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1. Az Egyesület alapadatai 
 
 
Az Egyesület elnevezése: Futrinka utca Közhasznú Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport          
Egyesület 
 
Az Egyesület rövid neve: Futrinka Egyesület 
 
Az Egyesület címe: 2151, Fót, Tulipán sor 9.  
 
Az Egyesület képviselője: Ferenczi Noémi (főtitkár) 
 
Az Egyesület statisztikai számjele: 18258473949952901 
 
Adószám: 18258473-1-13 
 
Bírósági bejegyzés száma, ideje: 11.Pk.60.274/2006/3., 2006.07.03. 
 
Az Egyesület tagjainak száma 2019. december 31-én: 56 fő 
 

● ebből kiemelt tag: 17 fő 
● rendes tag: 37 fő 
● támogató tag: 2 fő 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Pénzügyi Beszámoló 

2.1. Mérleg 

 
Külön mellékletként csatolva. 
 

2.2. Eredménykimutatás 

 
Külön mellékletként csatolva. 
 

2.3.  Pályázati támogatások felhasználása 

 
2019. évben nem releváns 

 

2.4. Cél szerinti juttatások 

 
Az Egyesület 2019. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott.  

 

2.5. A vezető tisztségviselőknek juttatott támogatás 

 
Az Egyesület 2019. évben vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást, ilyen jogcímen           
kifizetés nem történt, a vezetők tevékenységüket önkéntes alapon végezték.  
 

2.6.  Az Egyesület gazdálkodása 

 
Az Egyesület bevételeit és kiadásait hét munkaszámon tartja nyilván az egyértelmű hozzá            
rendelhetőség érdekében, de működését az összegyesületi számok határozzák meg: 

- alap tevékenységi csoport  
- magyar vizsla fajtamentés 
- német dog fajtamentés 
- tacskó fajtamentés 
- tanya  
- adó 1% kampány  



 
Minden bevétel és minden kiadás egyértelműen munkaszámhoz is hozzárendelhető, nem          
munkaszámhoz rendelt összegek az Egyesület könyvelésében nem szerepelhetnek. 
 
Az Egyesület bevételeit az alábbiak alkotják: 

- tagdíjak: 126 e Ft 
- adó 1%-ból származó bevétel: 19.109 e Ft 
- támogatások: 29.083 e Ft 

 
Az Egyesület éves főbb kiadásait az alábbiak alkotják: 

- Személyi jellegű ráfordítások:  209 e Ft  
- Anyagjellegű ráfordítások:  8.408 e Ft 
- Egyéb ráfordítások: 1.565 e Ft  

3.  Szakmai beszámoló 

3.1. Általános beszámoló 

2019-ben az Egyesület négy tevékenységi csoporton belül (magyar vizsla-, tacskó-, német           
dog-, alap tevékenységi csoport) folytatta tevékenységét. Illetve a befolyt adományokat          
illetően további kettő, pénzügyileg elkülönített projekt futott: a célok között szereplő önálló            
tanya létrehozására és az adó 1%-os gyűjtéshez kapcsolódó marketing költségekre. 

3.1.1. Tevékenységi csoportok az Egyesületen belül 
Az egyes tevékenységi csoportok egyenlő elbírálás alá esnek az Egyesületen belül,           
lehetőségeiket jellemzően a rászoruló kutyák, illetve a támogatók, valamint a belföldi és            
külföldi együttműködő partnerek léte határozza meg.  
A tevékenységi csoportokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások az Egyesület könyvelésében          
elkülönített munkaszámon vannak nyilvántartva, a címzett adományok egyértelműen az         
érintett tevékenységi csoport forrásai közé kerülnek, keresztfinanszírozás az elszámolás         
tekintetében nincs, a működés finanszírozhatósága érdekében az egyes tevékenységi         
csoportok vagy projektek „belsőleg” kisegítik egymást, eredmény szempontjából az         
összegyesületi eredményt tekintjük. 

3.1.2. Kutyák elhelyezése 
Az Egyesület továbbra sem rendelkezik saját menhellyel, területtel. A mentett kutyák           
ideiglenes befogadóknál, illetve egyéb panziókban, továbbá karantén céljából        
állatkórházakban kerülnek elhelyezésre. Az Egyesület hosszú távú tervei között továbbra is           
szerepel egy saját tulajdonú telephely kialakítása. A kutyák körüli feladatok ellátása           
önkénteseink által történik, akik a kutyák orvoshoz, ideiglenes befogadóhoz, gazdához,          
rendezvényekre történő szállítását végzik. 

3.1.3. Ingóságok 
Az Egyesület nagy értékű ingóságot nem szerzett be 2019. év során, a szállításokat továbbra              
is a tagok, segítők saját tulajdonú gépjárművekkel oldják meg.  



3.1.4. Élelmezés 
Hazai és külföldi támogatók felajánlásai a kutyák számára szükséges élelem, vitaminok           
meghatározó részét biztosítják. Németországi partnereinktől is több alkalommal érkezett         
nagyobb tápadomány. Jellemzően az alacsonyabb minőségű eledelből megfelelő a         
készletünk, a magasabb minőségű vagy speciális igényű kutyák, illetve a kölykök számára            
szükséges tápot nekünk kell megvásárolnunk. 

3.1.5. Örökbefogadás 
Az Egyesület védenceit veszettség és kombinált oltással, egyedi azonosító chippel ellátva,           
külső és belső élősködőktől mentesítve, szívféregre szűrten, ivartalanítva adja örökbe,          
minden esetben személyesen ellenőrzött gazdához, benti tartással. Szívféreg pozitív         
kutyáknál a kezelés folytatását és az ivartalanítási kötelezettséget, fiatal kutyáknál (1 éves kor             
alatt) az ivartalanítási kötelezettséget bele foglaljuk az örökbeadási szerződésbe, és a           
későbbiek során ezt ellenőrizzük. Kizárólag a magas életkor vagy egyéb állatorvosi kockázat            
esetén tekintünk el az ivartalanítástól. Örökbefogadási feltételekről a honlapon és közösségi           
oldalakon összefoglalók formájában, és az egyes kutyák hirdetésénél is tájékoztatást adunk.           
2018. január 1-től bevezetésre került, hogy védenceinket egy jelképes, 20.000 forint           
adományért lehet örökbefogadni, mely a kutya kezelésének, oltásainak egy részét fedezik. A            
külföldön gazdához kerülő kutyák esetében partner szervezeteink örökbeadási feltételei az          
irányadóak. 

3.1.6. Támogatások 
2019-ben folytattuk a korábbi években megkezdett támogató bázis építését az általunk           
mentett fajták kedvelőire, korábbi örökbefogadóinkra és a tevékenységünket elismerő         
támogatókra építve.  

3.1.7. Kommunikáció 
Az Egyesület központi honlapja a https://futrinkautca.hu/ 
 
Az Egyesület tulajdonában lévő domain címek, illetve honlapok: a weboldalon a           
legfontosabb információk egy helyen elérhetőek (gazdikeresők, eseménynaptár, hírek,        
beszámolók, fontos információk, kapcsolat felvételi- és támogatási lehetőségek): 

● Központi oldal: https://futrinkautca.hu/ 
● Alap tevékenységi csoport: https://futrinkautca.hu/alap-csoport/ 
● Magyar vizsla fajtamentés: https://futrinkautca.hu/magyar-vizsla/ 
● Német dog fajtamentés: https://futrinkautca.hu/nemet-dog/ 
● Tacskó fajtamentés: https://futrinkautca.hu/tacsko/ 

 
Közösségi portálokon létrehozott napi szintű kommunikációs felületek: 

● Központi oldal: https://www.facebook.com/FutrinkaEgyesulet/ 
● Alap tevékenységi csoport: https://www.facebook.com/FutrinkaAlap/ 
● Magyar vizsla fajtamentés: https://www.facebook.com/magyarvizslasos/ 
● Német dog fajtamentés: https://www.facebook.com/nemetdogsos/ 
● Tacskó fajtamentés: https://www.facebook.com/tacskosos/ 
● Angol nyelvű oldal: https://www.facebook.com/DogRescueHungary/ 

https://futrinkautca.hu/
https://futrinkautca.hu/
https://futrinkautca.hu/alap-csoport/
https://futrinkautca.hu/magyar-vizsla/
https://futrinkautca.hu/nemet-dog/
https://futrinkautca.hu/tacsko/
http://www.magyarvizslasos.hu/
https://www.facebook.com/FutrinkaEgyesulet/
https://www.facebook.com/FutrinkaAlap/
https://www.facebook.com/magyarvizslasos/
https://www.facebook.com/nemetdogsos/
https://www.facebook.com/tacskosos/
https://www.facebook.com/DogRescueHungary/


3.2. Rendezvények 

Az Egyesület 2019. évben tovább folytatta aktív szereplését különböző rendezvényeken. 
Egyrészről szükségesnek éreztük, hogy biztosítsunk több találkozási lehetőséget az         
adományozóknak, illetve ez jelentős lehetőség a befogadóknál élő kutyáinkkal való          
személyes találkozásra is, ezzel megnövelve az örökbefogadás esélyét. Harmadrészt a          
támogatóink részéről is jelentkezett az igény, hogy szívesen találkoznak velünk személyesen           
is. 
Ilyen magas számú személyes megjelenés, az ahhoz szükséges koordinációs háttérmunka, az           
egész napos elfoglaltság még önkéntes segítőink segítségével is megterhelő feladatnak          
bizonyult a mindennapi állatvédelmi tevékenységünk töretlen, sőt egyre növekvő szintű          
folytatása mellett. 
 
Kutyás, állatvédelmi és egyéb nonprofit szervezetek rendezvényein bemutatkoztunk,        
melyeken meghívottként vettünk részt: 

● Tavaszváró Jótékonysági Tacsi Zsúr (2019.02.24.)  
● Nemzeti Ünnep a Budai Várban (2019.03.15.) 
● Pilis Open (2019.06.15.) 
● Vizsla, mint Hungarikum a repülőtéren (2019.06.20.) 
● Nyári Jótékonysági Torna a Kutyusokért (2019.08.03.) 
● Futrinka Egyesület az Ízek utcájában (2019.08.18-19-20.) 
● VI. Hivatalos Tacskó Találkozó, Gödöllő (2019.08.25.) 
● Szimpla kutya - Viszlát nyár! (2019.08.31.) 
● Tacsi Tali, Veszprém (2019.09.14.) 
● Jótékonysági tacsi zsúr  (2019.11.09.) 

 
Rendszeres programok: 

● Havonta kerül megrendezésre a Vizslatúra, melyen Egyesületünk Magyar Vizsla         
Fajtamentő csoportja minden lehetséges alkalommal részt vesz. 

 
Saját szervezésű programok: 

● Futrinka Örökbefogadó Nap, Kajászó (2019.03.30.) 
● Futrinka Séta (2019.04.28.) 
● Futrinka Örökbefogadó nap Kertem (2019.05.11.) 
● Futrinka Örökbefogadó nap Kertem (2019.06.15.) 
● Futrinka Örökbefogadó nap Kertem (2019.07.20.) 
● Futrinka Örökbefogadó nap Kertem (2019.08.10.) 
● Futrinka 13. születésnap, Örökbefogadó és adománygyűjtő nap (2019.09.21.) 
● Karácsonyi Séta (2019.12.08.) 



3.3. Kutya statisztika 
 

A 2019-es évben összesen 179 kutya került az Egyesület gondozásába.  
 

 
Az Egyesület a 2019-es évben összesen 306 kutyát gondozott. 122 kutyát a 2018-as vagy              
korábbi évekről hoztunk át, ők az előző évek során nem találtak végleges családokra. A              
2019-es év során pedig további 179 kutya érkezett a gondozásunkba, ebben az évben macskát              
nem gondoztunk. Az év során 16 egykori védenc került vissza a gondozásunkba: 2019-ről 11,              
a korábbi évekről 5 kutya, a statisztikához csak ők kerültek hozzáadásra. Összesen 193 kutya              
távozott a gondozásunkból: 166-an kerültek gazdához, ebből 116-an itthon és 50-en           
külföldön; egy kutya került át másik állatvédő szervezethez a tacskó csoporttól; 25-en            
elhunytak, az ő életükben Egyesületünk jelentette a végső állomást. 
 
A 2019-es évet 118 kutyával zártuk, a 2020-as évet velük nyitjuk meg. 
 

Érkezési oldal Alap Vizsla Tacskó Dog Összesen 

2018-ról és korábbi évekről áthozott kutyák száma 14 50 47 11 122 

2019-ben gondozásba vett kutyák száma 1 101 62 15 179 

ebből fajtatiszta 0 64 41 14 119 

ebből keverék 1 37 21 1 60 

2019-ben gondozásunkba visszakerült kutyák száma 1 4 7 4 16 

ebből 2019-es védenc 1 1 5 4 11 

ebből 2018-es vagy korábbi védenc 0 3 2 0 5 

2019-ben gondozott kutyák száma 15 154 111 26 306 

      

Távozási oldal Alap Vizsla Tacskó Dog Összesen 

2019-ben gazdához adott kutyák száma 3 95 59 9 166 

ebből Magyarországon 3 45 59 9 116 

ebből külföldön 0 50 0 0 50 

2019-ben eredeti gazdájuk által visszavett kutyák száma 0 0 0 1 1 

2019-ben más szervezetnek átadva 0 0 1 0 1 

2019-ben elhunyt kutyák száma 5 13 6 1 25 

2019-ben távozott kutyák száma 8 108 66 11 193 

      

Összesítés Alap Vizsla Tacskó Dog Összesen 

2019-ben gondozott kutyák száma 15 154 111 26 306 

2019-ben távozott kutyák száma 8 108 66 11 188 

2020-ra átvitt kutyák száma 7 46 45 15 118 



A mentési tevékenységet országosan látjuk el, hiszen nem csak egy régióra vagy megyére             
terjed ki tevékenységünk, hanem az ország minden pontjáról hozunk el bajba jutott kutyákat,             
mint ahogy örökbefogadásra is az egész ország területén van lehetőség. 
 
Külföldi együttműködő partnerek léte az örökbeadási statisztikát is jelentősen befolyásolja.          
Ez a hatás egyértelműen utol érhető a vizsla csoport esetében, amely több évre visszanyúló,              
állandó partnerkapcsolatban áll több külföldi állatvédő szervezettel is.  
 
A Futrinka Egyesület együttműködő partner szervezetei külföldön: 
- Hands for Paws e.V., Németország 
- Tierfreunde Niederbayern, Németország 
- Hundehilfe Phoenix e.V., Németország 

3.4. Tevékenységi csoportok beszámolója 

3.4.1. Alap Tevékenységi Csoport 
Az alap tevékenységi csoport 2019-ben 15 kutyát gondozott, 14-en az előző évekről érkeztek             
és 1 védencet vettünk a gondozásunkba. Minden gondozottunk keverék kutya, két kutyánk            
erősen németjuhász jellegű. Egy védencünk érkezett vissza, ő pár napos gazdis élet után             
visszakerült Egyesületünk gondozásába. 
 
Az év során 8 kutya távozott: 5 védencünk hunyt el, 3 kutya került gazdához, mindenki itthon                
gazdisodott. 
 
A 2019-es évet 7 kutyával zárta az alap tevékenységi csoport.  
 
Az Egyesület alakulásakor kifejezetten az esélytelen kutyák felkarolását tűzte ki célul, ennek            
ellenére ennek a csoportnak talán a legkisebb az elismertsége és ismertsége mind szervezeten             
belül, mind pedig azon kívül. 
 
Az esélytelenek csoportjára jellemző, hogy a védencek meghatározó része tartósan a           
gondozásunkba kerül, hiszen viselkedési, egészségügyi vagy egyéb paramétereik alapján az          
örökbeadásuk nem egyszerű. Vagy egyszerűen csak azért, mert annyi a keverék gazdakereső            
az országban, hogy érdektelenné válnak, hirdetéseikre sokkal nagyobb hangsúlyt kellett          
fektetnünk. A külföldi örökbeadások száma szintén nem meghatározó sajnos.  
A szívférges védencek örökbeadásának lehetetlensége miatt a jövőben arra is erősebben oda            
kell figyelni, hogy egy-egy mentés esetén a szívférgesség kimutatásával minimálisan egy év            
kezeléssel és panzió díjjal kell számolnunk. 

3.4.2. Magyar Vizsla Fajtamentő Csoport 
A magyar vizsla fajtamentő csoport 2019-ben 154 kutyát gondozott: 50 védencet hozott át az              
előző évekről, 101 kutya pedig az év során került a gondozásába - ebből 64 fajtatiszta, 37                
keverék -, 4 örökbeadott védenc került vissza gazdájától - 1 gondozott 2019-ből, 3-an a              
korábbi évekből.  
 
Az év során 108 kutya távozott: 95 kutya került gazdához, 45-en itthon, és 50-en külföldön.               



13 kutya hunyt el a gondozásunkban.  
 
A 2019-es évet 46 kutyával zárta a magyar vizsla fajtamentő csoport. 
 
Az elmúlt évek alapján nem terveztünk növekedést, szerettük volna a mentések számát            
szinten hasonló tartani, de mérlegelve az egyes segítségkéréseket és adott kutya helyzetét sok             
esetben nem mondhattunk nemet. Ezért sajnos az anyagi- és emberi erőforrásainkat teljesen            
kimerítettük, belföldi és külföldi támogatóink segítsége nélkül nem tudtunk volna sok esetben            
segíteni ennyi védencen.  
 
A magyar vizsla még mindig nagyon népszerű Magyarországon. A nehezített gazdasági           
helyzet érezhető főleg az egyre több “direkt segítség kérésekből”, azaz hogy saját kutyáikról             
kénytelenek lemondani a gazdáik, emellett továbbra számos esetben vettünk át gyepmesteri           
telepre leadott, utcára kidobott, illetve más állatvédő szervezeteknek átadott egykori házi           
kedvenceket. Sajnálatos módon nem csökkent az a szaporításból származó, törzskönyv          
nélküli, chip és oltások nélküli, potom összegekért megvehető, fajtatisztának tűnő kölyök           
vizsla, amelyre olykor fillérekért szert tehet egy-egy vásárló, anélkül, hogy bármilyen           
fontolóra venné a későbbi anyagi vagy tartási körülményeket..  
 
Kutyáinkat minden esetben próbáljuk korábbi helyzetükhöz képest jobb elhelyezésben         
részesíteni. A családból érkező kutyáinknak igyekszünk ideiglenes befogadó családot találni          
vagy családi panzióban helyet biztosítani. Viszont egy-egy kutya átvételének sikeressége nem           
csak a mi kapacitásainkon, de sokban múlik a segítségkérő együttműködő hozzáállásán és            
azon, hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre a kutya elhelyezésének megszervezésére.           
Sajnos, egyre gyakoribb, hogy csak az utolsó pillanatban kérnek tőlünk segítséget. 
 
A külföldi együttműködő partner szervezetekkel való kapcsolat az örökbeadási statisztikát is           
jelentősen befolyásolja: akikkel szorosabb az együttműködésünk, ott több kutya találhat más           
országban új otthonra.  
 
3.4.3. Német Dog Fajtamentő Csoport 
A német dog fajtamentő csoport 2019-ben 26 kutyát gondozott. 11 kutyát hozott a korábbi              
évekről, az év során 15 védencet vett a gondozásába, ebből 14 fajtatiszta és 1 keverék.  
Az év során 11 kutya távozott: 9-en gazdához kerültek - minden védencünk itthon talált              
gazdira - 1 védencünk sajnos elhunyt a gondozásunkban, 1 pedig eredeti tulajdonosához            
került vissza.  
 
A 2019-es évet 15 kutyával zárta a német dog fajtamentő csoport.  
 
Évek óta egyre magasabb a segítségre szoruló kutyák száma sajnos. A korábbi, átmenetinek             
gondolt növekedés helyett, sajnos állandósulni látszik a magasabb kutyalétszám a német           
dogoknál is. 2011 óta folyamatosan megfigyelhető volt, hogy egyre többször a kutya            
tulajdonosa keresi meg az Egyesületet és kér segítséget a kutya elhelyezésében. 2019-ben            
sem volt másképp: a védenceink nagy része gazdától érkezett hozzánk, illetve más állatvédő             
szervezet kért tőlünk segítséget. Óriástestű kutyáról lévén szó, ivartalanítása, és minden           
egyéb orvosi beavatkozás, kezelés költsége lényegesen magasabb, mint egy kisebb méretű           
kutyánál (ennek oka pl. műtéteknél az altatószer mennyisége, a gyógyszerek dózisa, stb..), ez             
jelentős terhet ró Egyesületünkre, ráadásul esetükben hosszabb gondozási, ill. elhelyezési          



idővel is számolnunk kell. 
  
Külföldi együttműködő partnerünk a Tierfreunde Niederbayern e.V. ebben az évben sajnos           
nem tudott kutyát vállalni. A kapcsolattartás folyamatos, amikor lehetőség van rá, akkor            
számíthatunk a segítségükre. 
A fajtamentés védenceit többnyire egy családi panzióban tudja elhelyezni, illetve az           
állatorvosi klinika által bérelt kennelsoron. Az ideiglenes befogadók aránya nagyon csekély,           
hisz óriástestű kutyáról van szó. 2019-ban egy kutyánk volt ideiglenes befogadónál           
elhelyezve. További céljaink között szerepel, hogy stabil ideiglenes befogadói bázist építsünk           
ki, akikhez SOS helyzetben mielőbb el tudjuk szállásolni egy-egy bajba jutott védencünket.            
Illetve igyekszünk más külföldi szervezeteket is felkeresni és gyümölcsöző kapcsolatot          
építeni velük. 

3.4.4. Tacskó Fajtamentő Csoport 
A tacskó fajtamentő csoport 2019-ben 111 kutyát gondozott. 47 kutyát hozott át a korábbi              
évekről, ebből 15 kutya a Barcson lefoglalt kutya volt, az év során 62-en érkeztek, ebből 39                
fajtatiszta és 23 típusos tacskó keverék, 7 örökbeadott védencünk került vissza.  
 
Az év során 66 kutya távozott: 59 kutya került örökbeadásra, 1 kutya más szervezethez került               
át,  6 védencünk hunyt el.  
 
A 2019-as véget 45 kutyával zárta a tacskó fajtamentő csoport. 
 
A tacskó mentés esetében 2019. évben főleg rövidszőrű és szálkásszőrű tacskónk volt, nagy            
részben standard méretben, illetve típusos tacskó keverékek számára is esélyt adtunk.  
 
Sajnos egyre több viselkedés problémás kutya kerül hozzánk, velük szakember foglalkozik,           
sikeresen, ezt támasztják alá ezeknek a kutyáknak az örökbeadása. 
Minden évben vannak visszatérő kutyáink is, sajnos a komoly ellenőrzések ellenére is. Ezért             
igyekszünk nagyon odafigyelni arra, hogy megfelelő gazdához és helyre kerüljenek          
gondozottaink. Volt védenceink életét nyomon követjük, évente utógondozást végzünk, ezzel          
tudjuk ellenőrizni, hogy valóban a megfelelő módon tartják az örökbeadott kutyákat.           
2019-ben 5 kutya került vissza a gondozásunkba. 
 
Továbbra is sok kutya érkezik gazdától, az okok általában költözés, féltik a gyereket, nincs              
idejük rá, vagy csak megunták. 
Nagy számban vettünk át gyepmesteri telepre leadott, utcára kidobott, illetve más állatvédő            
szervezeteknek leadott tacskókat. 
A tacskó fajtamentés az a tevékenységi csoport, ahol egyre több a komoly érdeklődő             
igyekszünk több rendezvényt szervezni, ahol találkozunk, beszélgetünk, igyekszünk minden         
kérdésre válaszolni, és segítségre szorulóknak tanácsot adni.A kapcsolattartás fontos, hiszen          
szükségünk van a támogatókra, az ő segítségükre, hogy a mentés finanszírozhatósága           
fenntartható legyen. 
 
Budapest, 2020.06.13. 
 
                                                                                                        Ferenczi Noémi 

    főtitkár 



4. Kiegészítő melléklet  
A Futrinka Egyesület működése megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,           
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény            
(a továbbiakban: Törvény) 32. §-ában foglalt követelményeknek az alábbiak szerint. 

 

A Törvény 32. § (1) bekezdésének való megfelelés 

A Futrinka Egyesület civil szervezet: egyesület. 

 

A Törvény 32. § (3) bekezdésének való megfelelés 

A Futrinka Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek           
kielégítéséhez. Az Egyesület tevékenységének célcsoportjai nem csak az egyesület tagjai,          
munkavállalói és önkéntesei, hanem a szakmai összefoglalóban ismertetettek szerint minden          
állatszerető embert bevonni kíván. A nyilvános honlapok és közösségi portálokon található           
felületeken napi szinten, korlátozás nélkül hozzáférést biztosít információkhoz mindenki         
számára, nem csak a gondozásában lévő állatokról, hanem általános, az állattartással           
összefüggő egyéb témákról is. Az Egyesület rendezvényeit mindenki, korlátozás nélkül          
látogathatja, az általa végzett tevékenységbe bárki bekapcsolódhat, illetve az örökbeadások          
esetében is bevonásra kerül a civil lakosság. 

  

A Törvény 32. § (4) a) pontnak való megfelelés 

A Futrinka Egyesület átlagos éves bevétele a megelőző két lezárt üzleti évben meghaladta az              
egymillió forintot az alábbiak szerint: 

- a 2017. évi bevétel 66.734 e Ft 
- a 2018. évi bevétel 48.280 e Ft 
- a 2019. évi bevétel 49.284 e Ft 
A megelőző két lezárt üzleti évben a bevétel átlaga: 48.782 e Ft, ami az egymillió forintot 
meghaladja. 
 
A Törvény 32. § (5) a) pontnak való megfelelés 

- a 2017. évben a személyi jövedelemadóból kiutalt összeg 25.854  e Ft, ami a bevételek ~ 
38,7 %-a. 
- a 2018. évben a személyi jövedelemadóból kiutalt összeg 18.078 e Ft, ami a bevételek ~ 
37,57 %-a. 
- a 2019. évben a személyi jövedelemadóból kiutalt összeg 19.108 e Ft, ami a bevételek 
38,77 %-a 
  
A fentiek alapján a megelőző két lezárt üzleti évben a személyi jövedelemadóból kiutalt 
összeg meghaladta az Egyesület bevételeinek 2%-át. 



  

 
 

Ferenczi Noémi 
       főtitkár 

 
 
Jelen közhasznúsági beszámolót a Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport          
Egyesület Közgyűlése 2020.06.13-i közgyűlésen elfogadta. 
 


