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Szervezet neve:

'Magyar Szarvasgombasz Szovetseg I

Az egyszerusftett eves beszamol6 eredmen y-kimutatasa lA d ' k .. 'b )l" a,o ezer ,onn" an.
Alaptevekenyseg Vallalkozasitevekenyseg Osszesen

e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev e/6z6 ev e/6z6 ev targyev
heo/esbftese he/yesbftese heo/esbftese

1. ~rtekesrtes nett6 arbevetele

2. Aktivalt sajat teljesftmenyek
erteke

3. Egyeb bevetelek 5 192 1 297 5 192 1 297

- tagdij, alaprt6t61 kapott I C

beflzetes 164 1.. 164 15

- tamogatasok 5 028 1 282 5 028 1 282

- adomanyok

4. Penzugyi muveletek bevetelei

5. Rendkrvuli bevetelek

ebb61:

- alaprt6t61 kapott befizetes

-tamogatasok

A. Osszes bevetel (1+2+3+4+5) 5192 1297 5192 1297

ebb61: kozhasznu tevekenyseg
bevetelei

6. Anyagjellegu rafordftasok 5 056 3 093 5 056 3 093

7. Szemelyi jellegu rafordrtasok

ebbol: vezeto tisztsegviselok
juttatasai

8. ~rtekcsokkenesi lefras 527 328 527 328

9. Egyeb rafordftasok 30 0 30 0

10. Penzugyi muveletek
rafordftasal
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1. Szervezet azonosft6 adatai

1.1 Nev

Magyar Szarvasgombasz Szovetseg

1.2 Szekhely

Iranyft6szam: ~~~[?J TelepOles: IBudapest!

KozterOlet neve: I~L___L_- - ~L~_- Ip~- ' P ' t KozterOlet jellege' 1- ~~~--- - 1It'azmanYt'eler I . Isetany I

Hazszam: 11/C I Lepcs6haz: [~~~=J Emelet: I I Ajt6: I .I

1.3 Bejegyzo hatarozat szama: ~. ~ .16101816101 I/~m /~
1.4 Nyilvantartasi szam: ~/~/181111191 I

1.4 Szervezet ad6szama: [!J~[3]~~~~[3] - [!J - ~~
1.6 Kepviselo neve: IDr. Brandt Sara I

2. Targyevben vegzett alapcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa

riflaszati hagyomanyaink megujrtasa, az etikus & torvenyes gyiijtes (vizsgaik, napIo, berleti szerz6desek)-
gombav~delem (term~szet es elOhelyvedelem), a hazai szarvasgomba-termesztes szeIesrtesenek
megalapozasa. a bjotermesztesbe bevonasa, az ujabb kutatasi eredmenyek disszeminacioja, a nemzetkozi
kapcsolatok tovabbfejlesztese, ahazai gasztronomia fejlesztese, a hazai fogyasztas b6vltese, a
idekfejlesztesi hatftsok szelesrtese, az agazat- termek bovrtes erdekeben, a teRti temiikban rendezvenyeket.
zerveztunk, illetve reszvettunk kepviselettel masok rendezvenyein (gyiijtesi bemutatOk, gasztronomiai

rendezvenyek, fesztivalok, vadasz rendezvenyek, termesztesi es szakmai nap ok, hazai es nemzetkozi
kutatasi konferenciiik, Europai Szarvasgombasz Szovetseg ulesei, szakmai 1anulmanyutak, egyesUleti
osszejovetelek-hatarokon tul is). Szarvasgomba gYUjtO1 tanfolyamokat es vizsgakat, valamint szarvasgomb-
temleszto1 tanfo.Jyamot, illetve triflavadaszebek munkakutya vizsgait bonyotltottunk Ie.
For dl tftso k -I eve I ezese k.

3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent)

3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: k It ' kt . tt . t~ t ~ tv ~
d Iu ura, 0 .-Ismere er esz cs, ermcsze c e em

3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozteladat, jogszabalyhely: kozneveles, kultura, term. vedelem

2011. evi CXC. tv. 4. § (1) a)-u, 2001. evi LXIV. tv. 5 § (1), 1996. evi LIII. tv. 64. § (1)

3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: tagegyesuletek tagsaga, erdo- mezogazdalkod6k

3.4 Kozhasznu tevekenysegb61 reszesOl6k letszama: 12000 I
3.5 Kozhasznu tevekenyseg t6bb eredmenyei:

szakmai rendezveny sajat. szervezesben. Reszvetel meghlvottkent. 4 szakmai rendezvenyen, iltetve
eloadassaJ 3 konferencian. tsmeretterjesztes 13 media szerepiessel. Informaciok disszeminaci6ja a 10

gegyesulet es rendezvenyeink vendegei szamara el5adasokkaJ, kortevelezessel, honlapon. 6
nfo.Jyam tebonyotltasa. Foldalani gombAk gyiijtesere vonatkozo hatosagi jellegli uj kepzes

Kitolto verzi6:2.58.0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 2014.03.30 09.17.00

'!-A



~'t--\



Szervezet neve:

Magyar Szarvasgombasz Szovetseg

~


