
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 22:52:35. Érkeztetési szám: EB00540457

13 Budapest Környéki Törvényszék

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

1 3 0 1 0 0 0 3 5 4 6 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

2 3 6 0 Gyál

Egressy utca

29

    

1 3 0 1 0 0 0 3 5 4 6

1 4 0 0 P k 6 0 2 9 9  2 0 1 2

1 8 3 3 8 9 4 6 1 1 3

Bagó Zsuzsanna

Gyál 2 0 2 1 0 5 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

1 239 1 660

644 1 343

595 317

1 239 1 660

1 239 1 543

100 100

514 1 139

625 304

117

117

1 239 1 660

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

11 244 10 511 11 244 10 511

11 244 10 511 11 244 10 511

8 844 8 370 8 844 8 370

11 244 10 511 11 244 10 511

11 244 10 511 11 244 10 511

10 422 10 207 10 422 10 207

197 197

10 619 10 207 10 619 10 207

10 617 10 207 10 617 10 207

625 304 625 304

625 304 625 304

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

2 400 2 141 2 400 2 141

8 844 8 370 8 844 8 370

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

2 3 6 0 Gyál

Egressy utca

29

    

1 4 0 0 P k 6 0 2 9 9  2 0 1 2

1 3 0 1 0 0 0 3 5 4 6

1 8 3 3 8 9 4 6 1 1 3

Bagó Zsuzsanna

Kóbor állatok befogása

1998 évi XXVIII tv.

Kóbor, kidobott vagy sérült utcára került állatok

69

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .49



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

2 3 6 0 Gyál

Egressy utca

29

    

1 4 0 0 P k 6 0 2 9 9  2 0 1 2

1 3 0 1 0 0 0 3 5 4 6

1 8 3 3 8 9 4 6 1 1 3

Bagó Zsuzsanna

Szociálisan rászorult állatartók támogatása

2011 évi XLXXXIX tv. 13§ (1)8. 23§ (4)4.

 23 (5)11. 1993 évi III. tv 57§(1) E

szociálisan rászoruló személyek, családok, fiatalok

19

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

Cél szerinti ráfordítások 10 078 9 930

10 078 9 930

10 078 9 930

Vezető tisztségviselőknek juttatások nélkül 0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

11 244 10 511

2 400 2 141

8 844 8 370

10 619 10 207

10 617 10 207

625 304

0 20

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .50



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

Nav 1%

Nav 1%

2020

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

2 141

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .50



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .03  01 .01 .50



Adószám:
Törvényszék:
Ügyszám:
Nyilvántartási szám:

18338946-1-13
13 Budapest Környéki Törvényszék
1400 Pk 60299 /2012
13/01/0003546

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány
2360 Gyál, Egressy utca 29

Kiegészítő melléklet

2020.

Fordulónap:
Beszámolási időszak:

2020. december 31.
2020. január 01. - 2020. december 31.

Gyál, 2021. május 31.

A gazdálkodó képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]



Oldal:  2

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 2012. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a
meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás
hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A
számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata
Jellemző Választás

Könyvvezetés pénzneme HUF
Beszámoló formája Egyéb szervezet séma
Mérleg típusa -
Eredménymegállapítás módja Egyéb szervezet séma
Eltérő üzleti év Nem
Könyvvizsgálat Nem
Tőzsdei jelenlét Nem érintett

2.2. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

A gyáli gyepmesteri telepre került állatok fényképezése, hirdetése, szükség esetén orvosi ellátásának
finanszírozása. Ivartalanítási akciók szervezése a kutyák és macskák túlszaporodásának megakadályozására. A
gyáli gyepmesteri telepről magánszemélyek által kivitt kutyák ivartalanítási költségeinek átvállalása, és ingyenes
nőstény macska ivartalanítási program finanszírozása. Segítségre szoruló állattartók támogatása állatorvosi
segítséggel, élelmezéssel, életkörülmények normalizálása, a túlvállalat állatok hirdetése és gazdihoz juttatása.
Utcán kóborló gazdátlan ebek befogása, elhelyezése, chipolvasás. Az egyedi azonosítóval ellátott kutyák
hazajuttatása, az egyedi azonosítóval nem rendelkező állatok elhelyezése, orvosi ellátása, hirdetése, eredeti gazda
hiányában az állat alapítványi gondozásba vétele.

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be
támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése: Nav 1%

Támogató megnevezése: Nav 1%
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X
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önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2020
Támogatás összege (1000HUF) 2,141

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 2,141
-tárgyévben felhasznált összeg: 2,141
-tárgyévben folyósított összeg: 2,141

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:
Dologi: 2,141
Felhalmozási:
Összesen: 2,141

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az 1% forrást teljes egészében az állatok ellátására és egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére fordítottuk!

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem
tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek
minősülő mértékben tartalmaznak.

3.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök

Befektetett eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal
szemben nem állt fenn.

3.4. Forgóeszközök

Forgóeszközök jelentős tételei

A mérleg Forgóeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.
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3.5. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Aktív időbeli elhatárolás nem szerepel.

3.6. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

3.7. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

3.8. Kötelezettségek

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Egy éven belül esedékes kötelezettségek és Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek sorainak
tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség nem állt fenn.

3.9. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Passzív időbeli elhatárolás nem szerepel.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem
tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem
jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.
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4.2. Összehasonlíthatóság

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány eredménykimutatásában az adatok - az esetleges
jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges
jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak
összehasonlításában korrekciót kívánna.

4.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be
az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Árbevétel 0 0.0 0 0.0
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0
Egyéb bevételek 11 244 100.0 10 511 100.0
Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0
Bevételek összesen 11 244 100.0 10 511 100.0

Bevételek alakulása és megoszlása
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Előző időszak

Tárgyidőszak

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Értékesítés nettó árbevétele nem jelenik meg.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az
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alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg

Adománoyk 8 370

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek
jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF) Összeg

Adományok 8 370

4.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja
be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória Előző időszak

1000HUF %
Tárgyidőszak

1000HUF %

Anyagjellegű ráfordítások 10 422 98.1 10 207 100.0
Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 0 0.0
Értékcsökkenési leírás 197 1.9 0 0.0
Egyéb ráfordítások 0 0.0 0 0.0
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0
Ráfordítások összesen 10 619 100.0 10 207 100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása
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Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 947

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Személyi jellegű ráfordítás nem jelenik meg.

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Egyéb ráfordítás nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került
elszámolásra.

5. Tájékoztató adatok

5.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány kapcsolt felekkel semmiféle
ügyletet nem bonyolított.

5.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg,
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

5.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló
által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

5.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő.

5.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány
gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert
bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban
megfelelően bemutatásra kerültek.

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány                                 Kiegészítő melléklet

[EsBo program]



 

 

 

 

Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 

2020. évi  

Közhasznúsági jelentés 

 

 

 

 

Gyál, 2021. 05. 27.      

 

 

--------------------------------------- 

                                 Bagó Zsuzsanna 

Elnök 



Adatok 

Név: ÉletHang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 
Rövid név: Élethang Alapítvány 
Székhely: 2360 Gyál, Egressy út 29. 
Adószám: 18338946-1-13 
Bírósági bejegyzés: 1.Pk.60.299/2012/4    
Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11705008-29915941 
Képviselő: Bagó Zsuzsanna  
Telefonszám: 70/362-8958 
E-mail: info@elethangalapitvany.hu 
Web cím: www.elethangyalpitvany.hu 

 

Működési beszámoló 
 

1 A szervezet bemutatása 

Alapítványunk környezetvédelmi tevékenységgel (pl: természeti környezet védelme, állatvédelem) 
kapcsolatos tevékenységet végző szervezet, és így tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez. 
Az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 2012 óta menti a sérült, beteg, utcára dobott, 
gyepmesteri telepre bekerült vagy nem megfelelő körülmények között tartott állatokat. A gondozásunkba 
került állatok – elsősorban kutyák és macskák - megfelelő elhelyezése, élelmezése, rehabilitálása, orvosi 
ellátása és gazdihoz juttatása teszi ki munkánk jelentős részét. 
Az állatmentés mellett kiemelten fontosnak tartjuk a megelőzést, ezért ivartalanítási akciókat szervezünk 
és szóróanyagokkal, szemléletformálással igyekszünk az állattartók figyelmét a felelős állattartásra 
felhívni.  

2 Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az 1998. Évi XXVIII. törvény az Állatok védelméről, és kíméletéről 48/a§, valamint a 2011. évi CLXXXIX 
TRV Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1). Bek. 8. alpontja 23§ (4). Bek. 4. alpontja 23§ (5). Bek. 
11. alpontja valamint az 1993. évi III. trv. A szociális ellátásról, és szociális igazgatásról 57§ (1). Bek. E 
alpontja alapján végzett tevékenységünk során az Élethang Természetvédő és Állatmentő Alapítvány a 
2020.01.01-2020.12.31-ig terjedő időszakban az Alapító Okiratban meghatározottakkal összhangban az 
alábbi feladatokat látta el: 
 

 Ivartalanítási akciók szervezése  
 

 Segítségre szoruló állattartók támogatása  
 

 Utcán kóborló gazdátlan ebek befogása, hazajuttatása 
 

 Rászoruló állatok mentése, ellátása, gazdához juttatása 
 

2.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  
Kóbor állatok befogása, az 1998. Évi XXVIII trv az Állatok védelméről, és kíméletéről 48/a§ alapján 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan. 
Nehéz körülmények között élő, szociálisan rászoruló személyek, családok állatainak tartási 
körülményeinek javítása, megfelelő állattartási környezet kialakítása a 2011. Évi CLXXXIX TRV 
Magyarország helyi önkormányzatairól 13§ (1). Bek. 8. alpontja 23§ (4). Bek. 4. alpontja 23§ (5). Bek. 11. 
alpontja valamint az 1993. Évi III. TRV A szociális ellátásról, és szociális igazgatásról 57§ (1). Bek. E 
alpontja alapján. 

2.2 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Kóbor, kidobott, sérült állatok, szociálisan rászoruló személyek. 

2.3 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  
Az adott évben mentett, gondozásunkba került vagy támogatott állatok: 93 



2.4 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A 2020-as év a pandémia éve volt, a bezárások, bezárkózások, védekezések, összefogások és felszínen 
maradások éve. Az örökbefogadó napok, gazdis találkozók támogatói programok és érdeklődők 
elmaradása miatt ez az év a civil szervezetek számára is a fennmaradásról, az alapvető működési feltételek 
biztosításáról szólt. Minden szempontból nehéz év áll mögöttünk.  
43 védenccel kezdtük a 2020-as évet és a pandémiás nehézségek ellenére 26 új cicával és kutyussal 
bővültünk, akiket az utcáról, gazdától illetve a gyepmesteri telepről mentettünk. A 69-es összlétszámból 
24 cicának és kutyának sikerült végleges otthont találnunk, egy védencünket átvette a Retriever 
fajtamentés kettőt pedig az állapotuk súlyossága miatt el kellett engednünk. 
26 esetben segítettünk a hozzánk fordulóknak orvosi költségek fedezésével, állatorvosi ellátással, eledellel 
vagy chip olvasással és a kóbor állat hazajuttatásával.  
 
 Kóbor állatok befogása, sérült, beteg állatok ellátása 

2020-ban 24 olyan állat került a gondozásunkba, akiket a gyepmesteri telepről, vagy utcáról, gazdától 
mentettünk. Ebből 7 súlyos, hosszabb kezelést vagy kórházi ellátást igénylő állapotban.  

 7 kutyát fogtunk be a gyáli utcákon kóborolva és juttattunk vissza a családjukhoz a chip vagy a 
hirdetés segítéségével.  

 A gondozásunkba került állatok minden esetben megkapták az állapotuknak és életkoruknak 
megfelelő orvosi ellátást, gondoskodtunk az elhelyezésükről, élelmezésükről, szocializációjukról, 
ivartalanításról, parazitamentesítésről. 

 

 Gyepmesteri telepen és rászoruló családoknál élő állatok életkörülményeinek javítása   
Ivartalanítási akciónk keretében továbbra is vállaltuk minden magánszemély befogadó által a gyáli 
gyepmesteri telepről kihozott kutya ingyenes ivartalanítását, illetve a gyáli rászoruló családok 
számára a nőstény macskák ivartalanítási költségeinek finanszírozását. 

 Az ivartalanítási akciónk keretén belül idén sajnos csak 6állat került ivartalanításra. 
 13 esetben segítettünk lakossági bejelentés alapján talált, sérült állat vagy gazdis, de segítségre 

szoruló állat eledel ellátásában vagy orvosi költségeinek finanszírozásában. 
 A gyáli gyepmesteri telepre került kutyákat továbbra is fotóztuk, hirdettük, a fajtatiszták esetében 

pedig igyekeztünk helyet találni számukra a fajtamentő szervezeteknél. 
 

 Felelős örökbeadás 
 24 védencünk számára találtunk végleges otthont 2020-ban, akiket életkoruknak megfelelő 

oltásokkal, chippel ellátva, ivartalanítva, a természetüknek megfelelő gazdit és otthont kiválasztva 
igyekeztünk elhelyezni szerződéssel és után követéssel. 

 

 Szemléletformálás, felvilágosítás 
2020-ban a pandémiás helyzet miatt elmaradtak a rendezvények, de a szigorítások feloldásakor a 
XVII. kerületi önkormányzat támogatásával idén is szemétszedő akciót szerveztünk az egyik kerületi 
kiserdő megtisztítására.  

 

A 2020-as év állatorvosi beavatkozásai számokkal: 2 altatás, 1 altatásos bélmosás, 11 chip beültetés, 4 
FIV/FELV teszt, 1 fogműtét, 9 giardia kezelés, 22 ivartalanítás, 8 szívféreg vizsgálat, 13 labor vizsgálat, 3 
neurológiai vizsgálat, 1 MRI, 3 röntgen, 2 szívféreg kezelés, 5 ultrahang vizsgálat, 32 oltás. További 28 
esetben koptattuk az állatorvosi várók padlóját, a fentikhez nem besorolható állatorvosi beavatkozás, 
ellátások, kezelések okán. 
 
Állami vagy önkormányzati támogatást nem kaptunk, pályázat útján elnyert támogatásban nem 
részesültünk. Az alapítvány kuratóriumának tagjai semmiféle díjazásban, költségtérítésben nem 
részesülnek.Nem rendelkezünk menhellyel, a gondozásunkba került állatokat ideiglenes befogadóknál, 
panziókban helyezzük el. 


