
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

!01 Fővárosi Törvényszék 

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) 

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: ~jH_a~jd_u_k _____ ~ ,_jP_ét_er _____ ~J ~jP_ál _____ ~ 

Születési név: j,_H_a~jd_u_k _____ ~ ~jP_é_te_r ______ J ~jP_á_l ------~ 

Anyja neve: j,_v_e_rs_it_s _____ ~ !Magdolna ] 
....___,_ "------· 

Születési ország neve: j,_M_a....;g~y_ar_o_r_sz_á~g ______________________ __. 

Születési település neve: ._!B_u_d--'ap:....e_st ________________________ __. 

Születési ideje: l 1 l 9 Is 171-~-[0 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése 

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.) 

Neve: 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Nyilvántartási szám: ~ - ~-! O I O I O 131613171 

Időszak terjedelme: egész év !X] töredék év D ~~00-~0 -~0 
időszak kezdete 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Tárgyév: j 2 I o l 1 l 1 I 

~~00-0~-~0 
időszak vége 

Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.03 



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

2017.év 

PK-342 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

101 Fővárosi Törvényszék 

Tárgyév: 

Időszak terjedelme: egész év IXJ töredék év D 0~[~E]- ~0-E~0 
időszak kezdete 

l 2 I O l 1 l 1 I 
~~00-0~-~0 

időszak vége 

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

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

Magyar J uhtenyésztók és Kecsketenyésztók Szövetsége 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: 00~~ Település: !Budapest 
-;::::::=:::::=::::::. ______ --=======:=;----:-:-:~--::--:---:--::---::== = =::::! 

Közterület neve: ! Lőportár Közterület jellege: jutca 

Házszám: :::1 ======;:--:-Le-;, p-c-s-:ő;-haz-;-, -:----;::====:::;--E;:-m- e~let: r-----i Ajtó: 
16. l____J 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'? 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: Hajduk Péter Pál 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Budapest 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

Közterület jellege: 

e ~ Ajtó: 

~J- @:0- 101010 l 3 l 6 l 3 l 71 

Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.03 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK {AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 117 310 160 176 

1. Immateriális javak 40 677 38 671 

II. Tárgyi eszközök 74133 119 005 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 2 500 2 500 

B. Forgóeszközök 296 042 305 573 

1. Készletek 46 877 40 947 

II. Követelések 88 330 77 520 

Ill. Értékpapírok 100 OOO 100 OOO 

IV. Pénzeszközök 60 835 87106 

e. Aktív időbel i elhatárolások 45173 7 775 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 458 525 473 524 

FORRÁSOK {PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 342 975 373 247 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 

II. Tőkeváltozás/eredmény 285 022 342 975 

Il l. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárghévi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) 57 953 30 272 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 96 684 96 717 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 907 19170 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 86 777 77 547 

G. Passzív időbeli elhatárolások 18 866 3 560 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 458 525 473 524 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem kü ldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.03 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 

Szervezet 1 Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 812 894 784 222 812 894 784 222 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 277 092 329 275 277 092 329 275 

ebből: 

- tagdíj 32 210 33 550 32 210 33 550 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 235 980 265 378 235 980 265 378 

ebből : adományok 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 460 2 787 460 2 787 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 1090 446 1116 284 1090 446 1116 284 

ebből : közhasznú tevékenység 
bevételei 

5. Anyagjellegű ráfordítások 557183 576 372 557183 576 372 

6. Személyi jellegű ráfordítások 385 638 415 932 385 638 415 932 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 28 200 30 436 28 200 30 436 

8. Egyéb ráfordítások 60 911 62 898 60 911 62 898 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 561 374 561 374 

B. összes ráfordítás 
(5+6+ 7 +8+9) 1 032 493 1086 012 1032 493 1086 012 

ebből : közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 57 953 30 272 57 953 30 272 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 57 953 30 272 57 953 30 272 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.03 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 
Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbítése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 191467 175 689 

ebből : 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

ebből : 
- normatív támogatás 

e. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 44013 89 689 
Alapból nyújtott támogatás 

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

E. A személyi jövedelemadó 
meJJhatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVl.törvény alapján átutalt 
összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 

Könywizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

tárgyév 

D Igen 

összesen 

előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

191 467 175 689 

44 013 89 689 

[XI Nem 

Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.03 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet ei~yszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2017. év 

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztök Szövetsége 

1.2 Székhely: Szervezet 

PK-342 

Irányítószám: [!][!]@:]@:] Település: !Budapest 
;:=::===------___!====,----~:7'.".""-:--::-;--:-:--;;-----.========t 

Közterület neve: ! Lőportár I Közterület jellege: !utca 

Házszám: ll6. 1 Lépcsőház: 1 1 Emelet: Ajtó: 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 
Irányítószám: DDDD Település: .--------------------------...,. 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("AnyaszeNezet") 

@I!l-~·IG!Glol512l 1 '11191911!/@I!l 
@ID- @ITJ- lo lo I o 131613171 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 0~~~~~0-~-@][!] 
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: !Hajduk Péter Pál 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A 2017. évben végzett alapcél szerinti tevékenységek: 
J'uh- és kecskefajték fajtafenntartása és fajtafenntartó nemesítése. 
Juh és kecskefajték országos törzskönyvének alapítása és a tenyészcél meghatározása. 
A teljesítménvizsgálati módszerek elveinek meghatározásában való részvétel. 
A hél!Zai juh~ és kecskeállománok jelölése (182/2009. FVM rendelet), törzsönyvezése, teljesítményvizsgálata, 
tenyészértékbecslése, nyilvántartása 
Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék, tenyészállat aukciók szervezése. 
~enyésztési és értékesítési információk szolgáltatása, szaktanácsadás. 
A szövetségi tagok tenyésztéssel, tartással, érékesítéssel kapcsolatos érdekkép,viselete. 
Részvétel a iuh- és kecsketenvésztést érintő ioaszabálvok meaalkotásának elöl<észítö munkáiban. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 
1 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: C 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 1 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
1 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-342 

2017.év 

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 1 090 446 1116 284 

ebből : 

e. 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 44013 89 689 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1046 433 1026 595 

H. összes ráfordítás (kiadás) 1032 493 1086 012 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 385 638 415 932 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 

K. Tárgyévi eredmény 57 953 30 272 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenyséijet vé~ző személyek száma 
&a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl +B2)/2 > 1.000.000, - Ft] ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) {Kl +K2>=0} ~ D 
Ectv. 32. § (4) e) {(ll+/2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25] ~ D 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) {(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02} D ~ 
Ectv. 32. § (5) b) {(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5} D ~ 
Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)/2>= 10 fő] D ~ 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági rr1elléklet 

2017.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Támogatási program elnevezése: Állati génmegőrzés 

Támogató megnevezése: MVH 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

00 nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2014.05.01-2015.04.30 

Támogatási összeg: 1070 534 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1070 534 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1070 534 

- tárgyévben folyósított összeg: 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 

Felhalmozási 1070 534 

összesen: 1070 534 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-342 

00 

Ezen támogatás 2015. december 31-én kifizetésre került szövetségünk részére, arnelyböl 19 559 889.- Ft "Tájékoztatás 
és ismeretterjesztés célprogra" jogcímen, szerepelt. A teljes összegböl szoftverfe,jlesztés miatt. 2015. évben halasztott 
bevételként került kimutatásra 5 701 692.- Ft. A halasztott bevétel 2017. évre jutó énékcsökkenés támogatási részének 
megfelelö összege 1 070 534.- Ft. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

~ szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntanása keretében 
törzskönyvezést, teljesítmény vizsgálatokat és tenyészénékbecslést végez. Ezen belül jelentős szerepet kapnak az 
öshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedek jelölésének és nyilvántanásának 
,eladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiállításokat, bemutatókat 
szervezünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készítünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.1 3 08.35.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági 1nelléklet 

2017.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Támogatási program elnevezése: Agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek támogatása 

Támogató megnevezése: Földművelésügyi Minisztérium 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2017 .01.01-2017 .12.31 

Támogatási összeg: 500 OOO 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 OOO 

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 OOO 

- tárgyévben folyósított összeg: 500 OOO 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 500 OOO 

Felhalmozási 

összesen: 500 OOO 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-342 

00 

A XXII. időszaki kiadvány a szövetség müködését és az ágazat eredményeit bemutató éves kiadvány. A kiadványban 
bemutatjuk tevékenységünket és számokban a törzskönyvezési, teljesítmény vizsgálati és tenyészértékbecslési 
adatokat fajtánként illetve tenyésztönként. A kiadványban elemezzük az ágazat lé1tszámadatait. A támogatást az 
időszaki kiadvény nyomdaköltségére használtuk fel. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

1A szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntartása keretében 
törzskönyvezést, teljesítmény vizsgálatokat és tenyészértékbecslést végez. Ezen l!Jelül jelentős szerepet kapnak az 
őshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedek jelölésének és nyilvántartásának 
~eladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiállításokat, bemutatókat 
szervezünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készítünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



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

2017.év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztök Szövetsége 

PK-342 

Támogatási program elnevezése: Egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésére irányuló nemzeti programok 

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

00 nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: 2017.01.01-2017 .12.31 

Támogatási összeg: 50 086 891 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 086 891 

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 086 891 

- tárgyévben folyósított összeg: 44043 058 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 50 086 891 

Felhalmozási 

összesen: 50 086 891 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

EU-s rendelet alapján a szövetség tenyésztési programjának végrehajtása keretében végeztetett surlókór betegség 
elleni rezisztencia DNS vizsgálat költsége. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntartása keretében 
törzskönyvezést, teljesítmény vizsgálatnkat és tenyészértékbecslést végez. Ezen belül jelentős szerepet kapnak az 
őshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedek jelölésének és nyilvántartásának 
feladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiállításokat, bemutatókat 
szervezünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készítünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



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

2017.év 
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

PK-342 

Támogatási program elnevezése: Egyes állatbetegségek megelőzésével illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás a 148/2007. FVM rendelet szerint 

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: -2017 .01.01-2017 .12.31 

Támogatási összeg: 1040 220 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1040 220 

- tárgyévben felhasznált összeg: 1040 220 

- tárgyévben folyósított összeg: 1040 220 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 1040 220 

Felhalmozási 

összesen: 1040 220 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

1A szövetség által üzemeltetett központi kosnevelő telepeken tartott egyedek meghatározott betegségekre történö 
~izsgálati költségeinek rendeletben elöírt támogatási összege. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntartása keretében 
törzskönyvezést, teljesítmény vizsgálatokat és tenyészértékbecslést végez. Ezen !belül jelentős szerepet kapnak az 
öshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedE~k jelölésének és nyilvántartásának 
feladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiállításokat, bemutatókat 
szervezünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készftünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



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

2017.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztok és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Támogatási program elnevezése: Tenyésztésszervezési feladatok támogatása 

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár 

központi költségvetés 00 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 2017.01.01-2017 .12.31 

Támogatási összeg: 174149 060 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 174149 060 

- tárgyévben felhasznált összeg: 174149 060 

- tárgyévben folyósított összeg: 174149 060 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 104489 500 

Dologi 69 659 560 

Felhalmozási 

összesen: 174149 060 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

PK-342 

00 

lA támogatás fedezetet nyújt a törzskönyvezési, teljesítmény vizsgálatok és tenyészértékbecslések elvégzésére, amely 
az adatok feldolgozásából és értékeléséből áll. Ezen feladatok elvégzéséhez az alábbi költségek merülnek fel : 
munkabér, munkabéreket terhelő járulékok, kiküldetési költségek, származás ellenőrzési vizsgálati díj, geneti kai és 
egyéb vizsgálatok költsége, valamint az adatok feldolgozásához, értékeléséhez. szükséges egyéb anyag jellegü 
költségek és egyéb ráfordftások. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntartása keretében 
törzskönyvez.ést, teljesítmény vizsgálatokat és tenyészértékbecslést végez. Ezen !belül jelentős szerepet kapnak az 
őshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedek jelölésének és nyilvántartásának 
feladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiál lításokat, bemutatókat 
szervezünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készítünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



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

2017.év 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Magyar Juhtenyésztök és Kecsketenyésztök Szövetsége 

Támogatási program elnevezése: Állati génmegőrzés 

Támogató megnevezése: Magyar Államkincstár 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés D 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás 00 
más gazdálkodó D 

Támogatás időtartama: 2015.05.01-2016.04.30 

Támogatási összeg: 38 530 913 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 

- tárgyévben felhasznált összeg: 

- tárgyévben folyósított összeg: 38 530 913 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 

Felhalmozási 

Összesen: 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás nem a tárgyévben került felhasználásra. 

Támogatás jogcímei: 
Kosnevelö telepekre felvásárolt kosok felvásárlási ára és gondozási, nevelési költsége: 22 939 560.- Ft 
!Tájékoztatás és ismeretterjesztés célprogram: 1 974 920.- Ft 
ln vitro megőrzés célprogram: 2 908 710.- Ft 
!Tenyésztésszervezési célprogram: 10 707 723.- Ft 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

1A szövetség állami elismerés alapján a magyarországi juh- és kecskefajták, fajtafenntartása keretében 

PK-342 

00 

törzskönyvezést, teljesítmény vizsgálatokat és tenyészértékbecslést végez. Ezen belül jelentős szerepet kapnak az 
őshonos fajták fenntartására végzett tevékenységek. A hazai juh és kecske egyedek jelölésének és nyilvántartásának 
feladatait végzi a vonatkozó rendelet alapján. Az ágazat érdekében helyi, illetve országos kiál lításokat, bemutatókat 
szervez.ünk, illetve veszünk részt rajtuk, kiadványokat készítünk. 

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.04.13 08.35.04 



1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA 

2017. évi 

kiegészítő melléklet 

NEVE: Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége 

SZÉKHELYE: 1134 Budapest, Lőportár u. 16. 

Tevékenység kezdete: 1991. május 27. 
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 66052 
Bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0003637 
Adószáma: 19665827-2-41 
Honlap: www.mjksz.hu 

A Szövetségnek 2017. december 31-én 2 044 tagja volt (magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások, 
egyéb szervezetek). 

A Szövetség tevékenységi köre: részletezés az alapszabályban, 
kiemelten a tagok érdekképviseletének ellátása, az ország juh és kecske állományának törzskönyvezése, 
teljesítményvizsgálata, jelölése, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

A Szövetség képviseletére és az éves beszámoló aláírására jogosult: Hajduk Péter Pál ügyvezető igazgató. 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy: Deák Györgyi Ilona gazdasági 
vezető (PM regisztrációs száma: 139307). 

A Szövetség könyvvizsgálatra nem kötelezett, a beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva. 

II. SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI 

1./ A Szövetség beszámolási kötelezettsége: 

A Szövetség Egyszerűsített Éves Beszámolót készít a Számviteli Törvény és 479/2016. (Xl l.28.) 
Kormányrendelet alapján. A Szövetség Egyszerűsített Éves Beszámolója a 479/2016. Kormányrendelet 3. 
számú melléklete szerinti mérlegből és az 4. számú melléklete szerinti eredmény kimutatásból, valamint 
kiegészítő mellékletből áll. 

A mérleg fordulónapja: az üzleti év december 31. 

A mérlegkészítés időpontja : az üzleti évet követő év március 14. 

A beszámoló az ezen időpontig ismertté vált gazdasági események hatásait tartalmazza. 

2./ Mérleg tételek értékelése 

a.) Befektetett eszközök értékelése 

- Immateriális javak - beszerzési érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenési leírás 
összegével (nettó érték) 

- Tárgyi eszközök - beszerzési érték csökkentve az elszámolt értékcsökkenési leírás 
összegével (nettó érték) 

Befektetett pénzügyi eszközök értéke a bekerülési érték. 



b.) Forgóeszközök értékelése 

- Saját termelésű készletekkel a Szövetség nem rendelkezik. 
Vásárolt készletek értéke (anyag) a beszerzési ár, a Szövetség készletnyilvántartást nem vezet. A beszerzést 
azok teljesítési idejében költségszámlára könyveli, amit az év végén leltárral korrigál. 
Az év végi anyagleltárt a Szövetség a leltározott mennyiségre vonatkozó utolsó beszerzések árain értékeli. 

A szolgáltatás nyújtásából származó belföldi követelések az általános forgalmi adót is tartalmazó, vevő 
által elismert számlázott összegben szerepelnek a mérlegben. 
Egyéb követelések értéke a könyv szerinti érték. 

- Pénzeszközök. 
A bankbetéteket az év utolsó bankkivonatával, a pénztárkészletet a pénztárjelentéssel egyezően 
tartalmazza a mérleg. 

c.) A saját tőke és a kötelezettségek értéke a könyv szerinti érték. 
Szállítói kötelezettségek értéke a számlázott elismert érték. 

3. Az értékcsökkenés elszámolása 

Az értékcsökkenési leírás meghatározása egyedileg a várható hasznos időtartam és a maradványérték 
meghatározásával történik. 

Az értékcsökkenési leírás elszámolása az aktiválás időpontjától (napjától) a kivezetés napjáig a bruttó érték 
alapján, lineárisan, a számviteli politikában meghatározott állandó normakulcsok alkalmazásával történt. 
A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a Szövetség a használatba vétellel egyidejűleg 
költségként számolta el. 

Terven felüli értékcsökkenési leírást kell elszámolni, ha a tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti 
értéke tartósan és jelentősen eltér a mérlegkészítéskor ismert piaci értéktől, illetve ha megrongálódás 
következtében az eszköz rendeltetésszerűen nem használható (selejt). 
Tartósnak minősül az eltérés, ha a piaci érték 1 éven túl eltér a könyv szerinti értéktől , jelentősnek, ha legalább 
20 %-kal eltér a könyv szerinti értéktől. 

4. Maradványérték 

Az eszköz maradványértékét - az egyedi értékelés elve alapján - a hasznos élettartam végére számítva az 
üzembe helyezés időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozza meg a Szövetség. 
Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős , akkor a maradványértéket 
nullának tekintjük 
Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 
ezer Ft, akkor a 100 ezer Ft-ot nem éri el. 

5./ Egyéb 

A Szövetség a költségeket kizárólag az 5. 11Költségnemek számlaosztály" számláin könyveli. 



Ill. 2017. ÉVI MÉRLEG 

1./ Befektetett eszközök: 

A S „ t . l'bb'bfktttt k""kkl dik 'k zove seg az a a 1 e e e e esz ozo e ren e ez1 : ezer Ft 
Eszköz Bruttó érték Ertékcsökkenés i Nettó érték 

leírás 
Immateriális javak 117 656 78 985 38 671 
Ebből nem aktivált 8 OOO 0 8 OOO 
Járművek 118 860 30 931 87 929 
Berendezési felszerelési tárgyak 6 595 5 766 829 
Számítástechnikai, irodai eszközök 79 181 48 936 30 245 
Híradástechnikai és 351 349 2 
telekommunikációs eszközök 
Befektetett pénzügyi eszközök 2 500 0 2 500 
Befektetett eszközök összesen: 325143 164 967 160 176 

2./ Forgóeszközök 
ezer Ft 

Megnevezés Előző év Tárgyév 
Készletek 46 877 40 947 
Követelések 88 330 77 520 
Pénzeszközök 60 835 87106 
Értékpapírok 100 OOO 100 OOO 
Forgóeszközök összesen 296 042 305 573 

Készletek: Év végén a Szövetségnek 40 947 ezer Ft készlete volt, mely a juhok illetve kecskék jelölésére 
szolgáló füljelzők értékéből és a kos nevelő telepeken lévő növendék kosok értékéből tevődik össze. 
A készletek értékéből a füljelzők értéke: 13 085 ezer Ft, 
a növendék kosok értéke: 27 862 ezer Ft. 

A Szövetségnek a mérlegkészítés időpontjában 12 349 ezer Ft 2017. évre kiszámlázott kintlévősége van belföldi 
vevőkkel szemben. 

3./ Aktív időbeli elhatárolás 

Az aktív időbeli elhatárolás összege 7 775 ezer Ft, amely a már 2017-ben kifizetett, de 2018. évet érintő 

biztosítási, előfizetési, ügyviteli program díjából illetve tagdíjból 1 731 ezer Ft, valamint a még 2017. évben 
megigényelt, de csak 2018-ban folyósított 6 044 ezer Ft az „Egyes állatbetegségek és zoonózisok 
felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésére irányuló nemzeti program" támogatás 
összegéből tevőd i k össze. 

4./ A Szövetség saját tőke összetételének alakulása 
ezer Ft 

Megnevezés Előző év Tárgyév Összetétel % 
Induló Tőke/Jegyzett tőke 0 0 0 
Tőkeváltozás/Eredmény 285 022 342 975 91 ,9 % 
Mérleg szerinti eredmény 57 953 30 272 8,1 % 
Saját tőke összesen: 342 975 373 247 100 % 

A Szövetség a 2017. évet 30 272 ezer Ft alaptevékenységekből származó pozitív eredménnyel zárta. A 
Szövetség 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem 
keletkezett. Az eredménytartalék az előző évi 57 953 ezer Ft pozitív eredménnyel növekedett. ~ 



5./ Kötelezettségek 
Hosszúlejáratú kötelezettségek. A hosszúlejáratú kötelezettségek összege 19 170 ezer Ft, mely gépjárművek 
lízing kötelezettségéből adódik. 

Rövidlejáratú kötelezettségek. A rövidlejáratú kötelezettségek pénzügyi rendezése a mérleg készítés 
időpontjáig megtörtént. 

ezer Ft 
Megnevezés Tárgyév 

Szállítók 35 907 
Személyi Jövedelem Adó 7 165 
Költségvetési befizetési kötelezettségek 31 501 
Egyéb (munkavállalók kiküldetési költsége, egyéb) 2 974 
Összesen: 77 547 

6./ Passzív időbeli elhatárolás 

A passzív időbeli elhatárolások összege 3 560 ezer Ft, amely teljes egészében halasztott bevétel. A Halasztott 
bevétel az őshonos program (KIRTA) 214/C pályázatból finanszírozott arányos része, amely a 2015. évet követő 
5 évre kerül elhatárolásra a vonatkozó előírásoknak megfelelően. 

7./ Egyéb 
A Szövetségnek egyéb, a mérlegben nem számszerűsített kötelezettsége nincs. 

IV. EREDMÉNYKIMUTATÁS 

1./ Eredmény 
ezer Ft. 

Bevételek Előző év Tárgyév Index% 
Nettó árbevétel 812 894 784 222 96,47 
Egyéb bevétel 277 092 329 275 118,83 

- ebből taqdíj 32 210 33 550 104, 16 
Pénzügyi műveletek bevétele 460 2 787 605,87 
Bevételek összesen: 1090446 1116 284 102,37 

ezer Ft. 
Költségek Előző év Tárgyév Index% 
Anyag jellegű ráfordítás 557 183 576 372 103,44 
Személyi jellegű ráfordítás 385 638 415 932 107,86 
Értékcsökkenési leírás 28 200 30 436 107,93 
Egyéb ráfordítás 60 911 62 898 103,26 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 561 374 66,67 
Költségek és ráfordítások összesen: 1032493 1086012 105,18 

Eredmény 57 953 ezer Ft 30 272 ezer Ft 



2./ Tárgyévi bevételek részletes bemutatása 

- Nettó árbevétel: 
Alaptevékenység nettó árbevétele 

Egyéb bevételek 

Megnevezés 
Tenyésztésszervezési feladatok támogatása 
Egyes állatbetegségek felszámolására kapott támogatás 
Állati génmegőrzés 214/C pályázat 
Agrárágazati és vidékfejlesztési szervezetek támogatása 
Egyes állatbetegségek megelőzésével illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatás 148/ 2007 FVM rendelet szerint 
Állati génmegőrzés célprogram 
OMÉK rendezvény bevétele 
Értékesített tárgyi eszközök bevétele 
Költség átterhelések, kártérítések, egyéb bevételek 
Tagdíjak 
Eavéb bevételek összesen 

Pénzügyi műveletek bevétele 

Bevételek összesen: 

784 222 ezer Ft 

ezer Ft 
Tárgyév 

17 4 149 
50 087 
1 071 

500 
1 040 

38 530 
12 700 
7 126 

10 522 
33 550 

329 275 

2 787 ezer Ft 

1116 284 ezer Ft 

Az fentiekben részletezett támogatások illetve pályázatok összegei a mérlegkészítés időpontjáig jóváírásra 

kerültek a Szövetség bankszámláján. 

3./ Anyagjellegű ráfordítások alakulása 

Anyagköltség 
lgénybevett szolgáltatások 
Egyéb szolgáltatások 
Értékesített tenyészkos beszerzési ára 
Összesen: 

4./ Személy jellegű ráfordítások alakulása 

A Szövetség átlagos statisztikai állományi létszáma 2017-ben 69 fő volt. 

Bérköltség 
Bérjárulékok 
Személyi jellegű kifizetések 
Összesen: 

326 44 7 ezer Ft 
181 679 ezer Ft 
20 137 ezer Ft 
48 109 ezer Ft 

576 372 e Ft 

301 536 ezer Ft 
7 4 409 ezer Ft 
39 987 ezer Ft 

415 932 ezer Ft. 



5./ Értékcsökkenés alakulása 

Eszközök Terv szerinti écs. Tárgyi eszköz ÉCS 
visszaírása 

Immateriális javak 10 479 

Járművek 14 227 
Számítástechnikai eszközök 3 668 
Berendezések, felsz. 295 
Híradástechnikai, telekomm. 41 
eszközök. 
Kisértékű eszközök 1 659 
Összes értékcsökkenési 30 436 
leírás: 

6./ Egyéb ráfordítások 

Adott engedmények 
Adó jellegű befizetések (cégautóadó, le nem vonható ÁFA) 
Terven felüli értékcsökkenés, maradvány érték 
Egyéb ráfordítások 
Összesen: 

67 
67 

Összesen: 

42 885 ezer Ft 
3 912 ezer Ft 

10 597 ezer Ft 
5 504 ezer Ft 

62 898 ezer Ft 

ezer Ft 

10 479 

14 227 
3 668 

295 
41 

1 726 
30 436 

7./ Pénzügyi műveletek ráfordításai 374 ezer Ft 

8./ A Szövetség veszélyes hulladékkal nem rendelkezik, környezetvédelemmel kapcsolatosan nem számolt el 
költséget. 

Budapest, 2018. március 14. 
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