
név:

székhely:

bejegyz� határozat száma:

nyilvántartási szám:

képvisel� neve:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységb�l részesül�k létszáma:

a közhasznú tevékenység f�bb eredményei:

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke (e Ft) Felhasználás célja

Saját t�ke 6 322

Induló t�ke 4 000

   növekedésére ható tényez�k 0

   csökkenésére ható tényez�k 0

T�keváltozás 1 161

   növekedésére ható tényez�k 1 161

   csökkenésére ható tényez�k 0

Tárgy évi eredmény 1 161

   növekedésére ható tényez�k 53 573

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

2004. évi I. tv. a sportról 49.§ c)-e); az egészséges életmód és 
szabadid�sport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; 
a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzet� társadalmi csoportok, 

valamint a fogyatékosok sportjának támogatása
lakosság

66

A lovasiskolában 56 személy vesz részt heti rendszereséggel az 
oktatásban. A cég által üzemltetett lovardában 20 f� tartja a saját lovát, 

amivel versenyekre készül fel, és ott eredményesen szerepel. 1 
mozgássérült jár heti rendszerességgel, és terápis lovas foglakozásokon 
vesz részt. A nyári napközis táborunkban 52 8és 18 év közötti fiatal vett 
részt több turnusban. A májusi nyílt napunkon kb. 250 vendég vett részt, 

nem csak a kerületb�l.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Pasaréti Lovas Közhasznú Nonprofit Kft.

1025 Budapest Szalonka utca 5.

01-09-921635/5

502/2009

Somlai Tamás, Csentericz Zoltán

A Kft. a 2012. évben a Pasaréti Honvéd Lovarda stabil m�ködése megtartására, a sportolás körülményeinek javítására, és a 
rövid- és középtávú stratégiai terv kidolgozására helyezte a hangsúlyt annak érdekében, hogy a kit�zött célok:

• rendszeres sportolási lehet�ség biztosítása a lovaglás iránt érdekl�d� fiatalok számára, 
• a lovaglás iránt elkötelezett, illetve a sportolni vágyó lakosság részére a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés 

lehet�ségének biztosítása, 
• oktatási intézmények hallgatói szabadidejének egészséges és hasznos eltöltése feltételeinek biztosítása,

• fiatalok nevelése, szabadidejének egészségmeg�rzést biztosító hasznos eltöltése
• a magyar honvéd lovasság és a lovassportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése,

• ismeretterjesztés nyílt napok, iskola/óvodalátogatás szervezése
a jöv�ben magasabb színvonalon legyen megvalósítható.



      közhasznú tevékenység bevétele 27 749
lovaglás, lovas táborok, fiatalok nevelése, 

egészségmeg�rzés biztosítása

      vállalkozási tevékenység bevétele 25 824
bérlótartás, pályahasználat, hobbi állat 

gondozás

   csökkenésére ható tényez�k 52 412

      közhasznú tevékenység költségei 29 730
bérek, lovak ápolása, lovakkal  

kapcsolatos költségek, ráfordítások

      vállalkozási tevékenység költségei 22 682
bérek, telephely rendbentartása, 

karbantartási munkák

Cél szerinti juttatás megnevezése El�z� év Tárgyév

0 0

Tisztség El�z� év (1) Tárgyév (2)

ügyvezet� 3600000 2509480

A. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatás összesen: 3600000 2509480

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezet� tisztségvisel�knek nyújtott juttatás



Alapadatok El�z� év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel
52 851 778   53 572 714

ebb�l:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összegD. közszolgáltatási bevétel

21 834 663   27 748 431   

E. normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
31 017 115   25 824 283   

H. Összes ráfordítás (kiadás)
54 777 014   52 411 473   

I. ebb�l személyi jelleg� ráfordítás
25 575 787   23 212 772   

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
25 959 639   29 729 959   

K. Adózott eredmény
-1 925 236   1 161 241   

L. A szervezet munkájában közrem�köd� közérdek� 
önkéntes tevékenységet végz� személyek száma (a 
közérdek� önkéntes tevékenységr�l szóló 2005. évi 

0   1   

Er�forrás-ellátottság mutatói

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
53 212 246   IGAZ

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥0]
-763 995 HAMIS

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) ≥0,25]
0,40 IGAZ

Társadalmi támogatottság mutatói

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

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥0,5]
0,52 IGAZ

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥10 f�]
0,5 HAMIS

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése


