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1. Az Egyesület adatai 
Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület 
Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. 
Adószám: 18706244-1-13 

 
2. Számviteli beszámoló 
A Lelenc Kutyamentő Egyesület a könyvviteli nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai szerint 
vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII.19.) kormányrendeletben 
meghatározottak szerint egyszerűsített éves beszámoló formában, mely mellékletben csatolva 
található meg. 

Mérleg fordulónapja: 2012.december.31. 
Mérlegzárás időpontja: 2013.április 12. 

 
3. Adózási sajátosságok 
Az Egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Az Egyesület tevékenysége alapján helyi adó és 
illetékmentes. 
 
Számviteli beszámoló 
Az egyszerűsített éves beszámolóban az eszközök és források egyezően 881 e Ft értékben 
szerepelnek. 
 

Eszközök és források 
 
Befektetett eszközök 
A befektetett eszközök 2012. évi záró állománya 0 e Ft. 
Forgó eszközök 
Pénzeszközei értéke 881 e Ft, melyből pénztári pénzkészlet 836 e Ft, a bankban pedig  
45 e Ft van. 
Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolás képzésére a tárgyévben nem került sor. 
Saját tőke 
A saját tőke értéke -36 e Ft, mely 91 e Ft értékelési tartalékból és -127 e Ft mérleg szerinti 
eredményből áll. A saját tőke csökkent a 2011. évi értékéhez képest. 
Céltartalékok 
A tárgyévben céltartalék képzésére nem volt szükség. 
Kötelezettségek 
Az egyesületnek 917 e Ft rövid lejáratú kötelezettsége van 2012. december 31-én. Ez szállítói 
tartozásokból és folyószála hitelből tevődik össze. 
 
4. Költségvetési támogatás felhasználása 
Az egyesület a 2012. évben az SZJA 1% felajánlásokból 6.672.491 Ft támogatásban részesült, amelyet 
teljes egészében a mentett kutyák gyógykezelésére, élelmezésére, gondozásunkban töltött idejük 
alatt havi külső-belső parazitamentesítésére, rehabilitációjára használtunk fel. 
 
5. A vagyon felhasználása 
Az egyesület vagyona tárgyévben nem nőtt. A bevételek sokszorosát el tudnánk költeni sérült, beteg, 
elhagyott kutyákra. Tekintettel arra, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytatunk,  
kizárólag adományokból látjuk el feladatainkat, és a mentése szoruló ebek száma nem csökken, csak 
nő, tartalékokat képezni nincs lehetőségünk. 
 
6. Cél szerinti juttatások kimutatása 
Szervezetünk az alapszabály szerint más menhelyek, állatvédő szervezetek támogatására – a 
gondozásukban lévő állatok állatorvosi ellátására, élelmezésére 184 e Ft támogatást nyújtott. 
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7. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól, 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 
Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban. 
 
8. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
A szervezet vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesülnek, szolgáltatást nem 
vettek igénybe. 
 
9. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
2011-ben 170 eb került a gondozásunkba, 124 ebnek találtunk új gazdát. Folyamatosan egyidejűleg 
45-55 kutyáról gondoskodunk. 
Kutyáink nagy többsége gazdájuk által leadott, elveszett és nem keresett, illetve sintértelepről, az 
elaltatás elől mentett kutya. Sokuk a gondozásunkba kerülésekor balesetet szenvedett, súlyosan 
sérült avagy más, akut illetve krónikus, gyógykezelést igénylő betegséggel küzdött. Jellemzővé vált, 
hogy az eb gazdájának halála vagy a család lakhatásának elvesztése miatt kellett a kutyának hozzánk 
kerülnie.  
A korszerű állatvédelem alapeleme a megelőzés: az ivartalanítás. Ennek szellemében valamennyi 
gondozásunkba került kutyát ivartalanítunk. A kutyákat a biztonságuk érdekében és a szabályozásnak 
megfelelően minden esetben regisztrált mikrochippel láttuk el, akkor is, ha eredeti gazdáját leltük 
meg, nemcsak akkor, ha örökbeadás történt. 
A LelencTanyán egyidejűleg 40 eb kényelmes, tágas fedett boxos-kifutós elhelyezését és ellátását 
tudjuk biztosítani. Mint Kutyamentő Egyesületnek, a fő tevékenységünk változatlanul a gazdátlanná 
vált ebeken való segítség, az ő fizikai-lelki rehabilitációjuk, majd gazdához adásuk. Minden tőlünk 
telhetőt, időt, energiát és pénzt nem sajnálva törődünk velük, ám a LelencTanya már most több mint 
egy kutyamenhely: közösségi hellyé is vált.  
Gyermekek és szüleik látogatnak hozzánk, megismerkedhetnek az állattartás ideális módjával, 
lemehetnek a patakhoz, elsétálhatnak egy gyönyörű tóhoz – egyszerűen csak jól érezhetik magukat. 
Szoros együttműködést alakítottunk ki a Fővárosi önkormányzat AGAOTTHON nevű intézetével, az itt 
nevelkedő állami gondozott fiatalok vendégül látását készítettük elő a 2011 telén, majd 2012 tavaszán 
ez 4 alkalommal meg is valósult. 

 
A gondozásunkba kerülő kutyáknak a számukra megfelelő, legideálisabb gazdát keressük, elsősorban 
itthon. Külföldi partnerszervezetünk a HelpingHand4Animal, amely 2012 novemberében alakult, 
kifejezetten a Lelenc KME gondozásában lévő állatok gazdára találsának segítésére. Az ő révükön 
kutyáink közvetlenül a külföldi örökbecsaládhoz utaznak, bérlet busszal, LelencTagok, Önkéntesek 
fuvarával, tehát közvetlen örökbeadási aktussal, 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 költségeihez, ha adományt juttat, azt köszönettel elfogadjuk, 
de nem szabjuk feltételül. 
 
 
Rendezvények, akciók 
 
A LelencTanya közösségi hely, minden különösebb szervezkedés nélkül szinte minden hétvégén 
kisebb-nagyobb csapatok érkeznek kutyát simogatni, a körülöttük adódó feladatok végzésébe 
besegíteni. 

2012. március 16-17 és 23-24  napokon a Budapest Főváros Önkormányzatának Aga 
Gyermekotthona Gyermekotthoni Egysége (1186 Budapest, Tövishát u. 2/a) lakói közül 16-16 14 év 
feletti fiatalt tudtunk vendégül látni. 
Ez a program volt a nyitánya volt az Állatokkal emberekért elnevezésű projektünknek, amelynek 
keretében szeretnénk a jövőben rendszeresen vendégül látni hátrányos helyzetű – fogyatékkal élő, 
szegénységben élő – embereket, számukra élményteli, vidám perceket szerezni, azt szeretnénk, ha 
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hátrányos helyzetük miatti gyakorta szomorú, gondokkal teli hétköznapokból kiszakadva, önfeledten 
élvezhetnék az állatok - kutyák, macskák. lovak kedvességét, barátságosságát, szeretetét. Szeretnénk 
tavaszi és majd a nyári iskolaszünetre gyermektábort szervezni gyermekek számára, akiknek szülei 
nem tudnak fizetni azért, hogy gyermekük a szünidőt jó levegőn, gazdag programokkal tölthesse 
2012. május 3. A Levi’Strauss Társadalmi Napja: A társadalmi nap 2000-ben San Francisco-i Levi’s-től 
indult, azóta az USA-ban, Kanadában, Latin Amerikában, Ázsiában és Európában is rendszeresen 
szervezik. A Levi’s eldöntötte, hogy egy napot az önkéntes munkára szánnak, és lehetőséget 
teremtenek a cégnél minden önként vállalkozónak a társadalmi munkára. Magyarországon is 
hagyományokkal rendelkezik a közösségi nap megrendezése, a Levi”s 2011-ben és 2012-ben is a 
Lelenc Kutyamentő Egyesület Tanyáján dolgozott. 
2012. június 9-10 és 16-17. Gyereksziget Aa négy napon gyermekek és szüleik ismerkedhettek a 
Lelenckutyákkal, simogatásuk és a róluk, általában a kutyatartásról való beszélgetés mellett 
gyöngyfűzésre, állatos kifestők színezésére, gyurmázására is lehetőséget biztosítottunk. 
 
Önkéntesek 
 
Egyesületünk tagjai és önkéntesei munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, szabad idejükben, saját 
járműveikkel végzik, irodát nem tartunk fent, alkalmazottat nem fizetünk.  
Egy rendezvényen 20 főnél is több segítőre számíthatunk, a LelencTanyán pedig minden egyes 
hétvégén legalább nyolcan foglalkozunk a gondozásunkban levő ebekkel. A hétköznapokon 3 
önkéntes szerződés keretében tevékenykedő csapattag látja el az ebeket.  
 
Eredmény, likviditás 
A tárgyévi közhasznú eredmény -127 e Ft. Vállalkozási tevékenységből 2012-ben bevétel nem 
keletkezett, költséget nem számoltunk el. 
Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű 
kötelezettsége nincs. Az egyesületnek az adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs. 
 
Bevételek                      e Ft 
Magánszemélyektől kapott támogatás     5.599   e Ft 
Cégektől kapott támogatás          894   e Ft 
Szervezetektől kapott támogatás         120   e Ft 
Pályázaton nyert támogatás         200  e Ft 
Pénzintézettől kapott kamat           27  e Ft 
Tagdíj befizetések                8  e Ft 
SZJA 1%         6.672  e Ft 
Összesen:                    13.520  e Ft 
  
 
Kiadások                  e Ft 
Állategészségügyi ellátás, gyógyszer      3.945   e Ft 
Táp, felszerelés, elhelyezés költségei     7.956   e Ft 
Bank, posta költség           149   e Ft 
Karbantartási költségek                    1.227   e Ft 
Bérleti díjak                           71   e Ft 
Egyéb költségek                                      115   e Ft 
Támogatás                                       184   e Ft 
Összesen:                                13 .647  e Ft 
 
 
 
 
 
Csömör, 2013.május 27. 
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Lelenc Kutyamentő Egyesület 
 

2012. évi 
 

Közhasznú szervezet egyszerűsített éves beszámoló 
 
 
 
 
 
Csömör, 2013. május 27. 
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Statisztikai számjel vagy adószám: 18706244-1-13    
     

A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: Lelenc Kutyamentő Egyesület 
A társadalmi szervezet, köztestület címe: 2141 Csömör Mező u. 45.  
     

Kettős könnyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezet 
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 

     
2012. év 

    Adatok E Ft-ban 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év 
Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)       

          

A. Befektetett eszközök 0 0 0 

    I. Immateriális javak     

   II. Tárgyi eszközök     

  III. Befektetett pénzügyi eszközök       

          

B. Forgóeszközök 244 0 881 

    I. Készletek    

   II. Követelések                       

  III. Értékpapírok       

  IV. Pénzeszközök 244   881 

          

C. Aktív időbeli elhatárolások 0                    0                              0  

          

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 244 0 881 

          

  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)       

          

D. Saját Tőke 91 0 -36 

    I. Induló tőke / Jegyzett tőke     

   II. Tőkeváltozás / Eredmény     

  III. Lekötött tartalék       

  IV. Értékelési tartalék  1856    91 

  
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből                     
(közhasznú tevékenységből) -1765   -127 

  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     

          

E. Céltartalékok       

          

F.  Kötelezettségek 153 0 917 

   I. Hátrasorolt kötelezettségek       

  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       

  III: Rövid lejáratú kötelezettségek 153   917 

          

G. Passzív időbeli elhatárolások 0                    0 0 

          

  FORRÁSOK ÖSSZESEN             244 0 881 

     
Keltezés: Budapest, 2013. május 27. ……………………………………………….. 
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A. Összes közhasznú tevékenység bevétele  20995 0 13520 

      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 20995  13520 

          a) alapítótól       

          b) központi költségvetésből 14252   6672 

          c) helyi önkormányzattól     

          d) egyéb           6673   6613 

      2. Pályázati úton elnyert támogatás    200 

      3. Közhasznú tevékenységból származó bevétel     

      4.Tagdíjból származó bevétel   60   8 

      5. Egyéb bevétel               10         27                

          

B. Vállalkozási tevékenység bevétele   0     

          

C. Összes bevétel (A+B) 20995 0 13520 

          

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai  22760 0 13647 

  1. Anyagjellegű ráfordítások 22171   13355 

  2. Személyi jellegű ráfordítások     

  3. Értékcsökkenési leírás     

  4. Egyéb ráfordítások 589   292 

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

  6. Rendkívüli ráfordítások       

          

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai  0 0 0 

  1. Anyagjellegű ráfordítások       

  2. Személyi jellegű ráfordítások       

  3. Értékcsökkenési leírás       

  4. Egyéb ráfordítások       

  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai       

  6. Rendkívüli ráfordítások       

          

F. Összes ráfordítás (D+E) 22760 0 13647 

          

G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 

          

H. Adófizetési kötelezettség       

          

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 

          

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -1765 0 -127 

Keltezés: Budapest, 2013. május 272.  
  Társadalmi szervezet,köztestület vezetője 

     Tájékoztató adatok   
            e Ft 

A  Személyi jellegű ráfordítások 

     Bérköltség            0 

 - ebből megbízási díjak 

 - ebből tiszteletdíjak 

     Személyi jellegű egyéb kifizetések 

B  A szervezet által nyújtott támogatások 

      - ebből továbbutalt, illetve átadott támogatás                                                                                      0  

 


