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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Mabuhasz Közhasznú Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 161 ezer Ft, a saját tőke 161 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. 
melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.  
A könyvelést és a beszámolót készítette: Kaposvári Erika regisztrált mérlegképes könyvelő, 
reg. száma: 148962, könyvszakértő azt nem vizsgálta. 
 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a nem részesült állami támogatásban. Részletesen a 2. számú és 5. számú 
mellékletben, az előző évi támogatáshoz képesti változásokkal együtt. 
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az előző évhez képest az egyesület (tartaléka) 113 ezer Ft, melyet működési tartalékként, 
illetve céljai elérésére kíván fordítani. 
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 
 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet - 
nemleges). 
 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT ŐL 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben egyesületünk 1.141 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott 
támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői 
munkájukat ez évben is társadalmi munkában végezték, sem bérben, sem költségtérítésben 
nem részesültek. 
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések 
részletezetésére a 6. számú melléklet (nemleges) szolgál. 
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ 

 
7.1 Az egyesület legfontosabb célkitűzései: 
Egyesületünk – az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően – mindenki számára 
hozzáférhetővé kívánja tenni az életminőség javítását, a kiegyensúlyozott életvitel 
megteremtését célzó, és az azt segítő gyakorlati módszereket. Ezek a módszerek a 
tradicionális, távol-keleti kultúrkörben születtek és mind a mai napig eredményesen 
gyakorolhatók az egyéni boldogság és harmónia megteremtése érdekében. 
2008-ban az egyesület tovább folytatta, és szélesítette az Alapszabályában megjelölt 
célkitűzésének megfelelően a tevékenységét. 
A célkitűzésünk megismertetését és megvalósulását tanfolyamok, tájékoztató előadások, 
rendezvények és bemutatók szervezésével és tartásával kívánjuk elérni. 
 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 
2010. február 23.-án megjelent a 2009. március - május hónapokban tartott „Tai Chi 
gyakorlatok idősek körében” hivatalos eredménye (ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és 
Módszertani Központ Egészségmonitorozás és nemfertőző betegségek epidemiológiája 
osztály, Dr. Bényi Mária, a WHO és EU baleset-megelőzési szakértője). Az európai standard 
tesztek (SF-36 és a „Stand up and Go”, valamint a szubjektív, megelégedettségi tesztek) 
alapján készült mérések szerint: „A mért eredmények egyértelműen igazolták, hogy a 
MABUHASZ KHE mesterei által vezetett gyakorlatok pozitív hatást gyakoroltak a 
résztvevők testi-lelki állapotára. Kívánatos, hogy ez a bizonyítottan hatékony baleset-
megelőzési módszer mind szélesebb körben alkalmazásra kerüljön Magyarországon.” 
 
Együttműködési keret-megállapodás az Oriental Herbs Kft.-vel: 
Dr. Chen Zhen, a Kft. megalapítója, a Hagyományos Kínai Orvoslás (TCM: Traditional 
Chinese Medicine) professzora, a Közép-Európai TCM Egyesület elnöke. A Hagyományos 
Kínai Orvoslás, és az egyesületünk által tanított önsegélyező módszerek jelentős része közös 
filozófiai alapokból ered. Ezért, a kulturális aspektusok széles skálája mellett fontosnak 
tartottuk az egészség védelme és a betegségek leküzdése érdekében az általunk alkalmazott 
aktív eszközök kiegészítéseként a TCM által kínált passzív eszközök (pl. helyes étrend) 
bevonását is. 
 
 
ELŐADÁSOK, BEMUTATÓK 
 
2010 januárjában szakminisztériumi részvétellel került sor Székesfehérváron az egész napos 
Nyugdíjas Akadémia rendezvényére. Az eseménynek a Barátság Háza adott otthont, s a 
programban helyet kapott a Mabuhasz Közhasznú Egyesület tájékoztató előadása a 
”Nyugdíjas Tai Chi” tanfolyamokról. A közel egy órás időtartamban levetítettük (a Duna 
Televízió engedélyével) a Család-Barát magazinműsor 2009. április 24-i adásából azt a 10 
perces interjút, melyet az akkor befejeződött 3 hónapos nyugdíjas képzés kapcsán készítettek 
az időskorúak baleset megelőzéséről. Ezt követően került sor a tájékoztató előadásra, majd 
pedig válaszadás a jelenlévő nyugdíjasok kérdéseire. (Nyugdíjas Akadémia, Barátság Háza, 
Székesfehérvár, 2010. január 27.) 
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Hagyományos Kínai Orvoslás – tájékoztató előadás: 
Az Oriental Herbs Kft.-vel kötött együttműködési keret-megállapodás alapján, a cég 
segítségével és támogatásával egyesületünk tájékoztató előadás keretében ismertette az 
érdeklődőkkel a hagyományos kínai (és távol-keleti) gyógyászat alapvető elveit, kiemelten 
foglalkozva avval az elemével, hogy a következetes alkalmazásában nekünk magunknak is 
ismereteket, jártasságot kell szereznünk. Elsősorban ugyanis magunknak kell gondoskodnunk 
egészségünk védelméről, a helyes életmódról és – bár orvosi segítséggel – de 
meggyógyulnunk is magunknak kell, ha megbetegedtünk. (Barátság Háza, (Fejér Megyei 
Művelődési Központ), Székesfehérvár, 2010. február 26., az egyesület szervezésében). 
 
 
Nemzetközi Családnap: 
A SZÉNA Egyesület felkérésére és vele együttműködésben vett részt egyesületünk a 
Nemzetközi Családnapon. A rendezvény keretein belül került sor az egyesület Selyem-Brokát 
és Tai Chi Chuan bemutatójára. Ezeknek az évezredes hagyományon alapuló gyakorlatoknak 
a megismertetését és népszerűsítését kiemelt fontosságúnak tartjuk, mivel nemre és korra való 
tekintet nélkül, mindenki által megtanulható, elsajátítható módszert jelentenek valamennyi 
ember számára a tágabb (és egyben helyesebb) értelemben vett egészség – a testi-lelki 
egyensúly – helyreállítása és megőrzése terén. (Alba Pláza, Székesfehérvár, 2010. május 15.) 
 
 
AXA Családi Rekordok Napja: 
Az Allegro Event Kft. meghívására részt vettünk az AXA csoport által szervezett Családi 
Rekordok Napja eseményén. A Selyem Brokát és Tai Chi formagyakorlatok bemutatása 
mellett tájékoztatást adtunk tanfolyamainkról, valamint, a nézőket is bevonva, közösen 
végeztük a Chi Kung gyakorlatot. Lényeges eleme a gyakorlatoknak, hogy az élsport és a 
téves felfogásban gyakorolt tömegsport hátrányaival szemben ezek a gyakorlatok nem járnak 
megerőltetéssel és a sérülés veszélye nélkül végezhetők. Ugyanakkor tökéletesen átmozgatják 
az egész testet és frissítik a szellemet, és megerőltetés nélkül javítják a kondíciót. (Sportmax, 
Budapest, 2010. június 26.) 
 
 
Egészségnap: 
Fontosnak tartunk minden olyan megjelenési lehetőséget, ahol az általunk is gyakorolt, az 
egészségmegőrzés és az életmód megjobbításának távol-keleti, praktikus módszereit 
megismertethetjük és népszerűsíteni tudjuk. A tájékoztató előadás, és a forma gyakorlatok 
bemutatása mellett fontos elem a nézők bevonása a közös gyakorlatvégzésbe. A résztvevők 
szívesen vettek részt az együtt végzett gyakorlatokban, és jó tapasztalatokról számoltak be, 
saját maguk is meggyőződve a módszer hatékonyságáról. (Tolnai Utcai Általános Iskola, 
Székesfehérvár, 2010. november 13.) 
 
 
RENDEZVÉNYEK 
 
Az Egyesület önálló szervezésében – hagyományosan évente két alkalommal – félnapos 
kulturális rendezvényt szervez a távol-keleti kultúrkör bemutatása, a keleti kultúra 
egészségmegőrző gyakorlatainak megismertetése és a keleti és nyugati (illetve európai) 
civilizáció kapcsolatainak erősítése céljából. Tavaszi rendezvényünk, a Vesak a Buddha – a 
világ nagy tanítója -  születésének évfordulójához kötődik, míg decemberi rendezvényünk – a 
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Fény Ünnepe alkalmából – a világ különböző kultúráiban és vallásaiban egyaránt fontos és 
világosan megfogalmazott „Szeretet Ünnepe”. 
 
A már hagyományossá vált félnapos tavaszi és téli rendezvényeink mindig gazdag 
programmal és alkalmanként egy-egy kuriózummal is várja az érdeklődőket. 2010-ben 
kiegészítette ezt a Tízmilliószoros Teremtés Napja 
 
A 2010-ik évi rendezvényeink részletei: 
 
2010. április 17. 
 
„Bölcsességgel, tisztességgel, együttérzéssel a világ iránt” 
2010-ben a rendezvény vendége volt Dr. Chen Zhen, a Hagyományos Kínai Orvoslás, a TCM 
(Traditional Chinese Medicine) professzora. A több mint egy órás, nagy sikerű előadása 
sokak számára nyújtott hasznos ismereteket a TCM alapelvekről, az egészséges életmódról és 
táplálkozásról. 
(VESAK, Székesfehérvár, Tolnai utcai Általános Iskola.) 
 
 
2010. október 29. 
 
Tízmilliószoros Teremtés Napja 
A távol-keleti kultúrkör jeles ünnepnapja. Az egyesületünk által szervezett rendezvényen, az 
eseménnyel kapcsolatban bemutatásra került Kőrösi Csoma Sándor életútja. Munkássága 
mind a mai napig összekötő kapocs kelet és nyugat között. Az előadást a résztvevőkkel 
végzett közös gyakorlat zárta le. 
Székesfehérvár, Tolnai utcai Általános Iskola. 
 
 
2010. december 18. 
 
"Kelet fénye - Nyugat menedéke" 
A belső béke - visszatérni belső önmagunkhoz: a belső békénk létrehozása kulcsfontosságú a 
nyugodt, kiegyensúlyozott életvitelünk megteremtésében. 
Fényünnep, Székesfehérvár, Tolnai utcai Általános Iskola. 
 
 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSEK 
 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata 
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 
Oriental Herbs Kft. 
Életet az Éveknek, nyugdíjas klubok 
CISZ, Székesfehérvár 
SZÉNA Egyesület 
Allegro Event Kft. 
Tolnai Utcai Általános Iskola, Székesfehérvár 
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A rendezvényeket és programokat, az egész évi működést az Egyesület részben a tagsági 
díjból, részben támogatásból, valamint a tagjainak költségén önkéntes munkával valósították 
meg. A tagok és önkéntesek munkájukkal járultak hozzá az Egyesület eredményes 
működéséhez. 
 
 
Székesfehérvár, 2011. május 22. 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Mabuhasz Közhasznú Egyesület közgyűlése 2011. május 22.-i 
ülésén elfogadta. 
 
                                                                               ………………………………….. 
                                                                                         Gyenei László    
                                                                                                       Elnök 
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Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
 

18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  

 
 
 
 
 
 
 

Mabuhasz Közhasznú Egyesület 
8000, Székesfehérvár, III. Béla király tér 1. 

 
 
 
 

2010. évi 
Egyszerűsített éves beszámoló 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartalma: 
Egyszerűsített mérleg 

Közhasznú eredménykimutatás 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2011. május 22. 

Gyenei László 
elnök 

 
 

Az egyszerűsített éves beszámolót Kaposvári Erika mérlegképes könyvelő (r.sz:148962) állította össze, 
könyvszakértő azt nem vizsgálta. 
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár             Nysz: 2258 
KSH: 18499481-9499-529-07         Mérleg                18499481-1-07 

Pk.60.141/2006/4. szám  
                                                                                                                                                                                                                                                           
Fordulónap: 2010 december 31.          Adatok ezer Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése 

Előző év  
Előző évek 

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök                       -                         -                              -       

2 I.  IMMATERIÁLIS JAVAK                       -                                -       

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                       -                                -       

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                       -                                -       

5 B. Forgóeszközök                       48                       -                            161     

6 I.  KÉSZLETEK                       -                                -       

7 II. KÖVETELÉSEK                       -                                -       

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK                       -                                -       

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK                       48                            161     

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                       48                       -                            161     

11 C. Saját tőke                       48                       -                            161     

12 I.  INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE                       -           

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY                       29                              48     

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL                       19                            113     

16 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL                       -                                -       

17 D. Tartalék                       -           

18 E. Céltartalékok                       -           

19 F. Kötelezettségek                       -                         -                              -       

20 I.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                       -           

21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                       -                                -       

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                       48                       -                            161     

Székesfehérvár, 2011. május 22.      P.H.                  Gyenei László elnök 
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár  
KSH: 18499481-9499-529-07 
Adószám: 18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám Nysz: 2258 
 
                             
 

Egyszeres könyvvitelt vezet ő egyéb szervezetek közhasznú  
egyszer űsített beszámolójának eredménylevezetése  

                 
 adatok ezer Ft-ban 

Sorszám A tétel megnevezése 
 Előző év   

 Előző évek 
helyesbítései   Tárgyév  

          
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)          1.367              1.917    
2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (3+10+11+12+13)          1.367              1.917    
3 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás            100                   -      
4 a. alapítótól               -                     -      
5 b. központi költségvetéstől       
6 c. helyi önkormányzattól            100                   -      
7 d. társadalombiztosítótól               -                     -      
8 e. egyéb               -                     -      
9 f. továbbutalási céllal kapott               -                     -      

10 2. Pályázati úton elnyert támogatás               -          
11 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel            420                 448    
12 4. Tagdíjból származó bevétel              35                 328    
13 5. Egyéb bevétel            812              1.141    
14 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK                  -      
15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (16+17)                  -      
16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek                  -      
17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek                  -      
18 C. Tényleges pénzbevételek (A/I/+B/1)          1.370              1.917    
19 D. Pénzbevételt nem jelent ő bevételek (A/II+B/2)                  -      
20 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (21+22+23+24)           1.348                 -              1.804    
21 1. Ráfordításként érvényesíthatő kiadások          1.258              1.769    
22  - ebből: továbbutalt támogatás                  -      
23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                  -      
24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások              90                   35    
25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                  -      
26 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (27+28+29+ 30)                  -      
27 1. Ráfordításként érvényesíthatő kiadások                  -      
28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások                  -      
29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások                  -      
30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások                  -      
31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (32+33) -          119                 148    
32 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/1-E/1-E/4) -          119                 148    
33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4)               -                     -      
34 H. Nem pénzbeni realizált eredmény (35+36) -            90      -            35    
35 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizlt eredménye (A/II-E/2-E/3) -            90      -            35    
36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)               -                     -      
37 I. Adózás el őtti eredmény (B/1-F/1)+H/2               -                     -      
38 J. Adófizetési kötelezettség               -                     -      
39 K. Tárgyévi eredmény              19                 113    
40 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/1+A/II)-(E/1+E/2+E/3)              19                 113    
41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)               -                     -      
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  Tájékoztató adatok       

42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások                5                   62    
43 1. Bérköltség                  -      
44 ebből: megbízási díjak                  -      
45 tiszteletdíjak                  -      
46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                5                   62    
47 3. Bérjárulékok       
48 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások          1.258              1.769    
49 C. Értékcsökkenési leírás              90                   35    
50 D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások          1.348              1.804    
51 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)       
  ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként       
  elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás       
          

52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege            196                 139    
  
 
 
Székesfehérvár, 2011. május 22.   P.H.                                  Gyenei László 

elnök    
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár         Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 
18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  
Nysz: 2258 
 
 

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásról 

2010. év 
 
 
 E Ft 

Támogatásnyújtó neve  
Támogatás  

A felhasználás célja Felhasznált 
összeg Átvitel 

időpontja összege 
NAV 1 % 2010.10.29          138.818     Működés,program 138.818 0 
          0 
          0 
          0 
          0 
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár                                                                                                                         Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 
18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  
Nysz: 2258 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2010. év 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        E Ft 
 
  Megnevezés  El őző év   Tárgyév Változás % Megjegyzés 
              
  Induló tőke               -                    -                  -            
  Tőkeváltozás               29                  48               19         65,52      

  Lekötött tartalék               -                    -                  -            
  Értékelési tartalék                 -            
  Tárgyévi eredmény               19                113               94       494,74      
  Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye               19                113               94       494,74      

  Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye               -                    -                  -            

  Egyéb            
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár                                                                                                                  Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  
Nysz: 2258 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2010. év 
 
NEMLEGES 

  
A juttatás megnevezése 

Juttatás összege Eltérés 
Megjegyzés  

előző évi tárgyévi Ft %  

  Közhasznú tevékenység keretében nyújtott           
  Pénzbeli juttatások összesen                    -                     -                 -          
   - ebből adóköteles                    -                     -                 -          
   - ebből adőmentes                    -                     -                 -          
  Természetbeni juttatások összesen                    -                     -                 -          
   - ebből adóköteles                    -                     -                 -          
   - ebből adőmentes                    -                     -                 -          
  Egyéb juttatások                    -                     -                 -          
  Összesen                    -                     -                 -          
              

  Egyéb, célszerinti, de nem közhasznú tevékenység ke retében nyújtott            
  Pénzbeli juttatások                    -                     -                 -          
  Nem pénzbeli juttatások                    -                     -                 -          
  Egyéb juttatások                    -                     -                 -          
  Összesen                    -                     -                 -          
              

  Mindösszesen                    -                     -                 -          
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár                                                                                                                   Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  
Nysz: 2258 
 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2010. év 
 E Ft 

Juttatás megnevezése  Támogatott cél  
Támogatás összege  Változás 

előző évi  tárgyévi  %  Ft  

Központi költségvetési szervtől               -                     -                         -      

Elkülönített állami pénzalap (NKA, NCA)              -                           -      

Helyi önkormányzat és szervezetei  program költség          100                   -       - 100,00     -            100    

Kisebbségi települési önkormányzat               -                     -                         -      

Települési önkormányzat társulása               -                     -                         -      

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól               -                     -                         -      

Külföldi támogatótól              -                     -                         -      

Jogi személyiség nélküli társaságtól               -                     -                         -      

Magánszemélytől  működés,program          618              1.002         62,14                  384    

Egyéb szervezettől               -                     -                         -      

Alapítványok, alapító              -                     -                         -      

SZJA 1%-a (APEH)  működés, program          196                 139     -   29,08     -              57    

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)               -                     -                         -      

Egyéb               -                     -                         -      

Összesen:            914             1.141     24,84%             227    
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Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székesfehérvár                                                                                                                   Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 
18499481-1-07 
Pk.60.141/2006/4. szám  
Nysz: 2258 
 
 

KIMUTATÁS 
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

2010. év 
 
 
NEMLEGES 
 

  
Juttatás megnevezése 

A juttatás összege Eltérés 
Megjegyzés  

előző évi tárgyévi % Ft 
  Cél szerinti pénzbeli kifizetések                     -                            -      0%               -        
  Természetbeni juttatások                     -                            -      0%               -        
   - ebből adómentes                     -                            -      0%               -        
   - ebből adóköteles                     -                            -      0%               -        
  Értékpapír juttatások                     -                            -      0%               -        
  Tiszteletdíjak, megbízási díjak                     -                            -      0%               -        
  Adott kölcsönök                     -                            -      0%               -        
   - ebből kamatmentes kölcsönök                     -                            -      0%               -        
  Egyéb juttatások                     -                            -      0%               -        

  Összesen                     -                            -                      -        

Az Egyesület vezetői társadalmi munkát végeznek 

* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.  
 
 


