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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 2020 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: 3.909 eFt, melyből a tárgyi eszközök értéke 
pedig: 3.909 eFt. 
 
A forgó eszközök összege: 16.615 eFt, melyből a pénzeszközök értéke 16.615 eFt. 
 
Az eszközök összesen: 20.524 eFt 
 
Az alapítvány saját tőkéje: 15.826 eFt, melynek részletezése a következő: 

- jegyzett tőke: 1.000 eFt 
- tőkeváltozás:  10.558 eFt 
- tárgyévi alaptevékenységből származó 

eredmény: 4.268 eFt 
 

- Kötelezettségek: 905 eFt, melynek 
részletezése a következő: 

- Szállítók:   476 eFt 
- Letiltások:                    14 eFt 
- SZJA:     56 eFt 
- Jövedelem elsz.szla  233 eFt 
- Levont TB                     68 eFt 
- Szocho adó                   53 eFt 
- Szakképzési hj.               5 eFt 

 
Passzív időbeli elhatárolások összege: 3.793 eFt 
 

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 
 
A 2020. évi összes bevétel: 35.784 eFt, melynek részletezése a következő: 

- Egyéb bevételek: 35.784 eFt ebből : 
- Támogatások: 35.780 eFt  
- SZJA 1%-ból kiutalt összeg: 8.898 eFt 
- Pénzügyi műveletek bevételei: 0 eFt 

 
Az Alapítvány 2020 évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Anyagjellegű ráfordítások: 25.244 eFt, mely közüzemi díjakból, bérleti díjból, állateledel-, 
állatgyógyszer költségből, egyéb igénybevett szolgáltatásokból, bankköltségből tevődik 
össze. 
Személyi jellegű ráfordítások értéke: 5.747eFt 
ebből, vezető tisztségviselők juttatásai: 24 eFt 
 
Értékcsökkenési leírás értéke: 525 eFt 
 
Egyéb ráfordítások: 0  eFt. 
A tárgy évi eredmény alaptevékenységből: 4.268 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 2020 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 januári hónap a szokásos módon indult, a szilveszteri kutyákkal. Dicséretet érdemeltek a 

gazdik, mert elmaradtak a nagy létszámú elvesztések. Egyre több gazda figyelt oda a 

felhívásokra, a javaslatokra, hogyan előzze meg a szilveszteri riadalom okozta szökéseket. Azok 

a kutyák, akik utcára kerültek, jellemzően, azonosítóval voltak ellátva.  

Ellenben, nagyobb létszámban találkoztunk magára hagyott, rosszul tartott állatokkal. Az év 

folyamán, szinte minden hónapra jutott legalább két olyan eset, ami hosszabb távú tartást 

igényelt, mivel a megkínzott, bántalmazott állatok lefoglalásra kerültek. Természetesen nem 

csak emiatt kellett több héten, hónapon át kezelni, gondozni a kutyákat, hanem azért is, mert 

egészségi állapotuk hosszabb kórházi gondozást igenyelt, illetve a lelkük sem készült fel arra, 

hogy fenntartás nélkül fogadják az emberek közelségét.  

Az esetek többségében, nem feltétlenül a gonoszság volt a fő motívum, hanem a tudatlanság. 

A régről hozott állattartási szokások, nem minden esetben elfogadhatóak állatvédelmi 

szempontok alapján. A rövid láncra kötött, sovány, kezeletlen állatok léte, a legtöbb gazdánál 

természetes jelenség volt, és döbbenetet okozott, hogy az ilyen tartási körülmények, eljárást, 

és büntetést vonnak maguk után.  

Olyan esetekkel is egyre többször találkoztunk, amikor a szegénység volt olyan súlyos, hogy 

dönteni kellett, az ember eszik, vagy a kutya.  

Az év eleje a fejlesztésről szólt. Végre sikerült felújítani az évek óta, igencsak rossz állapotban 

lévő irodát, és ügyfélfogadó helyet. Most már szép, kulturált környezetben tudjuk fogadni az 

örökbefogadókat. Több ügyfelünk is javasolta, így bankkártya elfogadó hely lett az ASKA 

menhely, ezzel is hozzájárulva, a gyorsabb, és egyszerűbb ügyintézéshez.  

Március hónaptól kezdődően, egy új rendszert kellett felépíteni, és alkalmazni a menhely 

működése során. A pandémiás helyzetben, nem volt egyértelmű, hogyan, és miképpen tud 

működni az állatmenhely. A kezdeti teljes zárlat után, egyértelművé vált, hogy zárlat alatt nem 

marad működő képes az állatotthon. Sem a férőhelyeket nem tudtuk bővíteni, sem az élelem, 

vagy adomány ellátás sem volt biztosított. Az önkéntesek részleges hiánya is komoly gondot 

okozott. A séták szervezése, a kutyakozmetikák, mind nagyon hiányoztak.  

Kialakítottunk, egy időpontfoglalási rendszert, maximálisan figyelembe véve a járványügyi 

szabályozásokat. Munkatársaink védőfelszerelésben dolgoztak, a látogatóktól is azt kértük, 



maszkban, kesztyűben érkezzenek. Apránként újra indult az élet. Támogatóink, segítőink, 

végig mellettünk álltak. Megújult weblapunkon, már könnyedén megoldható az 

időpontfoglalás, és minden információ azonnal elérhető az ide látogatók számára.  

Bár egész évben egy örökbefogadó napot tudtunk tartani március elején, a beérkező tárgyi 

adományok, és az örökbefogadások számán, ez nem látszott. Megtanultuk az online világot. 

Képzések, megbeszélések, tájékoztatók készültek, az új életünkről. Nyáron már a sétáltatások 

is újra indultak, ami hatalmas segítség volt nekünk, a dolgozóknak is, de mindenképpen jót 

tett kutyáinknak.  

Támogatóink segítségével újabb kenneleket tudtunk vásárolni, és elkészült egy beton alap, 

ahol a kennelek felállításra kerültek.  

A pandémiás helyzetnek, és a home office munkavégzésnek köszönhetően, kevesebb kutya 
került utcára, így évek óta a legalacsonyabb állatlétszámmal dolgoztunk az év folyamán. 779 
kutya került hozzánk. 114 kutyát juttattunk haza eredeti gazdájához, és 453 kutyának 
találtunk új családot. 
 
Székesfehérvár, 2021.04.30. 
 
                                                                                                                                 Málits József 
                                                                                                                              kuratóriumi elnök 
 

 


