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A Lelenc Kutyamentő Egyesület Közhasznúsági jelentése 
2008 év 

 
1. Az Egyesület adatai 
Név:  Lelenc Kutyamentő Egyesület 
Székhely: 2141 Csömör, Mező u. 45. 
Adószám: 18706244-1-13 
 
2. Számviteli beszámoló 
A számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelő egyszerűsített éves beszámoló 
mellékletben csatolva. 
 
3. Költségvetési támogatás felhasználása 
Az egyesület 2008. évben az SZJA 1% felajánlásokból 25 448 621 Ft támogatásban részesült, amelyet 
teljes egészében a mentett kutyák gyógykezelésére, élelmezésére, gondozásunkban töltött idejük alatti 
havi külső-belső parazitamentesítésére, tartására, rehabilitációjára használunk fel. 
 
4. A vagyon felhasználása 
Az egyesület vagyona tárgyévben nem nőtt. Az előző évben ki nem fizetett 15 millió forint SZJA 1% 
hiányát „nyögtük” ebben az évben is. 
 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Szervezetünk az alapszabály szerint más menhelyek, állatvédő szervezeteket támogathat. Ennek 
megfelelően a gondozásukban lévő állatok állatorvos orvosi ellátásra, élelmezésére – 4 153 000 Ft 
támogatást nyújtottunk.  
 
6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 
Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban. 
 
7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek, szolgáltatást nem vettek 
igénybe.  
 
 
8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
2008-ban folytattuk a 2004-ben megkezdett munkát a Fővárosi Közterület-felügyelet Ebrendészeti 
telepén, közismert nevén, az Illatos úton, heti legalább két alkalommal fényképezzük a Telepre került 
állatokat, és a fotókat, adatokat a www.illatosut.hu oldalon közzétesszük. 
Az Illatos út és Lelenc KME weboldala mellett elvesztem.hu címen fórumot indítottunk, melyen bárki 
közzé teheti az elveszett-, talált- vagy gazdát kereső állatok adatait, az adatokat az önkéntesek 
figyelemmel kísérik, más fórumokkal összevetve aktualizálják, és elősegítik az állatok hazajuttatását..  
Sok esetben nyújtottunk segítséget a petárdázás, tűzijáték vagy vihar miatt elveszett, majd sérülten 
megtalált állatok befogásában, orvosi ellátásában, gazdájuk megtalálásáig elhelyezésükben. 
 
A kóbor kutyák számának csökkentése érdekében folytattuk az egyedi, regisztrált mikrochippel 
történő megjelölés népszerűsítését, ennek érdekében 2006 óta tájékoztató oldalt tartunk fent, mely a 
www.m-a-x.hu címen érhető el.  
 
Az Illatos útról 42 sérült, beteg, esélytelen állat került egyesületünk gondozásában. Közterületről 106 
kutyát fogtunk be, és további 33 kutya került a gondozásunkba vidéki gyepmesteri telepekről, 
menhelyekről, avagy a gazdájuktól. 167 kutyát juttatunk gazdához, közülük néhánynak az eredeti 
gazdáját sikerült meglelnünk. 
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Kutyáink nagy többsége a gondozásunkba kerülésükkor balesetet szenvedett, súlyosan sérült, avagy 
más, akut illetve krónikus, gyógykezelést igénylő betegséggel küzdött. 
A korszerű állatvédelem alapeleme a megelőzés: az ivartalanítás. Ennek szellemében valamennyi 
gondozásunkba került kutyát ivartalanítunk. A kutyákat a biztonságuk érdekében minden esetben 
regisztrált mikrochippel láttuk el, akkor is, ha eredeti gazdáját leltük meg, nemcsak akkor, ha 
örökbeadás történt. 
 
Segítséget nyújtunk vidéki gyepmesteri telepek állatainak mentéséhez az állatok szállításában, orvosi 
ellátásában. 
 
Egyesületünk tagjai, és önkéntesei munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, szabad idejükben, saját 
járműveikkel végzik, irodát nem tartunk fent, alkalmazottat nem fizetünk. Menhelyünk nincs, mert 
nincs forrásunk megfelelő terület megvásárlására, a hatályos rendelkezéseknek megfelelő menhely 
felépítésére. Az állatokat kórházban, ideiglenes befogadónál, partner szervezeteknél vagy jelentős 
kedvezményt nyújtó panziókban helyezzük el. 
 
A gondozásunkba kerülő kutyáknak a számukra megfelelő, legideálisabb gazdát keressük, elsősorban 
itthon. Külföldi partnerszervezetünk nincsen. Néhány kutyánk került külföldi családhoz, hozzájuk az 
adott kutya személygépkocsival, közvetlen örökbeadási aktussal került, éppúgy, ahogy a hazai 
örökbefogadások is történnek. 
 
Az örökbefogadásnál nem feltétel az adományozás, nem határozunk meg „adoptálási díjat”. Ha az 
örökbefogadó hozzájárul az adott kutya költségihez, ha adományt juttat, azt köszönettel elfogadjuk, de 
nem szabjuk feltételül. 
 
 
Rendezvények, akciók 
Az állattartási kultúra színvonalának emelése érdekében, a hatékony szemléletformálás jegyében részt 
veszünk minden olyan rendezvényen, ahol a lehetőség nyílik a figyelmet a kutyák nehéz helyzetére 
felhívni, ahol bemutathatjuk az ideális kutyatartást, ahol hirdethetjük az ivartalanítás és a regisztrált 
mikrochippel való jelölés fontosságát és népszerűsíthetjük az örökbe fogadást. 
 
A Lelenc Kutyamentő Egyesület és a Biatorbágy és Vidéke Állatvédő Egyesület közös aláírásgyűjtő 
akciót indított, azért, hogy az illetékes minisztertől kérjük, segítse elő az állatvédelem és rendőrség 
működjön együtt. Ennek során 2007. szeptember 30. - november 30. között 34.289 aláírás gyűlt össze 
az állatvédelem és a rendőrség együttműködésének elősegítésére! Az illetékes miniszterhez eljuttatott 
petícióra 2008 februárjában érkezett egy semmitmondó válasz. 
 
2008. április 25. napján Wauudstock címmel koncertet rendeztünk. Az érdeklődés teljes hiánya miatt a 
rendezvényből bevételünk nem származott.  
 
2008. április 12-én a Praktiker Áruházak örökbefogadó napokat tartottak. Egyesületünk a Mester utcai 
áruháznál jelent meg. 
 
2008.05.05. 100% kedvezményt értünk el a mikrochip regisztrációra.  
A Lelenc Kutyamentő Egyesület 2006 óta foglalkozik a mikrochipes jelölés és regisztráció 
népszerűsítésével, ennek köszönhetően elsőként kapta meg a Magyar Állatorvosi Kamarától a 100%-
os kedvezményt a mikrochipes ebek petvetdata rendszerbe történő regisztrációjára. 
 
2008. szeptember 26-27-28 napján a mamut Bevásárlóközpontba Kutyabarát hétvége volt, amelyen 
Egyesületünk is megjelent. 
 
2008. november 28-29-31 napján Jótékonysági Vásár megrendezésében vettünk részt. 
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A befolyt összeget a környékbeli idős, kisnyugdíjas kutyatartók támogatására valamint a Lelenc 
gondozásában levő kutyák ellátására fordítjuk. A vásár végeztével megmaradt holmit jószolgálati 
szervezetnek ajánlottuk fel. 
A vásár bevétele 480 000 Ft volt. A Pasaréti Ferences Alapítványban működő Gondozási központ 
állította össze azoknak a rászoruló idős embereknek a listáját, akiknek 240 000 forintot szétosztottunk. 
Önkénteseink segítségével az adományt egy jelképes csomag kíséretében személyesen adtuk át. 
 
 
Önkéntesek 
Egyesületünk mentési, rehabilitációs törekvéseit és a kutyákkal való napi foglalkozást, 20 állandó, 
rendszeresen közreműködő önkéntes segíti. Rendezvényeinkre, különböző kutyafuvarozási esetekre 
további 10-15 önkéntes mozgósítható. 
 
 
 
Bevételek 

e Ft

Magánszemélyektől kapott támogatás  11 005 e Ft
Cégektől kapott támogatás 2 351 e Ft
Szervezetektől kapott támogatás 641 e Ft
Pénzintézettől kapott kamat 1 e Ft
Tagdíj befizetések 66 e Ft
SZJA 1% 25 449 e Ft
Összesen: 39 392 e Ft
 
Kiadások 
Állategészségügyi ellátás, gyógyszer, mikrochip 11 490 e Ft
Táp, felszerelés, elhelyezés költségei 14 019 e Ft
Bank, és posta költség 260 e Ft
Állat gyepmesteri telepről, menhelyről 3
Mikrochip és leolvasó 550
Egyéb költségek 5 236 e Ft
Tagdíj 0 e Ft
Támogatás 4 153 e Ft
Összesen: 35 711 e Ft
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csömör, 2009. május 30. 
 
 
 

______________________________________ 
az egyesület képviselője 

 
 
 
Záradék: E közhasznúsági jelentést a Lelenc KME 2009. május 30-i közgyűlése elfogadta. 
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lelenc Kutyamentő Egyesület 
 
 
 
 

2008. évi 
Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csömör, 2009. május 30. 
 
 
 

______________________________________ 
az egyesület képviselője 
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Közhasznú egyesület egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
 
Lelenc Kutyamentő Egyesület 
2141 Csömör Mező u. 45. Adószám: 18706244-1-13 
 
Fordulónap: 2008.12.31    Fajtája: 2008 záró               Adatok eFt-ban 

 
Sors

z 

 
A tétel megnevezése 

 
Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítései 

 
Tárgyév 

1 A Befektetett eszközök (2+3+4 sor)   

2 I. Immateriális javak   

3 II. Tárgyi eszközök   

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök   

5 B Forgóeszközök (6+7+8+9 sor) 68  875

6 I. Készletek   

7 II. Követelések   

8 III. Értékpapírok   

9 IV. Pénzeszközök 68  875

10 C Aktív időbeli elhatárolások   

  Eszközök összesen (A+B+C sor) 68  875

11 D Saját tőke (12+13+14+15+16+17 sor) -5466  -1124

12 I. Induló tőke / Jegyzett tőke   

13 II. Tőkeváltozás / Eredmény   

14 III. Lekötött tartalék   

15 IV. Értékelési tartalék 4723  -5466

16 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -10189  4342

17 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből   

18 E Céltartalék   

19 F Kötelezettségek (20+21+22 sor) 5534  1999

20 I. Hátrasorolt kötelezettségek   

21 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5534  1999

22 III. Rövid lejáratú kötelezettségek   

23 G Passzív időbeli elhatárolások   

  Források összesen (D+E+F+G sor) 68  875

 
 
 
Csömör, 2009. május 30. 
 
 
 

______________________________________ 
az egyesület képviselője 
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Közhasznú egyesület egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
 
Lelenc Kutyamentő Egyesület 
2141 Csömör Mező u. 45. Adószám: 18706244-1-13 
 
Fordulónap: 2008.12.31    Fajtája: 2008 záró               Adatok eFt-ban 

 
Sorsz 

 
A tétel megnevezése 

 
Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítései 

 
Tárgyév 

1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(2+3+4+5+6 sor) 10170 

 
40054

2.  Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 7198  39447
  - alapítótól   
  - központi költségvetéstől   25449
  - helyi önkormányzattól   
  - egyéb 7198  13998
3.  Pályázat útján elnyert támogatás 2905  
4.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel   540
5.  Tagdíjból származó bevétel 66  66
6.  Egyéb bevétel 1  1
7. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (8+9 sor) 0  0
8.  Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel   
9.  Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele   
10. C Összes bevétel (A+B sor) 10170  40054
11. D Közhasznú tevékenység ráfordításai 20359  35712
12.  Anyag jellegű ráfordítások 18852  31559
13.  Személyi jellegű ráfordítások   
14.  Értékcsökkenési leírás   
15.  Egyéb ráfordítások 1507  4153
16.  Pénzügyi műveletek ráfordításai   
17.  Rendkívüli ráfordítások   
18. E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0  0
19.  Anyag jellegű ráfordítások   
20.  Személyi jellegű ráfordítások   
21.  Értékcsökkenési leírás   
22.  Egyéb ráfordítások   
23.  Pénzügyi műveletek ráfordításai   
24.  Rendkívüli ráfordítások   
25. F Összes ráfordítás (D+E sor) 20359  35712
26. G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E sor) 0  0
27. H Adófizetési kötelezettség   
28. I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H sor) 0  0
29. J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D sor) -10189  4342

Tájékoztató adatok 
A  Személyi jellegű ráfordítások 0  0 
 bérköltség    
 - ebből megbízási díjak    
 - ebből tiszteletdíjak    
 Személyi jellegű egyéb kifizetések    
 Bérjárulékok    
B A szervezet által nyújtott támogatások 0  0 
 - ebből tovább utalt, illetve átadott támogatás    
 
 
Csömör, 2009. május 30. 
 
 
 

______________________________________ 
az egyesület képviselője 


