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Általános rész: 

Az alapítvány 2003. március 18-án alakult közhasznú alapítványként. 
Az alapítvány induló vagyona: 1.000.000,- Ft 
 
Az alapítvány célja, s egyben tevékenysége az 1998. évi XXVIII tv. 48/A §. (3.) bekezdése 
alapján kóbor állatok befogása, amely közhasznú tevékenység, 
 
- állategészségügyi szolgáltatás 
- kóbor, elhagyott állatok befogása 
- befogadott állatok gyógykezelése, gondozása, elhelyezése, az elhagyott állatoknak új 

gondozó otthon keresése vagy létesítése 
- az embert mart, illetve hatóság által egyéb ok miatt elszállított ebek a hatósági állatorvos 

által előírt megfigyelési zárlatának ellátása 
- oktatás, kutyapanzió 
- a fent felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása 
 
Az alapítvány célja nem jövedelemszerzés, illetve vagyongyarapító tevékenység, hanem 
kizárólag a fent meghatározott közérdekű célok eléréséhez szükséges vagyoni háttér 
megteremtése, és ennek felhasználásával az alapítvány céljában foglaltak finanszírozása, az 
arra rászorult állatok támogatása, segélyezése. 
 
Az Alapítvány nyílt alapítvány, amelyhez bárki csatlakozhat, aki a fent részletezett célokkal 
egyetért, és akinek a hozzájárulását az Alapítvány elfogadja. 
 

Számviteli Beszámoló 
 
Az alapítvány 2019 évre vonatkozóan a többször módosított 2000. évi C. törvénynek, a 
224/2000. (II.19) kormányrendelet és a kapcsolódó előírásoknak, valamint a közhasznú 
társaságokra vonatkozó előírásoknak megfelelő egyszerűsített beszámolót állított össze. 
 
Az alapítvány a gazdasági eseményeket a kettős könyvvezetés keretében rögzíti, 2012.január 
01-től a 2011. évi CLXXV. törvény és a többször módosított 224/2000. (II.19) Korm. 
rendeletnek megfelelően. 
 

 
 
 
 
 



Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 

Az alapítvány befektetett eszköz állománya: 4.137 eFt, melyből a tárgyi eszközök értéke 
pedig: 4.137 eFt. 
 
A forgó eszközök összege: 12.859 eFt, melyből a pénzeszközök értéke 12.859 eFt. 
 
Az eszközök összesen: 16.996 eFt 
 
Az alapítvány saját tőkéje: 11.558 eFt, melynek részletezése a következő: 

- jegyzett tőke: 1.000 eFt 
- tőkeváltozás:  8.006 eFt 
- tárgyévi alaptevékenységből származó 

eredmény: 2.552 eFt 
 

- Kötelezettségek: 1.375 eFt, melynek 
részletezése a következő: 

- Szállítók:   942 eFt 
- SZJA:     57 eFt 
- Jövedelem elsz.szla  254 eFt 
- Egbizt.és mep. j.          32 eFt 
- Nyugdíjjárulék             38 eFt 
- Szochj.adó                    48 eFt 
- Szakképzési hj.               4 eFt 

 
Passzív időbeli elhatárolások összege: 4.063 eFt 
 

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 
 
A 2019. évi összes bevétel: 37.435 eFt, melynek részletezése a következő: 

- Egyéb bevételek: 37.435 eFt ebből  
- Támogatások: 29.809 eFt  
- SZJA 1%-ból kiutalt összeg: 7.626 eFt) 
- Pénzügyi műveletek bevételei: 0 eFt 

 
Az Alapítvány 2019 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Anyagjellegű ráfordítások: 29.090 eFt, mely közüzemi díjakból, bérleti díjból, állateledel-, 
állatgyógyszer költségből, egyéb igénybevett szolgáltatásokból, bankköltségből tevődik 
össze. 
Személyi jellegű ráfordítások értéke: 5.416 eFt 
ebből, vezető tisztségviselők juttatásai: 24 eFt 
 
Értékcsökkenési leírás értéke: 377 eFt 
 
Egyéb ráfordítások: 0  eFt. 
A tárgy évi eredmény alaptevékenységből: 2.552 eFt 



 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke és 
összege 
 
Az alapítványnak a tárgyévben egy kuratóriumi elnöke, egy kuratóriumi titkára és egy 
kuratóriumi tagja volt. 
A kuratóriumi elnök megbízási jogviszonyban látja el a feladatokat, díjazása 2019 évben 24 
eFt. A kuratórium titkára és tagja társadalmi munkában látták el feladatukat, részükre ezen 
jogviszonyuk kapcsán nem került kifizetésre személyi jellegű juttatás. 
 

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
A 2019-es évben a regisztrált chipnek köszönhetően kevesebb kutya került be az eb rendészeti telepre, 

és ezáltal csökkent a menhelyre átkerülő ebek száma is. Ez a szám, természetesen nem azt jelenti, hogy 

kevesebb kutya kóborolt az utcán, mert sajnos nem, ők többen lettek. Viszont a chipnek köszönhetően, 

illetve az érvényes oltások megléte esetén, azonnal hazakerülhettek a kóborló jószágok.  Így 858 kutyát 

gondozott 2019 évben az ASKA menhely. Nem volt könnyű év, mivel nagy számban megemelkedett a 

sérült, balesetes állatok száma, akiknek az orvosi ellátása magasabb összeget tett ki.  

Szerencsére a fényképes hirdetéseknek köszönhetően még további kutyák eredeti gazdáját sikerült 

megtalálni, akik persze az oltások és a chip beadatása után kerültek vissza eredeti otthonukba. De még 

így is bőven volt teendő, hogy a kutyákat el tudjuk helyezni, illetve, mielőbb új gazdához juttatni.  

Ahhoz, hogy ezt véghez tudjuk vinni, rendezvényeken vettünk részt, vagy éppen rendezvényeket 

tartottunk.  Ahogy minden évben, az első rendezvény a márciusi örökbefogadó nap volt, melyet 

minden év március elején tartunk az ASKA szülinapjával egybekötve. Az idén először készültek ASKA 

ajándéktárgyak, melyek hatalmas sikert arattak a látogatóink körében. Ezt a megkezdett projektet 

folytatni fogjuk minden évben, hiszen bőven tudunk válogatni a szebbnél-szebbnél kutyáink fényképei 

között, hogy éppen most kulcstartón, vagy hűtő mágnesen vihesse haza magával a gazdi az emléket.  

Elindítottuk a gyűjtőládás programunkat is, melyben ASKA gyűjtőládákat helyeztünk ki, különböző 

üzletekben. Ezekben a ládikákban gyűlhettek az adományok. A sok 10, 20, 50 forintos érme hatalmas 

segítséget jelentett kutyáink ellátásban.  

A következő rendezvény a 8-as műhelyben zajlott, ahol húsvét vasárnap fiatal zenészek tartottak, 

koncerttel egybekötve egy piknik délutánt. A belépő az ASKA kutyák részére felajánlott 

kutyatápok,vagy kutyakonzervek voltak. 

De nem csak itt volt húsvéti ASKA parti. A Müller Drogéria is felajánlotta, hogy üzletükben 

népszerűsíthetjük az alapítvány munkáját. Nyuszi helyett  mi medvének látszó újfundlandival mentünk 

a rendezvényre. Ahogy az lenni szokott, ismét hatalmas sikert aratott a gyerekek körében a hatalmas 

kutya, akivel sétálni is lehetett.  

Az  Alpha  Zoo üzletekben kihelyezett adomány gyűjtő ládáinkban is  szép számmal gyűltek a konzervek, 

tápok. Ez a projekt egész évben folyamatosan zajlott. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben megrendezi a Pünkösdi Virágálom 

rendezvényét. Ezen a rendezvényen virág árverés is történik, és minden évben, egy-egy szervezet 

részére ajánlják fel az elárverezett virágcsokrok bevételét. 2019-ben az ASKA menhely volt a 

kedvezményezett.  



Természetesen továbbra is velünk együtt dolgoztak a közösségi szolgálaton részvevő diákok, akik nem 

csak a kutyák sétáltatásában, a rendezvények lebonyolításában, de a nyári hónapokban az állatok 

kozmetikázásában, fürdetésében, fényképek készítésében is hatalmas segítséget nyújtottak.  

Az őszi hónapokat Helen Doron iskolájában kezdtük. Az angol nyelvoktató iskola vezetője nagy 

állatbarát, és az állatokkal való foglalkozást  az iskolájában is tanítja a kis diákoknak.  

A felajánlott SZJA 1 % 7.626.417,- Ft volt,  a 2019-es évben érte el a legmagasabb összeget, és ez 

hatalmas segítséget jelentett a munkánkban. 

Szükség is volt rá, hiszen a menhelyen folyamatos a karbantartás, az állagmegóvás. Ebben az évben az 

egyik kennel sor festése volt a terv, melyet önkéntesek segítségével végeztünk el.  

Több pályázaton indultunk ebben az évben is, sajnos nem lehetett minden pályázatot megnyerni, 

hiszen nagyon sok szervezet működésében hatalmas segítség a pályázati hozzájárulás. De egy 

működési pályázat segítségével alkalmazni tudtunk egy 6 órás dolgozót, aki nagyban megkönnyítette 

a munkánkat.  

Az állatok világnapját ismét a megszokott örökbefogadó napunkkal ünnepeltük. Ezen a rendezvényen 

is nagyon sokan látogattak el hozzánk. Nem csak új gazdikat találtunk, de nagyon sok adomány is 

érkezett védenceink részére.  

A tanulás, a képzés része a mindennapjainknak. A civil életet is tanulni kell, a szervezet fejlesztését is. 

Ebben az évben is részt vettünk képzéseken.  

Immáron 6. éve, hogy a Vörösmarty Rádióban vasárnaponként jelentkezik az ASKA. Hírekkel, és persze 

örökbe fogadható kutyák fényképeivel, illetve történeteivel. A rádióadás alatt a fényképek, 

megtekinthetőek a rádió facebook oldalán. És természetesen érkeznek a telefonon feltett kérdések, 

melyekre minden esetben azonnal tudunk válaszolni.  

December hiába az év utolsó hónapja, a munka tovább folytatódik. Nagyon sok önkormányzati 

hivatallal állunk kapcsolatban a kidobott kutyák gazdái miatt, így az is természetes volt, hogy a megyei 

jegyzői értekezleteken számítottak a jelenlétünkre és a beszámolónkra.  

Az évet ismét az ASKArácsony rendezvényünkkel zártuk. Egy kicsit most másképpen zajlott, mint a 

előző években. Mert egyúttal a Valentin projekt záró állomása is mi voltunk, így ezen a napon 20 kutya 

került át a Valentin Projekt gondozásába, illetve táp torony építő versenyt is hirdettünk. Minden 

elképzelésünket felülmúlta a látogatók száma, és a beérkezett adományok mennyisége. Hatalmas 

sikerrel zártuk a rendezvényt és a 2019-es évet.  

2019. évben 604 kutyának találtunk új családot. 159 kutyának találtuk meg az eredeti családját. Volt 

közöttük olyan is, akit már 8 hónapja vártak haza.  

 

 

 
Székesfehérvár, 2020.04.30. 
 
                                                                                                                                 Málits József 
                                                                                                                              kuratóriumi elnök 
 

 


