
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
2008 

 
Alapítványunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997 évi CLVI törvény 19. paragrafusában 
elıírt közhasznúsági jelentése a következı 
 
 
1. Számviteli beszámoló 

Az alapítvány mérlege és eredmény levezetése, valamint az éves beszámoló a jelentés 
mellékletében található. 
 
2. Állami támogatás felhasználása 

Alapítványunk a tárgy évben Állami támogatást nem kapott.  
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások 

Alapítványunk vagyoni helyzete évrıl-évre minimális növekvı tendenciát mutat, egyéb 
források vállalt feladataink részbeni finanszírozását biztosítják. Alapítványunk vállalkozási 
tevékenységet fennállása óta nem folytatott, így 2008-ban sem. Közhasznú tevékenységei 
mellett más tevékenységet nem látott el. Összes bevétele és összes kiadása az alapító 
okiratban leírt célkitőzések és közhasznú tevékenységek, mint alaptevékenységekkel 
kapcsolatban valósult meg. A bevételek és kiadások egyensúlyát, a bevételek és kiadások 
elemeit a mellékelt kimutatás is szemlélteti.  
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

Alapítványunk célszerinti juttatást nem kapott.  
 
5. A központi költségvetési szervtıl elkülönített állami pénzalaptól helyi 
önkormányzattól kapott támogatás.  

Alapítványunk az állampolgárok személyi jövedelem adójának 1%-os felajánlásából 
3.488.390 Ft azaz hárommillió-négyszáznyolcvannyolcezer-háromszázkilencven forinttal 
részesült. İrbottyán Nagyközség Önkormányzatától a tárgyévben 200.000 Ft azaz kétszázezer 
forintot kapott. Mely összeget egy póniház és állatsimogató létrehozására fordítottunk. 
Pályázat útján az NCA-tól tárgyévben 500.000 Ft azaz ötszázezer forint támogatásban 
részesült. Ezt az összeget mőködésünk finanszírozására fordítottuk. Pályázatunk azonosítója 
NCA-KM-08-0185. 
A támogatásokat állatmentésre,lovak takarmányozására, befogadott állatok (vegyes) 
élelmezésére, állatgyógyászati termékekre, állatorvosi költségekre, hirdetésekre, 
ismeretterjesztési kiadványok elıállítására, és a menhely fenntartására, az ideiglenes 
befogadóknál elhelyezett állatok ellátására, a Lakossági Információs Szolgálat mőködtetésére, 
és egyéb alaptevékenység során használtuk fel. 
 
 
6. A vezetı tisztviselıknek nyújtott juttatások értéke, összege 

Az Alapítvány tisztségviselıi –a kurátorok- tevékenységükért semmilyen juttatást, 
ellenszolgáltatást nem kaptak. 
 
 



7. Az Alapítvány közhasznú tevékenységérıl szóló tartalmi beszámoló 

Alapítványunk 2002.01.28-án jött létre magánszemély kezdeményezésére. Alapítványunk az 
1997. évi CLVI. Tv. 26 paragrafus értelmében megjelölt közhasznú tevékenységet folytat. A 
Pest Megyei Bíróság PK 60446/2001/1. 2002.01.28. számú nyilvántartásba vételétıl. A 
Kuratórium tagjai feladataikat szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül látják el. Az 
Alapítványnak nincs alkalmazottja, munkánkat önkéntesek segítik. 
Az Alapítványnak nincs ingatlan vagyona. Az Alapítványunk 2162 İrbottyán Erkel Ferenc u. 
0246/1 szám alatt mőködik, mely területen van 16 bokszos istálló. A területet és építményt az 
egyik kuratóriumi tag használatba adta az Alapítványnak. A használatért Alapítványunk 
semmilyen juttatást, ellenszolgáltatást, bérleti díjat nem fizet. A használatért állatmegırzésre 
kötelezett. 
Az Alapítványunknak nincs jármőve, de használatban van 2db tehergépjármő, 1db főkasza, 
1db láncfőrész, 1db benzinmotoros kistraktor. Alapítványunk 2008. januárjában kapott egy 
kisteherautót, melyet területen belüli szállításra használunk (trágya, kaszált füvek behordása, 
legelı takarítása.) Ezen jármővek az állatokkal kapcsolatos teendıkben segítik az Alapítványt. 
Bérleti díjat nem fizetünk értük.  
Szervezetünk közhasznú tevékenységő körei természetvédelem (oktatás, nevelés) 
állatvédelem (az állatvédelmi jogszabályok megtartásnak ellenırzése) környezetvédelem 
(élıhelyek tisztántartása, parlag főmentesítés.) a hatóságok által bőncselekménybıl elkobzott 
állatok elhozatala, tartása. A hatóságokkal együttmőködve (Önkormányzat, Rendırség, 
Állategészségügyi hatóságok) állatkínzás felderítése, vagy megakadályozása.  
 
7.1 Célkitőzés 

Menhelyünk mőködtetése, bıvítése a jelenlegi és ide kerülı állatok fajtájukhoz méltó tartási 
körülményeinek biztosítása.  
Menhelyünkre került állatok élelmezése és egészségügyi ellátása, sérült állatok orvosi 
ellátása, gyógyítása. 
 
7.2 Tevékenység 

Alapítványunk 7 éve foglalkozik bántalmazott, kínzott állatok mentésével, gyógyításával és új 
gazdához juttatásához. Alapítványunk az egész ország területén mőködik.  
Az istállókban és magánterületen lévı állatok tartási körülményeit az önkormányzatoknak 
kellene ellenırizni és felderíteni. Az Alapítványunk kimondottan a lovak védelmezıjeként jött 
létre. Ezen állatok védelme nem biztosított és jelenleg rajtunk kívül egy civil szervezet sincs 
felkészülve tartásuk, védelmük érdekében.  
Külterületen, közúton balesetet szenvedett lovak elszállítására és elhelyezésükre nincs 
megfelelı szervezet, csak vágóhíd! 
Évente több bejelentés érkezik állatszeretı emberektıl, rosszul tartott lovakról. Ezek 
kivizsgálását rendszeresen végezzük a területileg illetékes hatóságokkal. Rendırségi 
feljelentést tettünk Szentendrén, önkormányzatokról (Vaskút, Penc, Baja, Kismaros,  Bogács) 
Bejelentéssel éltünk a területükön lévı egyes állattartók nem megfelelı tartási körülményeik 
rendezése iránt. Rendszeresen ellenırzünk lakossági bejelentéseket (Kartal, Budaörs, Eger, 
Visegrád, Esztergom, Gyır, Pécs…) Kivizsgáljuk az olyan bejelentések valódiságát és 
megfelelı intézkedésekkel próbáljuk az állattartó tulajdonosokat a humánus és törvényben 
leírt körülményekre figyelmeztetni és meggyızni.  
Tevékenységünk az egyre több lovas rendezvényt állatvédelmi szempontok betartására és 
lebonyolítására figyelmezteti. Jelen voltunk a Monty Roberts só szervezésében, a terület 
biztonságos kialakításában, lebonyolításában. (állatok elhelyezése, tartása a program ideje 
alatt) 



A Nemzeti Vágtán külsı meghívott vendégek voltunk. Ezen eseményen Sasvári Sándor a 
celebfutam gyızelmének díját, 1 millió Ft-ot Alapítványunknak adományozta. Résztvettünk, 
és (elhivatottságunkat, mőködésünket bemutatva) Hungexpo Ló ünnepe rendezvényen. 
Tanácsokat adtunk a biztonságos lóbázisok kialakításában.  
A menhelyünk fenntartására, takarmányozására állatgyógyszerekre, állatmentésre, szemlékre, 
állatorvosi költségekre, a tevékenység reklámozására fordított kiadásainkat a mellékelt 
kimutatás tartalmazza.  
Egyre több állatot kellene befogadnunk már az országhatárokon kívülrıl is. Erre képtelenek 
vagyunk. Inkább szemléink során próbáljuk, az állattartókat informálni a törvény által 
megkövetelt tartási körülményekre figyelmeztetni és  a hatóságokkal jobb tartási körülmények 
megteremtésére kényszeríteni.  
 
7.3 Célkitőzés 

Csökkenteni a felelıtlen vemhesítést, túlszaporulatot. Elıadásokat, megbeszéléseket, tartunk, 
lótulajdonosoknak a lovak felelıtlen túlszaporítása ellen. Szükség lenne a céltudatos jó 
minıségő lóállomány tenyésztése, nem zugfedeztetésre. Az így született egyedek 30-50%-ban 
hibásan születnek ezáltal az egész életük meg van pecsételve.   
 
7.4 Célkitőzés 

Az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, illetve betartásának társadalmi 
ellenırzése. Egyre több önkormányzat és területileg illetékes Állategészségi Állomás keres 
meg minket, hogy a magánszférában tartott lovak tartási körülményeit ellenırizzük.  
 
7.5 Célkitőzés - Természetvédelem 

Alapítványunk kötelességének érzi a gyermekek felelısségtudatának a fejlesztést az állatok és 
természet iránt. Sajnos az iskolai oktatás tantervében az ezzel kapcsolatos ismeretek nem 
férnek bele. Ezért szívesen és örömmel vesszük ha óvodás és iskolás csoportok látogatnak el 
hozzánk.  
 
7.6 Célkitőzés 

Az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra nevelés, a természet, a környezet értékei, 
megóvásának elısegítése az oktatás és az ismeretterjesztés eszközeivel. A túlszaporodás 
megelızése oktatással, ismeretterjesztéssel. Az országban 2002.-ben mi kezdtük el a lovak 
(haszonállatok) tartási, tartási körülményeire való felhívást védelmük érdekében. Ugyanebben 
az évben jött létre Alapítványunk és 7 éve mőködik csekély anyagi támogatással a 
haszonállatok védelmében. Alapítványunk a Bottyán Equus Hungária Közhasznú Alapítvány, 
mely az öreg, beteg, sérült Lovakért Jött létre. Alapítványunkat sok kezdı lótartó keresi meg. 
Igyekszünk felhívni figyelmüket a felelısségteljes lótartás körülményeikre, tanácsokat adunk 
istállóépítés, berendezései, állatok helyes elhelyezése, karámépítés, legelı használat, legelı 
karbantartás, lovak ápolása, betegségek felismerése, betegségek elkerülése, gyógyítás terén. 
Kezdı lótartók részére oktató, nevelı hatást próbálunk gyakorolni. Megmagyarázzuk a lovak 
viselkedésével kapcsolatos kérdéseiket –ETOLÓGIA. Igyekszünk a mai rohanó életben 
felhívni a lótartók és leendı lótartók figyelmét e nemes állat tartásával és kiképzésével 
kapcsolatos tennivalók fontosságára és idıigényességére. Mottónk a ló nem játék, tartásához 
elhivatottság és sok mindenrıl való lemondás tudomásulvétele is kell.  
Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998.évi XXVII. Törvény 46. paragrafusa szerint 
az állami és önkormányzati szervek kötelesek elımozdítani a nevelés, oktatás ismereterjesztés 
eszközeivel az állatokkal szembeni megfelelı magatartásra, gondoskodásra nevelést, az 
állatok megismerésének elısegítését.  



Alapítványunk az Önkormányzat óvodáinak és iskolásainak gyermekeit a fent említett 
törvény értelmében fogadja és bemutatókat tart. A felsorolt közhasznú tevékenységeink 
ellátásához alkalmazottat nem foglalkoztatunk, aktivistáink juttatások nélkül végzik.  
 
 
İrbottyán, 2009. május  28 VÖRÖS BRIGITTA SK 


