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Beszámoló a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetségének 2009. évi gazdálkodásáról 

 

A Szövetség gazdálkodását a csatolt táblázatok részletesen bemutatják.  

Szövetségünk összbevétele 2009. évben teljes mértékben a tervnek megfelelően alakult. Az 

összbevételen belül egyes soroknál mutatkozik ugyan eltérés, átrendeződés, de a működtetés 

bevételeinél jelentkező 486 eFt-ot a szolgáltatásoknál pluszban realizált 225 eFt, valamint az 

átfutó bevételek kompenzálták. Elmaradás jelentkezett a hivatásos vadász ruhák, vadászati 

eszközök értékesítésénél ezzel szemben jelentősen emelkedett a nyomtatványok 

értékesítéséből származó bevétel. Szolgáltatásoknál a könyvelésből származó bevétel a 

tervezett alatt maradt, de a felkészítő tanfolyam bevétel növekedése ezt többszörösen 

kompenzálta. Örömmel jelenthetjük ki, hogy szervezetünk stabil tagsággal rendelkezik, mely 

megmutatkozik abban is, hogy a szövetségi tagdíjat a tagszervezetek rendszeresen fizetik. A 

Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott pályázataink közül sajnos csak egy volt nyertes 

(236 eFt), melyből 177 eFt került kiutalásra részünkre 2009. évben, míg a fennmaradó 59 eFt 

2010. januárjában érkezett be. Előzőek alapján a támogatások soron előirányzott összeget 

szervezetünk nem tudta produkálni, de ez a bevételkiesés nem okozott problémát a 

Vadászszövetség működésében. Szervezetünk szabad pénzeszközeit az elmúlt évben is 

lekötött betétben tartotta és így e jogcímen – az akkori magas betéti kamatoknak 

köszönhetően – 134 eFt többletbevételt realizáltunk.  

2009. évi bevételeink megoszlását az alábbi ábrán mutatjuk be: 

 

 

 



3 

 

 

Kiadásaink a tervhez képest 1.164 eFt-tal kevesebb összeget tettek ki, amely egy 6 %-os 

költségmegtakarítást jelez. Mind az anyag- és anyagjellegű mind a személyi jellegű 

kiadásaink a tervezett alatt maradtak. Az anyagjellegű ráfordításoknál a szolgáltatásokhoz 

felhasznált beszerzéseink ugyan 2,5 %-kal (94 eFt-tal) meghaladták a tervezettet, de túllépés 

azokon a sorokon fordult elő, amelyek bevételi oldala is növekedett (értékesítésre beszerzett 

nyomtatványok, felkészítő tanfolyam költségei). Az üzemeltetés anyagjellegű költségei 

összességében 356 eFt-tal tettek ki kevesebbet (6,1 %), de e fősoron belül a rendezvényekre 

(Vadásznap) fordított összeg meghaladta a tervezett mértéket.  E túllépést azonban a posta, 

telefon, áram, víz, gáz, Vadász Hírmondó, OMVV tagdíj, belföldi kiküldetés, tisztségviselők 

saját gépjármű használatánál jelentkező megtakarítás kompenzálta. 

A személyi jellegű ráfordításoknál közel 980 eFt-os (11,09 %) mértékű költségcsökkentés 

jelentkezett, melynek okai az alábbiakban foglalhatók össze:  

- a szolgáltatásokhoz kapcsolódó (pl. könyvelési szolgáltatás) bevételcsökkenés miatt az 

ehhez kapcsolódó jutalék is - az elnökség által meghatározott számítási szabályok 

alkalmazásával - csökkentett összegben került kifizetésre 

- nem került kifizetésre az alkalmazottak részére tervezett jutalom 

- előzőek miatt csökkent a bérjellegű kifizetéseket terhelő adó és járulékfizetési 

kötelezettségünk, melynek mértékét az év második felétől jelentkező járulékcsökkentés is 

alacsonyabb szinten tartotta. 

Beruházási kiadásainkra 204 eFt-tal többet fordítottunk (32 %), hiszen szervezetünk az NCA 

által kiirt működési pályázaton elnyert 236 eFt-os összeget eszközbeszerzés céljából kapta. A 

pályázati összeg így lehetővé tette, hogy szervezetünk egy új számítógépet, monitort, jogtiszta 

operációs rendszert és irodai szoftvereket vásárolhatott. Az előzőekben ismertetett, valamint a 

kisebb eszközbeszerzéseken túlmenően a Vadászszövetség 2009-ben megvásárolt egy 

Lasershot virtuális vadászkészletet, melyet rendezvényeink látogatói és a felkészítő tanfolyam 

résztvevői is nagy örömmel használtak. 

Fenti eszközbeszerzések következtében értékcsökkenési leírásra is 112 eFt-tal többet 

számoltunk el. 

Kalkulációink szerint a 2009-es évet – annak eredményes volta ellenére – nem terheli majd 

társasági adó befizetési kötelezettség, melynek következtében az év első negyedévében 

befizetett helyi adóelőleget az önkormányzat részünkre visszautalta és – kérelmünkre –

mentesítette szervezetünket a második félévi adóelőleg befizetése alól. Ennek eredményeként 

az egyéb ráfordítások soron 242 eFt megtakarításunk keletkezett.  

2009. évi kiadásaink megoszlását, valamint beszámolónk főbb adatainak alakulását az alábbi 

ábrákon szemléltetjük: 
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A Vadászszövetség 2009. évi gazdálkodásáról összességében megállapítható, hogy az a 

válságos időszak ellenére is jónak mondható. Ezt a megállapításunkat az a tény is bizonyítja, 

hogy az év eleji nyitó pénzkészletünket 772 eFt-tal (közel 30 %-kal) növelni tudtuk, mely 

véleményünk szerint mind a nonprofit szervezetek körében, mind a jelenlegi gazdasági 

helyzetben is eredményesnek mondható.  
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

2009.évi pénzügyi beszámolója  

Ö s s z e s í t ő  

  

eFt 

 Megnevezés Terv 2009 Tény 2009 

Nyitó pénzkészlet 2667 2667 

   Bevételek 

  Szolgáltatások 10973 11198 

Értékesítés 2450 2533 

Szolgáltatás 8523 8665 

Működtetés 7770 7284 

Tagdíj 5400 5448 

Támogatások (szja 1 %, adományok) 1250 1455 

Kapott támogatások (NCA, FVM, egyéb) 1050 177 

Visszatérített iparűzési adó előleg 0 0 

Pénzügyi műv. Bankkamat 70 204 

Átfutó, kiegyenlítő 600 861 

Bevételek összesen 19343 19343 

 

Kiadások 

  Anyag- és anyagjellegű 9773 9504 

Szolgáltatásra 3733 3827 

Működtetésre 5840 5484 

Egyéb igénybevett szolgáltatások 200 193 

  

  

Személyi jellegű 8832 7853 
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Szolgáltatásra 1691 1471 

Működtetésre 5224 4990 

Társadalombiztosítási járulék 1917 1392 

  

  

Értékcsökkenési leírás  350 462 

  

  

Egyéb ráfordítások 300 58 

  

  

Beruházás jellegű kiadások 450 654 

  

  

Átfutó, kiegyenlitő kiadások 30 40 

  

  

Kiadások összesen 19735 18571 

  

  

Záró pénzkészlet 2275 3439 
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

2009. évi pénzügyi beszámolója  

  
  

 R é s z l e t e s 

  
eFt 

 

  
  

 Megnevezés Terv 2009 Tény 2009 

  
  

Nyitó pénzkészlet 2667 2667 

  
  

  
  

Bevételek 
 

  

Értékesítés árbevétele 

 
  

Hivatásos vadász ruhák 1000 545 

Könyv, nyomtatvány, naptár 350 604 

Fegyverszekrény 500 496 

Továbbszámlázott hubertus keresztek 0 400 

Vadászati dolgok, korsók, elsősegélyfelsz, csapdák 600 488 

Értékesítés árbevétele összesen: 2450 2533 

  
  

Szolgáltatás árbevétele 
 

  

Pályázatkészítés, sikerdíj  192 179 

Könyvvezetés  2100 1979 

Infrastruktura bérbeadása 3000 3000 

 OMVK BAZ.m-i hjárulásai (Vnap) 60 182 

Vadászbál bevétele 921 921 

Képzés/tanfolyam 150 0 

Felkészitő tanfolyam 2100 2404 

Hírdetés, reklám, egyéb 0 0 

Szolgáltatás árbevétele összesen: 8523 8665 

  
  

 Díjbevételek 
 

  

Szövetségi tagdíj 5400 5448 

Díjbevételek összesen: 5400 5448 

  
  

Egyéb bevételek, támogatások 
 

  

Szja 1 %-a 250 382 

Visszatérített iparűzési adóelőleg 0 0 

Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)  1000 1073 

Kapott támogatások (FVM, NCA, alapitványi) 1050 177 

Egyéb bevételek, támogatások összesen: 2300 1632 

  
  

  
  

Pü-i műveletek bevétele, bankkamat 70 204 

  
  

 Átfutó, kiegyenlítő bevételek 
 

  

Áfa elszámolás 250 0 

Levont és befizetett adók, járulékok különbözete 0 399 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (kapott előleg,écs) 350 462 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 600 861 

  
  

 Bevételek mindösszesen: 19343 19343 
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Megnevezés Terv 2009 Tény 2009 

  
  

Kiadások 
 

  

  
  

Anyag- és anyagjellegű ráfordítások 9773 9504 

  
  

 Szolgáltatásokhoz 3733 3827 

Ért-re besz. Könyv, nyomtatvány, naptár 250 385 

Ért-re besz. Fegyverszekrények 450 397 

Ért-re besz. Vadászati dolgok, korsók, elsősegélyf, csapdák 450 340 

Ért-re besz. hubertus keresztek 0 400 

Ért-re besz. Hivatásos vadász ruhák 850 406 

Szállítási költség  0 0 

Könyvelőprogram bérleti díja 290 289 

Felkészítő tanfolyam/lőgyak/lőszer/fénymás/lőtér/terem/ea.díj/jut 1300 1506 

Pályázatkészités jutaléka szla alapján 73 62 

Hivatásos vadász szakbolt (szállitás, posta, szerviz,etikett) 20 42 

Képzés/tanfolyam (szállás,étkezés,oktatás) 50 0 

  
  

Üzemeltetéshez 5840 5484 

Irodaszer,szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 100 114 

Posta, telefon, internet 700 530 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 700 608 

Tisztitószer, takarítás 220 227 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó és post 720 400 

Tárgyi eszközök javitása, karbantartása 20 53 

Távfelügyeleti dij 50 52 

Egyéb (anyagok, fénymás, hirdetés) 100 35 

Rendezvények költsége (Kgyülés, Vbál, Vnap, bemutató vad)  1640 2221 

Rendezvények támogatása térségi vadásznapok 0 0 

Fotóklub 0 0 

Sportlövészet 0 0 

Továbbképzés, konferencia 0 0 

OMVV, regionális szövetségi tagdij 260 202 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh. 350 292 

Alkalmazottak saját gj. használata 380 378 

Kommunikáció, ismeretterjesztés, sajtóreferens  400 335 

Vadászklub müködtetése 50 0 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, 
könyvvizsgáló 50 37 

Ifjusági tábor költségei 100 0 

  
  

 Egyéb igénybevett szolgáltatások 200 193 

Bankköltség 120 114 

Biztosítási dij 80 79 

  
  

  
  

Személyi jellegű ráforditások 8832 7853 

  
  

 Szolgáltatásokhoz 1691 1471 

Könyvvezetés  1105 870 

Bolti jutalék 2007-2008. 402 397 

Tanfolyamok (szervezés, felkészítés) 160 184 

Pályázatkészités 24 20 
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Üzemeltetéshez 5224 4990 

Alkalmazottak munkabére,gondnok mgb.dija 4428 4424 

Jutalom 300 0 

Csekély értékű ajándékok 20 19 

Reprezentáció 50 4 

Megnevezés Terv 2009 Tény 2009 

  
  

Munkaadói járulék 154 97 

Alkalmazottnak internet előfizetés 144 146 

Természetbeni juttatások 0 149 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA 28 23 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 100 128 

  
  

Társadalombiztosítási járulék, EHO 1917 1392 

  
  

  
  

Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 350 462 

  
  

 

  
  

 Pü-i műveletek ráf., egyéb ráfordítások,adóbefiz 300 58 

Igazgatási díjak/illetékek 0 10 

Helyi adó és előleg befizetése, elszámolása 300 48 

Társasági adó befizetése 0 0 

  
  

  
  

Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 450 654 

Káresemény miatti helyreállitási kts 0 0 

Tárgyi eszközök,kisért.eszk,immat.jav. 450 654 

  
  

 

  
  

 Átfutó, kiegyenlítő kiadások 30 40 

Áfa elszámolás 0 40 

Levont és befizetett járulékok, adók kbözete 30 0 

Egyéb pénzforgalmi kiadások  0 0 

  
  

  
  

Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 19735 18571 

  
  

  
  

Záró pénzkészlet 2275 3439 
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Adószám: 19066754-2-05 

Bejegyző szerv: BAZ. megyei 

Bíróság 

Regisztrációs szám: Pk.60.861/1990/26. 

 

 

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 

3526 Miskolc, Tass út 18. 

 

 

Egyszerűsített mérleg 

az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére 

 

 

 

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31. 

A mérleg fordulónapja: 2009. december 31. 

  

 

Miskolc, 2010. március 23. 

 

 

A gazdálkodó 

képviselője 
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   1000 HUF 2008 2009 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    8 557 8 395 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                   0 202 

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      8 557 8 193 

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        0 0 

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     4 192 4 651 

06. I.  Készletek                                                                                                            209 205 

07. II. Követelések                                                                                                          1 316 1 007 

08. III.Értékpapírok                                                                                                         0 0 

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         2 667 3 439 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           12 749 13 046 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            10 950 11 201 

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

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              11 415 9 282 

14. III.Lekötött tartalék                                                                                                    0 0 

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből)                                                      224 184 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                                                                        - 2 336 88 

17. D.  Tartalék                                                                                                             952 469 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                        0 0 

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         847 1 376 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                      0 0 

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       847 1 376 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)                                                                                     12 749 13 046 
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Adószám: 19066754-2-05 

Bejegyző szerv: BAZ. megyei Bíróság 

Regisztrációs szám: Pk.60.861/1990/26. 

 

 

Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége 

3526 Miskolc, Tass út 18. 

 

 

 

 

Közhasznú eredménylevezetés 

az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek 

részére 

 

 

 

Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009. december 31. 

 

 

Miskolc, 2010. március 23. 

 

A gazdálkodó 

képviselője 
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   1000 HUF 2008. 2009. 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                                                                             8 369 8 634 

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)                                                                              8 369 8 634 

A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                                                1 766 1 411 

A.I.1.A - alapítótól                                                                                                             0 0 

A.I.1.B - központi költségvetésből                                                                                               48 338 

A.I.1.C - helyi önkormányzattól                                                                                                  0 0 

A.I.1.D - egyéb                                                                                                                  1 718 1073 

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                         700 177 

A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                                                                0 0 

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel                                                                                               5 447 5 448 

A.I.5. Egyéb bevétel                                                                                                            456 1 598 

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                       0 0 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                                                                  9 596 9 803 

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek                                                                                          9 596 9 803 

B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                       0 0 

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                                                        17 965 18 437 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)                                                                            0 0 

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             8 632 8 758 

E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   6 966 7 495 

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     942 580 

E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         237 375 
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   1000 HUF 2008. 2009. 

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               487 308 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                          13 317 11 558 

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   11 618 9 263 

F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     75 80 

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         239 372 

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               1 385 1 843 

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)                                                                                         - 2 491 - 472 

G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)                                                          916 831 

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)                                                       - 3 407 - 1 303 

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                                                                                     - 1 493 - 1 407 

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)                                                     - 1 179 - 955 

H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)                                                   - 314 - 452 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)                                                                                     - 2 336 88 

J. Fizetendő társasági adó                                                                                                  0 0 

K. Tárgyévi eredmény                                                                                                        - 2112 272 

K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)                                                        224 184 

K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)                                                                        - 2 336 88 

 

Szervezetünk vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye – 1.303 eFt. Mint a nevében is 

bennefoglaltatik 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. E tételek a következők: beruházási kiadások 

(347 eFt), befizetett áfa (825 eFt), levonható áfa (802 eFt).   
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Számviteli beszámoló 

1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló főbb adatai az alábbiak: 

A mérleg adatai (előző évi és tárgyévi) 

   1000 HUF 2008 2009 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    8 557 8 395 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                   0 202 

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      8 557 8 193 

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        0 0 

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     4 192 4 651 

06. I.  Készletek                                                                                                            209 205 

07. II. Követelések                                                                                                          1 316 1 007 

08. III.Értékpapírok                                                                                                         0 0 

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         2 667 3 439 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           12 749 13 046 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            10 950 11 201 

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

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              11 415 9 282 

14. III.Lekötött tartalék                                                                                                    0 0 

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)                                                      224 184 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                                                                        - 2 336 88 

17. D.  Tartalék                                                                                                             952 469 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                        0 0 

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         847 1 376 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                      0 0 

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       847 1 376 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)                                                                                     12 749 13 046 
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A közhasznú eredménylevezetés előző évi és tárgyévi adatai: 

   1000 HUF 2008. 2009. 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                                                                             8 369 8 634 

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)                                                                              8 369 8 634 

A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                                                1 766 1 411 

A.I.1.A - alapítótól                                                                                                             0 0 

A.I.1.B - központi költségvetésből                                                                                               48 338 

A.I.1.C - helyi önkormányzattól                                                                                                  0 0 

A.I.1.D - egyéb                                                                                                                  1 718 1073 

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                         700 177 

A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                                                                0 0 

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel                                                                                               5 447 5 448 

A.I.5. Egyéb bevétel                                                                                                            456 1 598 

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                       0 0 

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                                                                  9 596 9 803 

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek                                                                                          9 596 9 803 

B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                       0 0 

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                                                        17 965 18 437 

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)                                                                            0 0 

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             8 632 8 758 

E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   6 966 7 495 

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     942 580 

E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         237 375 
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   1000 HUF 2008. 2009. 

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               487 308 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                          13 317 11 558 

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   11 618 9 263 

F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     75 80 

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         239 372 

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               1 385 1 843 

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)                                                                                         - 2 491 - 472 

G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 

(A/I-E/1-E/4)                                                          916 831 

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 

(B/1-F/1-F/4)                                                       - 3 407 - 1 303 

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                                                                                     - 1 493 - 1 407 

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)                                                     - 1 179 - 955 

H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)                                                   - 314 - 452 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)                                                                                     - 2 336 88 

J. Fizetendő társasági adó                                                                                                  0 0 

K. Tárgyévi eredmény                                                                                                        - 2112 272 

K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)                                                        224 184 

K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)                                                                        - 2 336 88 
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Tájékoztató adatok 

 

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                                                                       

Bérköltség                                                                                                               5 895 

bérköltségből: megbízási díjak                                                                                           954 

bérköltségből: tiszteletdíjak                                                                                            0 

Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                       660 

Bérjárulékok                                                                                                             1 512 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások                                                                          9 340 

Értékcsökkenési leírás                                                                                                   747 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                                                                                 10 

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg 

rendezett)                                                           0 

 

 

 Könyvvizsgálat 

 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.  

 

A könyvszakértői vélemény VII. fejezetének összefoglalása alapján:  

„A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a szövetség 2009. 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 bevételekkel és kiadásokkal. Mindezek alapján a 

2009. évi egyszerűsített beszámoló valódiságáról, valamint a gazdálkodás szabályszerűségéről 

e jelentés elkészítésével meggyőződtem, amelyet aláírásommal is megerősítek.” 
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 Kiegészítések 

 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat. 

Szervezetünk vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye – 1.303 eFt. Mint a nevében is 

bennefoglaltatik 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. E tételek a következők: beruházási kiadások 

(347 eFt), befizetett áfa (825 eFt), levonható áfa (802 eFt).   

Vállalkozási tevékenységünk realizált eredménye 88 eFt.  

 

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: 

mailto:info@vadaszszovetseg.hu
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- 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 negyedik, közhasznúságban eltelt éve több nagyszabású rendezvényt, eseményt 

tudhat maga mögött.  

2009. februárjában megrendeztük a megyei Vadászbált, mely helyt adott vadászati kultúránk 

ápolásának; 

2009. május 1. – 3. részt vettünk a Gömörexpo rendezvénysorozatban, ahol háromnapos 

vadászati, trófea, festmény és fotókiállítást szerveztünk.  

2009.  június 20. Szerencsen a gazdanapok kísérőrendezvényeként tartottuk meg megyei 

Vadásznapunkat, melynek keretében szintén 3 napos vadászati és trófeakiállítással 

gazdagítottuk a rendezvényt.  

Az év során négy alkalommal tartottunk vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot. 

A Magyar Rádióban továbbra is minden páratlan héten szerdán hallható a „Vadászkürt – 

Dianák és Hubertusok” című műsor, amelyben a vadászati tevékenységgel kapcsolatos 

információk, riportok hangzanak el. A műsor nagy segítséget nyújt számunkra az 

ismeretterjesztési feladataink ellátásában. 

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. 
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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 

% 

Változás 

eFt 

Befektetett eszközök 8557 8395 -1,9 - 162 

Készletek és pénzeszközök 2876 3644 + 26,7 + 768 

Saját tőke (összesen) 10950 11201 + 2,3 + 251 

Induló tőke 1647 1647 -- -- 

Tőkeváltozás 11415 9282 - 18,7 - 2133 

Tárgyévi eredmény - 2112 272 né + 2 384 

- tárgyévi eredmény cél 

szerinti/közhasznú tevékenységből 
224 184 + 17,8 - 40 

- tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 
- 2336 88 né + 2424 

 

 

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. 

 

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 

 

Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott, tartalékolt összeg teljes egészét – 338.071 Ft-

ot a Vadász Hírmondó – mint állat és természetvédelemmel is foglalkozó kiadvány - egy 



24 

 

 

számának részbeni fedezetére fordította. A 2009. októberében kapott SZJA 1 %-os 

felajánlásokból az APEH által részünkre átutalt 382.419 Ft-ot tartalékoljuk a 2010. évben 

természetvédelemmel kapcsolatban megvalósítandó feladataink ellátásához.  

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

 

 Bevételek 

 

Kapott támogatások 

 

A Vadászszövetség a tárgyévben a Személyi jövedelemadó 1 %-ából 382.419 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 236 eFt-os támogatást nyert el. Az összegből kisértékű tárgyi 

eszközöket, immateriális javakat vásároltunk, úgymint számítógép, monitor, szoftverek. A 

támogatás folyósítására a szerződés alapján két részletben került sor. Az első részletet – 177 

eFt-ot – még 2009. évben, míg a második 59 eFt-os részletet 2010. januárjában folyósították 

Vadászszövetségünk részére. 

 

Tagdíjból származó bevételek 

 

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

táblázat: 

 

Megnevezés eFt 

Tárgyévi tagdíjból származó bevétel 5.448 

Tagdíjhátralék   782 
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Közhasznú tevékenység bevételei 

 

Szervezetünk a tárgyévben közhasznú tevékenységének végzéséhez a 2008. május elején a 

putnoki Gömörexpon megrendezett kiállítására 536.025 Ft-ot, a szerencsi vadásznapra és 

annak kísérő rendezvényeire 486.900 Ft-ot, a szervezet alapszabály szerinti közhasznú 

tevékenységeinek ellátásához 50 eFt-os, összességében 1.073 eFt-os adományt kapott. 

Egyéb közhasznú bevételek 

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem 

realizált.  

Vállalkozási tevékenység bevételei 

A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Tevékenység megnevezése Realizált bevételek eFt-ban 

Hivatásos vadász ruhák értékesítése 545 

Könyvek, nyomtatványok, naptárak értékesítése 604 

Fegyverszekrények értékesítése 496 

Vadászati eszközök, ajándéktárgyak értékesítése 488 

Pályázatkészítés sikerdíja 179 

Könyvvezetés 1 979 

Infrastruktúra bérbeadása 3 000 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 2 404 

Vállalkozási tevékenységre osztott kamatbevétel 108 
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 Kiadások 

 

Cél szerinti juttatások 

 

Az év folyamán megrendezett Vadásznapi rendezvényeinken 5 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 és egy fő 

részére a Magyar Vadászatért Érdemérem kitüntetést. 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők 2009. évi juttatásairól: 

 

Juttatás megnevezése Összege eFt-ban 

Cél szerinti juttatások (kitüntetések) -- 

Tiszteletdíjak -- 

Vállalkozási szervezési és koordinációs jutalék 456 

Költségtérítések 285 

Adott kölcsönök -- 

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

 

A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Megnevezés Ráfordítások eFt-ban 

Anyag és árubeszerzés 1 864 

Személyi jellegű ráfordítások 4 424 
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Egyéb term. kez. kts. és ráford. 2 975 

Természetbeni juttatások 80 

Értékcsökkenési leírás 372 

Kifiz., vásárolt készlet áll.vált. - 4 

 

  

  

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 ez évben juttatott összeg 1.073 eFt-ot tett ki, ezzel 

szemben fentebb említett közhasznú feladataink közvetlen költségei – úgymint Vadásznapok: 

1.511 eFt, Vadász Hírmondó (Szja 1 %-os támogatáson felüli rész): 62 eFt – mindösszesen 

1.573 eFt-ban valósultak meg. 2008. évi közhasznúsági jelentésünkben kötelezettséget 

vállaltunk arra, hogy az előző évek adományából fennmaradó – 2008. évi 122 eFt valamint a 

2007. évi 377 eFt – összesen tehát 499 eFt-ot tartalékoljuk a 2009. évi közhasznú céljaink 

megvalósításával kapcsolatos tevékenységünk, rendezvényeink költségeinek részbeni 

fedezéséhez. E kötelezettségünknek eleget is tettünk, mert mint a 2009. évi számadatokból 

látható, rendezvényeink 1.573 eFt-os költséggel valósultak meg, míg az ezekre beérkezett 

tárgyévi adományok ezen összegtől 500 eFt-tal kevesebbet tettek ki.  

 

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. 
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Javaslat a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége 2010. évi pénzügyi tervére 

 

A javasolt pénzügyi előirányzatokat a csatolt táblázatok tartalmazzák. 

2010. évi összbevételeinket közel másfél millió forinttal kevesebb összegben tervezzük 

megvalósítani, aminek az a legfőbb oka, hogy folyamatosan csökkennek azon értékesítési 

lehetőségeink, ahol a kereskedő partner bizományosi formában rendelkezésünkre bocsátaná a 

vadászati eszközöket. Ennek ellenére folyamatosan keressük azon lehetőségeket, amelyek 

hozzájárulhatnának értékesítésből származó bevételünk növekedéséhez. A tagszervezetek 

által korábban megismert szolgáltatásaink igénybevételére továbbra is számítunk, úgymint 

könyvvezetés és egyéb igénytől függő oktatások, szolgáltatások. 

Tervezett bevételeink mintegy 31 %-át teszi ki a tagdíjbevétel (5450 eFt), melynek emelését 

nem tervezetünk, de továbbra is odafigyelünk az ebből származó kinnlévőség csökkentésére, 

ezúton is kérjük tagszervezeteinket a negyedévente érkező számláink – a lehetőségeikhez 

mérten – határidőben történő kiegyenlítésére. 

2010. év folyamán is megrendezésre kerül a putnoki vadászati kiállítás és vadásznapi 

rendezvény, valamint a központi vadásznap. Bízunk benne, hogy a régió vállalkozásai, 

tagszervezeteink ismét támogatják adományaikkal a már megszokott magas színvonalú 

rendezvényeinket.  

Egyéb bevételek, támogatások tekintetében ismét számítunk az Szja 1 %-os felajánlásokra, 

valamint az Észak-magyarországi Vadgazdálkodási Alapítványtól korábban kilátásba 

helyezett vadásznapi támogatásokra. 2010. tavaszán ismét pályázatot nyújtottunk be a 

Nemzeti Civil Alapprogramhoz, bízunk benne, hogy pályázatunk kedvező elbírálásra talál, 

mely hozzájárul a működéssel kapcsolatos bevételeink növekedéséhez. Ezen összegek 

bevételeivel ugyan csak részben számolunk, mert nem akarjuk torzítani a várható záró 

pénzkészletet, de reméljük, hogy e jogcímen is növelni tudjuk majd bevételeinket. 

 

Tervezett bevételeink 17768 eFt-os összegével szemben kiadásainkat 17561 eFt-ban 

irányozzuk el, mely betartása esetén elmondható majd, hogy a tárgyévi bevételek fedezték 

kiadásainkat és egy csekély összegű záró pénzkészlet emelkedést is jelentettek.  

 

Az értékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódó anyag és anyagjellegű kiadásaink 

az ezekhez kapcsolódó bevételi oldal figyelembevételével kerültek megtervezésre. Az 

üzemeltetéshez kapcsolódó e kiadásainknál számolunk némi energia ár növekedéssel, továbbá 

működésünk fenntartása mellett szeretnénk megvalósítani az alábbi elképzeléseinket: 

- legalább egy Vadász Hírmondó megjelentetése (500 eFt) 

- vadásznapi és egyéb rendezvényeink (küldöttgyűlés) (1.300 eFt) 
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- saját vadásznapi rendezvényünk mellett támogatni kívánjuk a térségi vadásznapokat is 

(100 eFt) 

- a fotóklub, sportlövészet költségeit 50-50 eFt-ban irányozzuk elő 

- a továbbképzés, konferencia megtartását is tervezzük (100 eFt) 

- mind a tagszervezeteket, mind a nagyközönséget – közhasznúságunkból adódóan is – 

a média útján szeretnénk a tárgyévben is tájékoztatni programjainkról, ezért a 

későbbiekben ugyanúgy igénybe kívánjuk venni sajtóreferensünk ezirányú 

szolgáltatásait (350 eFt) 

 

Személyi jellegű ráfordításoknál összességében tervezett 7.902 eFt-os összeg egy része  

(1.264 eFt) az ösztönző jellegű béreket teszi ki, míg másik része (5.048 eFt) tartalmazza az 

adómentes természetbeni juttatásokat, a munkabéreket, valamint a bérjellegű kifizetések adó, 

járulékvonzatait (1.590 eFt).  Előreláthatólag a 2010-es évben jutalom kifizetésével igen, de 

bérfejlesztéssel nem számolunk az alkalmazottak tekintetében.  

 

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását 462 eFt-os összegben terveztük meg. 

 

Az egyéb ráfordítások soron fizetési kötelezettségeket nem irányoztunk elő, hiszen 

számításaink szerint 2010-ben sem társasági adó, sem helyi adó és előleg fizetési 

kötelezettségünk nem merül fel. 

 

Beruházás jellegű kiadásokra mindössze 100 eFt-ot különítünk el, melyek vélhetően fedezik 

majd szervezetünk kisebb értékű immateriális javak, tárgyi eszközök értékét.  

 

Amennyiben fentebb részletezett előirányzatunkat sikerül megvalósítanunk, a 

Vadászszövetség záró pénzkészlete várhatóan közel 207 eFt-tal a nyitó fölé emelkedik. Az 

év folyamán azonban törekszünk majd arra, hogy a záró pénzkészletet növeljük, de legalább e 

szinten megtartsuk. Úgy ítéljük meg, hogy a mai gazdasági helyzetben az is eredménynek 

mondható, ha egy szervezet a pénzügyi stabilitását meg tudja őrizni, ennek a követelménynek 

pedig várhatóan eleget tudunk majd tenni. 
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

2010. évi költségvetési tervjavaslata 

    Ö s s z e s í t ő  

  

eFt 

 
    Megnevezés Terv 2010 

  
  Nyitó pénzkészlet 3439 

  Bevételek 

 Szolgáltatások 9560 

Értékesítés 1750 

Szolgáltatás 7810 

  Működtetés 7646 

Tagdíj 5450 

Támogatások (szja 1 %, adományok) 1350 

Kapott támogatások (NCA, FVM, egyéb) 656 

Visszatérített iparűzési adó előleg 110 

Pénzügyi műv. Bankkamat 80 

  Átfutó, kiegyenlítő 562 

  Bevételek összesen 17768 

  
  Kiadások 

 Anyag- és anyagjellegű 9077 

Szolgáltatásra 3430 

Működtetésre 5462 

Egyéb igénybevett szolgáltatások 185 

  Személyi jellegű 7902 

Szolgáltatásra 1264 

Működtetésre 5048 

Társadalombiztosítási járulék 1590 

    Értékcsökkenési leírás  462 

  Egyéb ráfordítások 0 

  Beruházás jellegű kiadások 100 

  Átfutó, kiegyenlitő kiadások 20 

   Kiadások összesen 

 

17561 

   Záró pénzkészlet 

 

3646 
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Vadászok és Vadgazdálkodók Émo-i Területi Szövetségének 

2010. évi költségvetési tervjavaslata  

  

  

 R é s z l e t e s 

  

  

 Megnevezés Terv 2010 

  Nyitó pénzkészlet 3439 

  Bevételek 

 Értékesítés árbevétele 

 Hivatásos vadász ruhák 550 

Könyv, nyomtatvány, naptár 500 

Fegyverszekrény 500 

Továbbszámlázott hubertus keresztek 0 

Vadászati dolgok, korsók, elsősegélyfelsz, csapdák 200 

Értékesítés árbevétele összesen: 1750 

  Szolgáltatás árbevétele 

 Pályázatkészítés, sikerdíj  0 

Könyvvezetés  2000 

Infrastruktura bérbeadása 3120 

 OMVK BAZ.m-i hjárulásai (Vnap) 200 

Vadászbál bevétele 0 

Képzés/tanfolyam 50 

Felkészitő tanfolyam 2400 

Hírdetés, reklám, egyéb 40 

Szolgáltatás árbevétele összesen: 7810 

  Díjbevételek 

 Szövetségi tagdíj 5450 

Díjbevételek összesen: 5450 

  Egyéb bevételek, támogatások 

 Szja 1 %-a 350 

Visszatérített iparűzési adóelőleg 110 

Kapott adományok (Vadásznap, egyéb)  1000 

Kapott támogatások (FVM, NCA, alapitványi) 656 

Egyéb bevételek, támogatások összesen: 2116 

  
  Pü-i műveletek bevétele, bankkamat 80 

  
  Átfutó, kiegyenlítő bevételek 

 Áfa elszámolás 100 

Levont és befizetett adók, járulékok különbözete 0 

Egyéb pénzforgalmi bevétel (kapott előleg,écs) 462 

Átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: 562 

  Bevételek mindösszesen: 17768 
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Megnevezés Terv 2010 

  Kiadások 

 
  Anyag- és anyagjellegű ráfordítások 9077 

  Szolgáltatásokhoz 3430 

Ért-re besz. Könyv, nyomtatvány, naptár 425 

Ért-re besz. Fegyverszekrények 425 

Ért-re besz. Vadászati dolgok, korsók, elsősegélyf, 

csapdák 170 

Ért-re besz. hubertus keresztek 0 

Ért-re besz. Hivatásos vadász ruhák 470 

Szállítási költség  50 

Könyvelőprogram bérleti díja 300 

Felkészítő 

tanfolyam/lőgyak/lőszer/fénymás/lőtér/terem/ea.díj/jut 1500 

Pályázatkészités jutaléka szla alapján 0 

Hivatásos vadász szakbolt (szállitás, posta, 

szerviz,etikett) 40 

Képzés/tanfolyam (szállás,étkezés,oktatás) 50 

  Üzemeltetéshez 5462 

Irodaszer,szakkönyv, nyomtatvány, szaklapok 120 

Posta, telefon, internet 600 

Áram, víz, gáz, szemétszállítás 700 

Tisztitószer, takarítás 250 

Természetvédelmi kiadvány/Vadász Hírmondó és 

post 500 

Tárgyi eszközök javitása, karbantartása 100 

Távfelügyeleti dij 52 

Egyéb (anyagok, fénymás, hirdetés) 100 

Rendezvények költsége (Kgyülés, Vbál, Vnap, 

bemutató vad)  1300 

Rendezvények támogatása térségi vadásznapok 100 

Fotóklub 50 

Sportlövészet 50 

Továbbképzés, konferencia 100 

OMVV, regionális szövetségi tagdij 210 

Belföldi kiküldetés/tisztségviselők saját gjh. 350 

Alkalmazottak saját gj. használata 380 

Kommunikáció, ismeretterjesztés, sajtóreferens  350 

Vadászklub müködtetése 50 

Foglalkozás eü szolgálat, munkavédelem, 

könyvvizsgáló 50 

Ifjusági tábor költségei 50 

  Egyéb igénybevett szolgáltatások 185 

Bankköltség 100 

Biztosítási dij 85 
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Személyi jellegű ráforditások 7902 

  Szolgáltatásokhoz 1264 

Könyvvezetés  880 

Bolti jutalék 2007-2008. 200 

Tanfolyamok (szervezés, felkészítés) 184 

Pályázatkészités 0 

  Üzemeltetéshez 5048 

Alkalmazottak munkabére,gondnok mgb.dija 4428 

Jutalom 300 

Csekély értékű ajándékok 20 

Reprezentáció 30 

Munkaadói járulék 0 

Alkalmazottnak internet előfizetés 145 

Természetbeni juttatások 0 

Természetbeni juttatás (telefon) utáni SZJA 25 

Oklevelek, kitüntetések, érmék 100 

  Társadalombiztosítási járulék, EHO 1590 

  
  Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 462 

  
  Pü-i műveletek ráf., egyéb ráfordítások,adóbefiz 0 

Igazgatási díjak/illetékek 0 

Helyi adó és előleg befizetése, elszámolása 0 

Társasági adó befizetése 0 

  
  Beruházási, állagmegóvás jellegű kiadások 100 

Káresemény miatti helyreállitási kts 0 

Tárgyi eszközök,kisért.eszk,immat.jav. 100 

  
  Átfutó, kiegyenlítő kiadások 20 

Áfa elszámolás 0 

Levont és befizetett járulékok, adók kbözete 20 

Egyéb pénzforgalmi kiadások  0 

  
  Kiadások, ráfordítások mindösszesen: 17561 

  
  Záró pénzkészlet 3646 

 

  

 

  

  

 

  

  

  


