eFt 

Változás 

% 

Befektetett eszközök 8395 7934 94,5 

Forgóeszközök 4651 4502 96,8 

Saját tőke (összesen) 11201 10664 95,2 

Induló tőke 1647 1647 100 

Tőkeváltozás 9282 9559 103 

Tárgyévi eredmény 272 -542 né 

- tárgyévi eredmény cél szerinti/közhasznú 

tevékenységből 
184 -84 né 

- tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 
88 -458 né 

Kötelezettségek 1376 1231 89,5 

 

 

 

4. Költségvetési támogatások felhasználása 

 

Költségvetési támogatások bemutatása 

 

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a 

tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 
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4.2. Költségvetési támogatások felhasználása (SZJA 1 %) 

 

Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott, tartalékolt összeg egy – törvény által 

engedett - részét (114.669 Ft) működési költségeink fedezésére, míg másik részét (267.750 Ft) 

előnevelt fácánok vásárlására fordította. A fácánokat az árvízkárosult vadászterületeken a 

törzsállomány pótlása céljából kihelyeztük. A 2010. szeptemberében kapott SZJA 1 %-os 

felajánlásokból az APEH által részünkre átutalt 439.120 Ft-ot tartalékoljuk a 2011. évben 

természetvédelemmel kapcsolatban megvalósítandó feladataink ellátásához.  

 

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

 

 Bevételek 

 

Kapott támogatások 

 

A Vadászszövetség a tárgyévben a Személyi jövedelemadó 1 %-ából 439.120 Ft-os (a 

tartalékolás miatt az előírásoknak megfelelően tárgyévi mérlegünkben kötelezettségként 

előírt) támogatásban részesült. 

 

 

Pályázati úton elnyert támogatások 

 

A Nemzeti Civil Alapprogram „Civil szervezetek működésének támogatására” című pályázati 

program keretében szervezetünk 225 eFt-os támogatást nyert el, mely augusztus hónapban 

bankszámlánkra be is érkezett. Az összegből 100 eFt-ot székházunk üzemeltetéséhez 

(villamos energia, földgáz, takarítás), 100 eFt-ot kommunikációs kiadásaink (postaköltség, 

vezetékes telefon, internet előfizetés) részbeni fedezéséhez, 25 eFt-ot a szükséges irodaszerek 

beszerzésére fordítottunk. 

 

 

Tagdíjból származó bevételek 

 

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket, valamint a tagdíjhátralékokat mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Megnevezés eFt 

Tárgyévi tagdíjból származó bevétel 5.395 

Tagdíjhátralék   852 

Közhasznú tevékenység bevételei 

 

Szervezetünk a tárgyévben közhasznú tevékenységének végzéséhez a 2010. május elsején 

Putnokon megrendezett kiállítására 515 eFt-ot, a taktaharkányi vadásznapra és annak kísérő 

rendezvényeire 617.800 Ft-ot, a szervezet alapszabály szerinti közhasznú tevékenységeinek 

ellátásához 50 eFt-os, összességében 1.182.800 Ft-os adományt kapott. 

 

Egyéb közhasznú bevételek 

 

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem 

realizált.  
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Vállalkozási tevékenység bevételei 

 

A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Tevékenység megnevezése Realizált bevételek eFt-ban 

Hivatásos vadász ruhák értékesítése 324 

Könyvek, nyomtatványok, naptárak értékesítése 252 

Fegyverszekrények értékesítése 414 

Vadászati eszközök, elsősegélycsomagok értékesítése 102 

Hirdetés, pályázati sikerdíj 92 

Könyvvezetés 1919 

Infrastruktúra bérbeadása 3120 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 2167 

Vállalkozási tevékenységre osztott kamatbevétel 54 

Kerekítések 10 

 

 Kiadások 

 

Cél szerinti juttatások 

 

Az év folyamán megrendezett Vadásznapi rendezvényeinken 4 fő részére adtuk át az általunk 

alapított BAZ. Megye Vadászatáért érdemérmet. Egyik alapító tagszervezetünk a Gróf 

Nádasdy emlékplakettet vehette át. 5 fő részére adtuk át a Nimród Vadászérem, egy fő részére 

a Hubertus kereszt arany fokozatát és egy fő részére a Magyar Vadászatért Érdemérem 

kitüntetést. 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők 2010. évi juttatásairól: 

 

Juttatás megnevezése Összege eFt-ban 

Cél szerinti juttatások (kitüntetések) -- 

Tiszteletdíjak -- 

Vállalkozási szervezési és koordinációs jutalék 353 

Költségtérítések 286 

Adott kölcsönök -- 

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

 

A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Megnevezés Ráfordítások eFt-ban 

Anyag és árubeszerzés 1 037 

Személyi jellegű ráfordítások 4 740 

Egyéb term. kez. kts. és ráford. 2 684 

Természetbeni juttatások 75 

Értékcsökkenési leírás 270 

Kifiz., vásárolt készlet áll.vált. 47 
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A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

 

Közhasznúsági cél teljesülése 

 

A szervezetünk a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben 

folyamatosan, következetesen végezte. Eredményként könyveljük el, hogy az adományozók 

által juttatott támogatási összegekből sikerült két olyan kiemelkedő rendezvényt megtartanunk 

(Vadásznapok), ahol megismertettük a nagyközönséget is a vadgazdálkodás értékeivel, a 

vadászati kulturális örökséggel. Lehetőségünk nyílt azonban arra is, hogy felhívjuk a 

figyelmet természeti értékeink, hagyományaink fenntartására, megőrzésére. 

 

Az adományozók által szervezetünknek 2010. évben juttatott összeg 1.182.500 Ft-ot tett ki. A 

putnoki vadászati kiállításra és vadásznapi rendezvényre érkezett adományok (515 eFt) 

céltámogatásként az Alsó-Gömöri Nagyvadas Vadásztársaság részére kerültek átutalásra. A 

taktaharkányi vadásznapra érkezett adományok összege 617.800 Ft-ot tett ki, ezzel szemben a 

vadásznap és a kísérő programok 795.945 Ft ráfordítással valósultak meg. A szervezetünk 

működésének támogatására beérkezett 50 eFt-os adomány ténylegesen a megnevezés szerint 

került felhasználásra. Előző évekről áthozott, tartalékolt adományösszeg nem volt, a korábbi 

években kapott összegek felhasználásáról szervezetünk e jelentés keretein belül, az adott 

években beszámolt.  

 

 

6. Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton köszönjük meg minden önkéntes segítőnknek mind anyagi, mind erkölcsi támogatását, 

hogy hozzájárultak ahhoz, hogy szervezetünk ismét egy sikeres, tartalmas évet mondhat 

magáénak. 


