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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 

2010 

Előző év(ek) 

helyesbítése 

Tárgyév 

2011 

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok)                                                                                    7 934  7 579 

02. I.  Immateriális javak                                                                                                   52  0 

03. II. Tárgyi eszközök                                                                                                      7 882  7 579 

04. III. Befektetett pénzügyi eszközök                                                                                        0  0 

05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor)                                                                                     4 502  4 535 

06. I.  Készletek                                                                                                            157  137 

07. II. Követelések                                                                                                          901  905 

08. III. Értékpapírok                                                                                                         0  0 

09. IV. Pénzeszközök                                                                                                         3 444  3493 

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor)                                                                                           12 436  12 114 

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok)                                                                                            10 664  10 582 

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

13. II. Tőkeváltozás / Eredmény                                                                                              9 559  9 077 

14. III. Lekötött tartalék                                                                                                    0  0 

15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből)                                                      - 84  134 

16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből                                                                        - 458  - 276 

17. D.  Tartalék                                                                                                             541  683 

18. E.  Céltartalékok                                                                                                        0  0 

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor)                                                                                         1 231  849 

20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                                                      0  0 

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                                                       1 231  849 

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor)                                                                                     12 436  12 114 
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A közhasznú eredménylevezetés előző évi és tárgyévi adatai: 

   1000 HUF Előző év 

2010 

Korábbi 

év(ek) 

módosítása  

Tárgyév 

2011 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)                                                                             7 836  7 457 

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5)                                                                              7 836  7 457 

A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás                                                                                1 565   1 191 

A.I.1.A. - alapítótól                                                                                                                

A.I.1.B. - központi költségvetésből                                                                                               382  439 

A.I.1.C. - helyi önkormányzattól                                                                                                     

A.I.1.D. - egyéb                                                                                                                  1 183  752 

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás                                                                                         281  225 

A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                                                                                   

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel                                                                                               5 395  5 341 

A.I.5. Egyéb bevétel                                                                                                            595  700  

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)                                                                                  8 454  8 139 

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek                                                                                          8 454  8 139 

B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                                                                                          

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1)                                                                                        16 291  15 596 

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

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                             7 952  7 360 

E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   7 367    6 879 

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     294  232 

E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         259  212 

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               32  37 

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)                                                                          11 104  9 643 

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások                                                                                   8 461  8142 

F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                                                                                     75  6 

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások                                                                                         317  239 

F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                                                                               1 251   1256 

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)                                                                                         - 821  - 718 

G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)                                                          437  541 

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)                                                       -1 258  - 1 259 

H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)                                                                                     - 945  - 689 

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

E/3)                                                     - 553  - 444 

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

F/3)                                                   - 392  - 245 

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2)                                                                                     - 399  - 248 

J. Fizetendő társasági adó                                                                                                  59  28 

K. Tárgyévi eredmény                                                                                                        -542  -  142 
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K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-

(E/1+E/2+E/3)                                                        - 84  134 

K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)                                                                        - 458  - 276 

 

 

Tájékoztató adatok 

 

A Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                                                                                         8 535 

1. Bérköltség                                                                              6 423 

 Ebből: - megbízási díjak                                                                      907 

            - tisztelet díjak                                                                                   0 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                   261 

3. Bérjárulékok                                                                                      1 851 

B Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások                                                                               6 453 

C Értékcsökkenési leírás                                                                        431 

D Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások                                                          162 

E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)                                                       136 

  

 

 

 Könyvvizsgálat 

 

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.  

 

 Kiegészítések 

Szervezetünk vállalkozási tevékenységének pénzügyi eredménye – 1.259 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 adózás előtti eredmény (-248 eFt) ellenére 28 eFt 

társasági adófizetési kötelezettségünk keletkezett. Ennek egyik, egyben legfőbb oka az, 

hogy a kapott adományok egy bizonyos részével (esetünkben a tárgyévben 81 %-kal), – a 

társasági 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. 

 

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

tudhat maga mögött.  
 

2011. februárjában megrendeztük a megyei Vadászbált, mely helyt adott vadászati kultúránk 

ápolásának; 
 

2011. április 29-május 1. rendeztük meg Putnokon a már hagyományos gömöri vadásznapot, 

melynek kapcsán elkészítettünk egy több napon keresztül nyitva tartó nemzetközi vadászati és 

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

 

Tevékenyen részt vettünk a szalonka monitoring programban. Tavasszal és ősszel is zajlott a 

Magyarországon átvonuló erdei szalonkák megfigyelése, mintagyűjtése, amelynek az a célja, 

hogy tudományos alapossággal gyűjtsük össze, dolgozzuk fel a húzásokról és a vonulás 

nagyságáról, dinamikájáról szóló megbízható adatokat, információkat. A program során a 

megfigyeléseket dokumentálni kell, majd azokat meg kell küldeni Vadászszövetségünk 

részére. Szövetségünk az adatokat rögzítést követően továbbítja azt a programban résztvevő, 

kutató egyetemeknek, Gödöllőre a Szent István Egyetemnek és Sopronba a Nyugat-

magyarországi Egyetemnek. 

 

Az év folyamán a Vadászszövetség elnöksége aktívan részt vett, ill. képviselte szervezetünket 

a különféle vadászati szakmai, hagyományőrző rendezvényeken, úgymint: főzőversenyek, 

trófeakiállítások, térségi vadásznapok, konferenciák, országos vadásznap, vadász-rendőr 

találkozó, OMVV 130 éves ünnepi megemlékezése, VKE emlékülés. 

 

Tárgyévben négy alkalommal tartottunk vadászvizsgára felkészítő tanfolyamot, amelyen 78 

fő vett részt. 
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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 7 934 7 579 95,5 

Forgóeszközök 4 502 4 535 100,7 

Saját tőke (összesen) 10 664 10 582 99,2 

Induló tőke 1 647 1 647 100 

Tőkeváltozás 9 559 9 077 94,9 

Tárgyévi eredmény - 542 - 142 né 

- tárgyévi eredmény cél szerinti/közhasznú 

tevékenységből 
- 84 134 né 

- tárgyévi eredmény vállalkozási 

tevékenységből 
- 458 - 276 né 

Kötelezettségek 1 231 849 68,9 

 

 

 

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 (SZJA 1 %) 

 

Szervezetünk az előző évben e jogcímen kapott összeg egy – törvény adta kereteken belüli - 

részét (21.020 Ft) működési költségeink fedezésére, míg másik részét (418.100 Ft) a Vadász 

Hírmondó egy számának kiadására fordította. A 2011. szeptemberében kapott SZJA 1 %-os 

felajánlásokból az APEH által részünkre átutalt 409.134 Ft-ot tartalékoljuk a 2012. évben 

természetvédelemmel kapcsolatban megvalósítandó feladataink ellátásához.  

 

 

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 

 

 Bevételek 

 

Kapott támogatások 
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A Vadászszövetség a tárgyévben a Személyi jövedelemadó 1 %-ából 409.134 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 összeget szervezetünk főállású munkavállalója egy havi 

bérének részbeni (180 eFt), fennmaradó részét pedig az Országos Magyar Vadászati 

Védegyleti tagsági díjunk részbeni fedezéséhez használtuk fel. 

 

 

Tagdíjból származó bevételek 

 

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

táblázat: 

 

Megnevezés eFt 

Tárgyévi tagdíjból származó bevétel 5.341 

Tagdíjhátralék   862 

 

Közhasznú tevékenység bevételei 

 

Szervezetünk a tárgyévben közhasznú tevékenységének végzéséhez a 2011. április 29-május 

1. között Putnokon megrendezett vadászati kiállítás és rendezvényre 702 eFt-os, a szervezet 

alapszabály szerinti közhasznú tevékenységeinek ellátásához 50 eFt-os, összességében 752 

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 17 

Könyvek, nyomtatványok, naptárak értékesítése 524 

Fegyverszekrények értékesítése 172 

Vadászati eszközök, elsősegélycsomagok értékesítése 285 

Hirdetés, virtuális vadászat 107 

Könyvvezetés 1 910 

Infrastruktúra bérbeadása 3 120 

Vadászvizsgára felkészítő tanfolyam 1 946 
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Vállalkozási tevékenységre osztott kamatbevétel 45 

Kerekítések 13 

 

 Kiadások 

 

Cél szerinti juttatások 

 

Az év folyamán megrendezett Vadásznapi rendezvényeinken 7 fő részére adtuk át az általunk 

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

emlékplakettet vehette át. 5 fő részére adtuk át a Nimród Vadászérem. 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai 

 

Kimutatás a vezető tisztségviselők 2011. évi juttatásairól: 

 

Juttatás megnevezése Összege eFt-ban 

Cél szerinti juttatások (kitüntetések) -- 

Tiszteletdíjak -- 

Vállalkozási szervezési és koordinációs jutalék 302 

Költségtérítések 227 

Adott kölcsönök -- 

 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

 

A Vadászszövetség vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Megnevezés Ráfordítások eFt-ban 

Anyag és árubeszerzés 862 

Személyi jellegű ráfordítások 5 003 

Egyéb term. kez. kts. és ráford. 2 277 

Természetbeni juttatások 6 

Értékcsökkenési leírás 219 

Kifiz., vásárolt készlet áll.vált. 20 

 

 

  

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 2011. évben juttatott összeg 751.700 Ft-ot tett ki. A 

putnoki vadászati kiállításra és vadásznapi rendezvényre érkezett adományok összege 

701.700 Ft-ot tett ki, ezzel szemben a vadásznap és a kísérő programok 883.451 Ft 
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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. 


