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Közhasznúsági jelentése

a 2011-es esztendorol

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A BEAGLE-ért KHE 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó eloírásoknak megfelelve, egyszerusített éves beszámolót állított össze. A 
mérleg foösszege 153 ezer Ft, a saját toke 153 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 
1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbol és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület 60000 Ft azaz Hatvanezer Ft pályázati úton nyert támogatást 
kapott, melyet muködési költségek fedezetére használt fel. (pl. könyvelési díj)

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az Egyesület tartaléka (vagyona) 62 ezer Ft. Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az 
adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. 
melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTOL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITOL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Az egyesület nem részesült támogatásban.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETO TISZTSÉGVISELOINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek személyi jellegu ráfordítása nem volt. 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGROL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A tárgyévben gondozásunkba került beagle-k

Szervezetünk 2011. évben 25 beagle kutyát adott örökbe. A 2011. december 31-i
állapot szerint 7 felnott kutya volt ideiglenesen a gondozásunkban. A kutyák összesen 
1578 napot töltöttek ideiglenesen a fajtamentés gondozásában, mentéstol az 
örökbeadásig. A gondozásunkba került kutyák orvosi ellátásban részesültek, 13 kutyát
ivartalaníttattunk, ivartalanítási kötelezettséggel örökbefogadók 8 kutya ivartalanítását 
igazolták, 4 örökbeadott kutya a kora miatt nem javasolt ivartalanításra, minden 



örökbeadott kutya mikrochipes azonosítóval lett ellátva, a mentett kutyák a szükséges 
védooltásokat megkapták. Végre hazakerült családjához (felépült a háza a családnak) 
a devecseri iszapkatasztrófa túlélo beagleje, aki összesen 256 napot töltött 
egyesületünk gondozásában.
2011-ben 8 kutyát mentettünk ebtelepekrol az ország különbözo pontjairól, megmentve 
oket az altatás alól. 2 kutyust mentettünk kísérleti laboratóriumból és juttattuk jó 
gazdához.

Kihasználva az internet adta lehetoséget, az egyik legnagyobb közösségi portálon 
külön oldalt nyitottunk a beagle-fajtamentésnek, és külön az elveszett-talált 
beagleknek, hogy hatékonyabbá tegyük az elveszett beagle kutya és gazdája 
egymásra találását. Nagy segítség ez, mert így több ezer fo vesz részt az elveszett-
talált kutyák összehasonlításában. Gyakorlatilag online felvilágosító munkát is 
végzünk, a beagle tulajdonosok élnek is a lehetoséggel, gyakran tesznek fel 
kérdéseket, amelyeket igyekszünk szakszeruen megválaszolni.

2011-ben sajnos már nagyon érezni lehetett a beagle tulajdonosok közt is a gazdasági 
válság okozta anyagi nehézségeket, amely miatt egyre több beagle tulajdonos vált
meg kutyájától. Lehetoségeink menhely híján végesek, de minden energiánkkal és az 
elmúlt évek tapasztalásával segítjük ezeket a kutyákat, hogy a leheto legjobb helyre, 
új gazdihoz kerüljenek.

7.2. Felelosségteljes állattartásra, az ivartalanítás és a mikrochip 
fontosságára irányuló tevékenységek

E feladat, cél megvalósításának elkötelezettjeként az Egyesületünk 2011-ben több
nagyszabású rendezvényen vett részt.
Ott voltunk pl.:
Hagyományszeruen a Váci Világi Vigalomban
Osagárd IV. Nemzetközi Agárfesztiválon
Salgótarjáni Állati Jó Vasárnapon
Ismét lehetoség nyílt a beagle-fajtamentés újabb bemutatkozására. A lelkes kis 
csapat megismertette az érdeklodokkel a fajtát, lehetett kutyát simogatni, a 
gyerekek beagle figurát színezhettek. Rengeteg kérdésre kaptak választ a látogatók 
a beagle természetérol, a helyes kutyatartásról, megnézhették a fajtamentés 
gondozásában lévo kutyákat, sok fogyott az A beagle és a sztereotípiák címu 
nagysikeru írásból is.
Sok hasznos tanáccsal láttuk el a beagle-ért rajongók népes táborát.

Mikrochip:
Egyre több kutyatulajdonos él a lehetoséggel, - a beagleknél ez különösen fontos,-
hogy egyedi azonosítóval látja el kutyáit. Szomorúan tapasztaljuk azonban, hogy 
Magyarországon még nem muködik tökéletesen a rendszer. Sajnos igen sok talált 
kutyába van beültetett mikrochip, de a gazdi adatai nincsenek regisztrálva az 
országos adatbázisban. Egyesületünk különös figyelmet fordít arra, hogy minden 
örökbeadott kutyát regisztrált mikrochippel adjon örökbe.
Önkénteseink segítségével adatbázist vezetünk az elveszett-talált beaglekrol, 
amelynek segítségével hatékonyabban tudjuk hazajuttatni az elkóborolt ebeket.




