
Közhasznúsági jelentés

2018.

Az Alapító  Okiratban megfogalmazottak  szerint  A Víz-Hal-Ember  Közhasznú Alapítvány
célja:
A  halas  gasztronómia,  illetve  a  halételek  fogyasztásának  népszerűsítése  (népi  étkezési
szokások) és hagyományainak ápolása. A természet-, és környezetvédelem, ezen belül is a
vizes élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése. A vizes élőhelyek, illetve a
vízhez  kötődő  őshonos  halállományok  értékmegőrzése.  A  környezetvédelembe  illeszkedő
halgazdálkodási-,  halászati,  horgászati  tevékenység  elősegítése,  a  hagyományos  halászati,
horgászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra
őrzése, gondozása, az őshonos halfajok fennmaradásának elősegítése. Egészséges életmódra
nevelés és szociális tevékenység.

Az Alapítvány közhasznú civil szervezet, az általa végzendő közhasznú tevékenységek:

Az Alapítvány közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki,
hogy  tagjain  kívül  más  is  részesülhessen  a  közhasznú  szolgáltatásaiból;  (2011.  évi
CLXXV.tv 34.§.(1) a.)

A 2018. évi programjaink az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását szolgálták.

1. 2018. március 22.-én a Víz Világnapja alkalmából a Szent István Egyetem szarvasi
campusán  megrendezett  Víztudományi  Nemzetközi  Konferencia  keretében  egész
napos halétel kóstoltatás. A programhoz a hal alapanyagot partnerünk, a Szarvas-Fish
Kft.  által  tenyésztett  friss  afrikai  harcsa  terméke  szolgáltatta,  kuratóriumi  tagunk
ízesen elkészítette  a vendégekosztatlan  tetszését  elnyerve.  (A helyi  közművelődési
tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX.
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) A kulturális  örökség
védelme (2001.  évi  LXIV.  tv.  a  kulturális  örökség  védelméről  5  §  (1),
(Egészségmegőrzés. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése,  az  egészségkárosító  környezeti,  társadalmi  és  egyéb  hatások  elleni
fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)

2. Részvétel  a szarvasi NAIK-HAKI 42. Halászati  Tudományos Tanácskozásán 2018.
május  30-31.-én.  A  rendezvény  alkalmat  adott  a  szakma  hazai  képviselőivel  való
találkozásra,  közös  céljaink  irányának  meghatározására.  Alapítványunk  közhasznú
célkitűzései egységesek a hazai vizes és halászati szakma céljaival, ezért vis fontos
megjelenésünk  a  társ  rendezvényeken. (Környezetvédelem:  Helyi  környezet-  és
természetvédelem,  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás,  ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,  -kezelés  és  -ártalmatlanítás  (csatornaszolgáltatás);
hulladékgazdálkodás.   (2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.), (Állatvédelem, a természetvédelmi kultúra



fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII.
tv. a természet természetvédelem védelméről 64.§ (1) )

3. A VI. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napok megrendezése 2018. augusztus
3-4.-én hagyományosan a szarvasi Kacsa-tó és a Holt-Körös mellett. Megközelítőleg
1500  látogató  vett  részt  a  programokon,  melynek  résztvevői  a  szarvasi  civil  és
hivatásos  természetvédelem  szervezeteinek  képviselői,  a  halászati  ágazat
kutatóintézetének és vállalkozásainak munkatársai, a főzőversenyre nevezett csapatok,
a felnőtt és gyermek horgászverseny résztvevői, a vízi-foci mérkőzések résztvevői, a
Halkolbász  Lovagrend  tagjai,  valamint  Szarvas  Város  érdeklődő  közönsége  és  a
rendezvényen  megjelent  turisták.  A VI.  Szarvasi  Horgász  és  Halas  Gasztronómiai
Napok  a  halas  gasztronómia,  illetve  a  halételek  fogyasztásának  népszerűsítését  és
hagyományainak ápolását igyekszik elősegíteni. A rendezvényre ellátogatók rengeteg
halfogyasztással,  egészséges  életmóddal,  közösség  építéssel,  szórakozással,
kikapcsolódással  kapcsolatos  program  közül  válogathattak.  Az  Agrár  Marketing
Centrummal  közös  halétel  kóstoltató  a  helyi  előállítású  halkészítményekkel
ismertették  meg  a  látogatókat. (Kulturális  tevékenység,  közösségi  kulturális
hagyományok,  értékek  ápolásának/  művelődésreszerveződő  közösségek
tevékenységének/  a  lakosság  életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok
megvalósításának  támogatása;  művészeti  intézmények/lakossági  művészeti
kezdeményezések,  önszerveződések  támogatása,  a  művészi  alkotó  munka
feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
(1991.  évi  XX.  tv.  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági
megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek  feladat-  és
hatásköreiről 121. § a)-b). Kulturális örökség megóvása. A helyi közművelődési
tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX.
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) A kulturális  örökség
védelme 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) ) Egészség
megőrzés,  a  lakosság  egészségi  állapotának  javítása,  a  jobb  életminőség
elősegítése,  az  egészségkárosító  környezeti,  társadalmi  és  egyéb  hatások  elleni
fellépés (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) )

4. A  44.  Országos  MA-HAL  halfőző-versenyen,  mely  ebben  az  évben  Tiszafüreden
2018.  szeptember  1.-én  lett  megrendezve,  első  alkalommal  vettünk  részt,  afrikai
harcsa ételek készítésével.   Örömmel vittük el a szarvasi ízeket megmérettetésre,  a
minősítésen arany fokozatot értünk el. Az egész napos rendezvény alkalmat adott a
halas gasztronómia képviselőinek széles körű kölcsönös megismerésére.  (Kulturális
tevékenység,  közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek  ápolásának/
művelődésreszerveződő  közösségek  tevékenységének/  a  lakosság  életmódja
javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;  művészeti
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása,
a  művészi  alkotó  munka  feltételeinek  javítása,  a  művészeti  értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

5. Részvétel a szolnoki Tiszai Hal Napja és Sparhelt Fesztiválon 2018. szeptember 29.-
én a szolnoki Halkolbász Lovagrend meghívására. Jó kapcsolatunk eredményeként mi
is részt veszünk partnerünk éves rendezvényén. Afrikai harcsa étel készítésével, halas



leves kategóriában bronz fokozatot  értünk el.  A rendezvény alkalmat  adott  a régió
szakmai  képviselőinek  találkozójára,  amit  kitűnő  halételek  készítésével  tettünk
emlékezetessé. (Kulturális  tevékenység,  közösségi  kulturális  hagyományok,
értékek  ápolásának/  művelődésreszerveződő  közösségek  tevékenységének/  a
lakosság  életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának
támogatása;  művészeti  intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,
önszerveződések  támogatása,  a  művészi  alkotó  munka feltételeinek  javítása,  a
művészeti  értékek  létrehozásának,  megőrzésének  segítése  (1991.  évi  XX.  tv.  a
helyi  önkormányzatok és szerveik,  a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

6. Részvétel a Magyar-Román Nemzetek közötti Halászati Konferencián 2018. október
25-26.-án a NAIK-HAKI közös szervezésében. A rendezvény célja a természet-, és
környezetvédelem, ezen belül is  a vizes élőhelyek,  a halfauna és ezek védelmének
közös  feladata.  A vizes  élőhelyek,  illetve  a  vízhez  kötődő őshonos  halállományok
értékmegőrzése.  A  környezetvédelembe  illeszkedő  halgazdálkodási-,  halászati,
horgászati  tevékenység  elősegítése,  a  hagyományos  halászati,  horgászati  kultúrák
felkutatása  és  helyreállítása.  (Környezetvédelem:  Helyi  környezet-  és
természetvédelem,  vízgazdálkodás,  vízkárelhárítás,  ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés,  -kezelés  és  -ártalmatlanítás  (csatornaszolgáltatás);
hulladékgazdálkodás.   (2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  Magyarország  helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.), (Állatvédelem, a természetvédelmi kultúra
fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII.
tv. a természet természetvédelem védelméről 64.§ (1) )

7. Alapítványi évzáró rendezvény, ünnepélyes kuratóriumi ülés 2018. december 21.-én,
melynek  keretében  a  2018.  évben  elvégzett  feladatok  értékelésére  és  a  2019.  évi
programok ismertetésére  került  sor.  A  meghívottak  az  együttműködő  partnerek  és
szervezetek,  intézmények  voltak.  (Közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek
ápolásának/  művelődésre  szerveződő  közösségek  tevékenységének/  a  lakosság
életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;
művészeti  intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,  önszerveződések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok
és szerveik,  a köztársasági megbízottak,valamint egyes centrális  alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) )

A 2018. évben önkéntesek segítették önkéntes munkaszerződés keretein belül a munkánkat,
valamint egy -1- fő közfoglalkoztatott ügyintéző segítette az alapítvány tevékenységét.
Főállású  munkavállalója  nem  volt  a  szervezetnek,  a  tisztségviselők  nem  részesültek  az
alapítványon keresztül juttatásokban.



Számviteli beszámoló:
Az Alapítvány 2018.december 31-ig közhasznú tevékenység bevétel: 3.203.971.-Ft
A közhasznú tevékenység ráfordításai:                                               6.514.282.-Ft
Tárgyév pénzügyi eredménye:                                                          -3.310.000.-Ft
A bevételek és kiadások részletezése a melléklet utolsó fejezetében található.
A 2018.évi költségvetési támogatások felhasználása
2018. évben személyi jövedelemadó 1 % ból érkezett 116.181.-Ft mely összeget a 2018 as
évben teljes összegben felhasználtuk.
/Részletes kimutatás a melléklet utolsó fejezetében található/
Az Alapítvány vagyona:                         Előző év                                    Tárgyév 
Jegyzett tőke                                          200.000.-Ft                                 200.000.-Ft 
Eredménytartalék:                                  529.497.-Ft                               -2.463.000.-Ft
Közh tev eredménye                             1.934.000.-Ft                              -3.310.000.-Ft
Saját tőke:                                             2.663.497.-Ft                              -  647.000.-Ft

Pénzeszközök tárgyévi záró összege:
Bankszámla:                                                                                                  15.300.-FT
Pénztár                                                                                                       - 335.943.-Ft
Összesen:                                                                                                    -320.643.-Ft

Tagdíjbevétele 2018 évben nem volt.
Az alapítvány 2018 évben beruházást nem végzett.
Bevételeink a következőképpen alakultak:
Közhasznú bevétel:                                                                                              20.000.-Ft
Költségvetési Szervtől                                                                                    1. 567.000.-Ft
Nevezési díjak                                                                                                   141.200.-FT
Bérleti díj                                                                                                           450.000.-Ft
Tisza Horgász Egyesület                                                                                     100.000.-Ft
Magyar Aqakultura Halászati                                                                               205.000.-Ft
Egyéb                                                                                                                    51.672.-Ft
Vizes blokk üzemeltetése                                                                                       17.800.-Ft  
SZJA 1%                                                                                                              116.181.-Ft
Bértámogatás                                                                                                        535.118.-Ft
Mindösszesen:                                                                                                    3.203.971.-Ft

Kiadások /felhasználás/ 2018 évben a következőképpen alakultak   

NAV 1 % felhasználás  
Működési költségekre 30 %
Postaköltség                                                                                                            4.854.-Ft
Ügyvédi díj                                                                                                            30.000.-Ft
Összesen:                                                                                                               34.854.-Ft

Cél szerinti felhasználás 70%
Műsorvezető díja Halasnap                                                                                    20.000.-Ft
Áram lekötés                                                                                                         28.456.-Ft
Horgászverseny alapanyag                                                                                     20.000.-Ft
Vizesblokk üzemeltetés Halasnap                                                                          12.871.-Ft 
Összesen.                                                                                                             81.327.-Ft 



Hatósági díjak                                                                                                    337.747.-Ft
Utazási költség                                                                                                    37.368.-Ft
Postaköltség                                                                                                         13.670.-Ft
Irodaszer                                                                                                                4.675.-Ft
Anyagköltség                                                                                                    4.671.319.-Ft
Szolgáltatások                                                                                                     768.938.-Ft 
Üzemanyag                                                                                                             5.000.-Ft
Összes költség                                                                                                   5.838.717.-Ft

2018 évi pénzügyi eredmény veszteség                                                             -3.310271.-FT

Szarvas 2019. május 26 

                                                                                           Kakuk Csaba
 
  




