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I. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI  

 

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság a 0100/Pk.60579/2012. számú végzésével 2012. december 06-án vette nyilvántartásba.  

A közhasznú szervezetté minősítés időpontja: nem közhasznú. 

  

Célja és feladatai:  

 

Az Egyesület célja a ta fokozottan védett kuvik élőhelyének országos védelme, a költőhelyek megóvása, mesterséges odúk és 

költőládák készítésével, valamint telepítésével új fészkelő helyek kialakítása, azok rendszeres, szakszerű ellenőrzése; kuvik és 

odúinkban megtelepedő egyéb védett madárfajok tudományos célú gyűrűzése, biometriai adatok felvétele, kuvik élőhelyének 

aktív védelme állományfelmérések, valamint a potenciális fészkelőhelyeken élő lakosok és mezőgazdasági dolgozók 

tájékoztatása, a magyarországi kuvik állományra vonatkozólag egy átfogó fajvédelmi akcióterv megalapozó kutatásainak 

végzése, populációs térképek készítése, az elterjedtségi változások nyomon követése, szakmai eredmények közzététele, 

adatszolgáltatás az állami természetvédelmi szervek felé, együttműködés állami és civil természetvédelmi és más kapcsolódó 

szakmai szervezetekkel, közintézményekkel, ismeretterjesztés, ifjúsági szakmai programok, közintézményekben és civil 

fórumokon természetvédelmi témájú előadások, kiselőadások szervezése és lebonyolítása, természetvédelmi táborok 

szervezése, madárgyűrűzési bemutatók, kapcsolatfelvétel külföldi társszervezetekkel, szakmai csereprogramok szervezése, 

lebonyolítása, minden tárgyévet követően az eredményeket és a tervezett programokat bemutató kiadvány szerkesztése, az 

egyesülete szakszerű működéséhez szükséges, a céljaink megvalósításához elengedhetetlen tárgyi és egyéb eszközök 

biztosítása.  

 

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

a) Közhasznú tevékenységek bevétele (Támogatások) alakulása:  

 

 e HUF 

Közhasznú tevékenységből összes származó bevétel 1147 

Külföldi pályázati támogatás 0 

SZJA 1% 881 

Adományok belföldi magánszemélyek 195 

Tagdíj 69 

Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel 0 

Kerekítési különbözet 0 

Pénzügyi műveletek bevétele 1 

 

A pályázati támogatások részletes bemutatása: 



 

 

Pályázati támogatásunk nem volt. 

 

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása 

 

 e HUF 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 881 

51. ANYAGKÖLTSÉGEK 462 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei: 397 

- Könyvelés, könyvvizsgálat 50 

- Ügyviteli tevékenység  

- Egyéb szolgáltatások (informatika, domain, online 

előfizetések) 
347 

53. Egyéb szolgáltatások költségei: 22 

- ebből bankköltség, biztosítási díjak: 16 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 0 

54. Bérköltség összesen: 0 

55. Személyi jellegű kifizetések összesen: 0 

- Belföldi és külföldi kiküldetés ktsg 0 

- Saját gk. használat költségtérítése 0 

- Telefon magánhasználat 0 

- Reprezentáció 0 

56. Bérjárulékok összesen: 0 

- Szociális hozzájárulási adó 0 

- Egyszerűsített közteher 0 

57. Értékcsökkenési leírás összesen 0 

8. Egyéb ráfordítások 0 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

 

c) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértékének kimutatása 

 

− Tárgyévi Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás kiutalt összege: 881 E Ft. 

 

 

d) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása  

 

Vezető tisztségviselő bérköltsége:     0 eFt 

Vezető tisztségviselő járuléka:     0 eFt 

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA  

 

Egyesületünk 2020-ban is sikeres és aktív évet zárt. Melynek során tagjaink 5 alkalommal dolgoztak a felső-kiskunsági 

területen, és végeztek diszperziós felmérést, két nagy felmérést valamint felújítási-karbantartási munkákat. 



 

 

 

IV. A 2020. ÉVI MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA  

A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény a illetve a 350/2011(XII.30) 

kormányrendelet szabályozza. Az Egyesület kettős könyvvitelt alkalmaz és ebből adódóan éves közhasznú beszámoló 

készítésére kötelezett.  

Az Egyesület a beszámolóját az OBH-n keresztül letétbe helyezi.  

 

 e HUF 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: 0 

Immateriális javak 0 

Tárgyi eszközök 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 

FORGÓESZKÖZÖK 1169 

Készletek 200 

Követelések 0 

Értékpapírok 0 

Pénzeszközök 969 

  ebből bankszámlák 949 

  ebből pénztár 20 

Aktív időbeli elhatárolás 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1169 

Saját tőke 0 

Induló tőke 0 

Tőkeváltozás 904 

Lekötött tartalék 0 

Értékelési tartalék 0 

Tárgyévi eredmény 265 

Kötelezettségek 0 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 0 

Passzív időbeli elhatárolás 0 

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1169 

 

Az Egyesület 2020. évi közhasznú tevékenysége során: 265,- Ft összegű vagyonnövekedés keletkezett.  

 

Az Egyesület az Alapszabályban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a tevékenységét 2020-ban.  

 

Budapest, 2021. június 16. 

 

 

………………………………… 

Elnök 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum TÓTH-BEJKHARD ATTILA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.07.07. 18.18.24


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: csucsu2007@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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