
KOZHASZNUsAGIJELENTES, 

A DUNA.NTULI MEZDGAZDASA.GI SZAKTANA.CSADOK SZDVETSEGE 2009 
evi tevekenyseger61 
Nysz.: 57211990 

a) Szamviteli beszamolo 

A Dunantuli Mez6gazdasagi Tanacsad6k Sz6vetsege (DMSzSz) 2009. evben az alapit6 okirat 
szerinti tevekenyseget vegezte, a 2009 evi kozhasznu beszamol6janak merleget es eredmeny 
levezeteset az 1. sz. melleklet tartalmazza. 

Bevetelck: 

Tevekenyseg 

Kozponti koltsegvetest61 kapott tamogatas 
PaIyazati Mon nyert tamogatas 
Kozhasznu tevekenysegb61 szarm. bevetel 
APEH SZJA 1% 
Tagdij: 
Egyeb bevetel 
Osszesen: 

Kiadasok: 

Tevekenyseg 

Raforditaskent ervenyesithet6 kiadas 
Raforditaskent nem ervenyesithet6 kiadas 
Osszesen: 

Penziigyi eredmeny: 

Tevekenyseg 

Bevetelek 

Kiadasok 

Eredmeny: 


A.rbevetel 
eFt 
300 
723 

173.097 
113 
30 

13.470 
174.277 

Osszeg 
eFt 

174.303 
101 

174.404 

Osszeg 
eFt 

174.277 
174.404 
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Penzeszkozok zaro allomanya: 

Hely 	 Osszeg 
Ft 

Banle 5.959.020 
Penztar: 1.494.014 
Osszesen. 	 7.453.034 

b) 	 KOltsegvetesi tamogatas felhasznaIasa 

A DMSZSZ 2009 evben 300.000 FVM tamogatast kapott, melynek teljes 6sszeget teljes 
egeszeben muk6desi k6ltsegeinek fedezesere hasznalt fei. 

e) 	 A vagyon felhasznalasaval kapesolatos kimutatas 

A DMSZSZ 2009.12.31-en 7.453.034 forint penzeszk6zzel rendelkezik. 

Targyi eszk6z6ket 754.245 ertekben vasarolt, amelyet azonnali ertekcs6kkeneskent szamolt 

ei. 


d) 	 A eel szerinti juttatasok kimutatasa. 

A DMSZSZ ki.il6n celokat szo]ga16 anyagi tamogatast 14.500.000 forint ertekben a 
Keszthelyi akademia Alapitvanynak nyUjtott a hosszabb id6n kereszti.il tart6 szakrnai 
egylittmuk6des alapj an. 

e) 	 Tamogatasok reszletezese. 

Tamogatasi fords 	 Osszeg 
Ft 

FVM muk6desi tamogatas 300.000 
NCA palyazati tamogatas: 723.220 
Osszesen. 	 1.023.220 

f) 	 Kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott tamogatasok erteke ill. 
osszege 

A DMSZSZ vezet6i tevekenysegiikert juttatast nem kaptak, tevekenysegiikert dijazasban nem 
reszesi.il tek. 
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g) A kozhasznu tevekenysegrol sz616 rovid tartalmi beszamol6 

A DMSZSZ szakmai civil szervezetkent akkredititlt Teriileti Szaktanacsadasi Kozpont es 
UMVP Kepz6szervezeti konzorcium tagszervezete. Kozhasznu tevekenysege az oktatasra es 
kozhasznu inforrnaci6szoigaItatasra terjed ki. A tagjai es ilgyfelei reszere rendszeresen 
szervez rovid ciklusu gyakorlat orientalt kepzeseket, tajekoztat6kat mas oktatasi celu civil 
szervezettel egyilttmukodve. A szovetseg orszagos lefedettsegu szaktanacsad6i hal6zatot 
mukodtet, amelynek kereteben az agrarterrneles EU altai meghatarozott minosegi 
kovetelmenyeir61, a tamogatasi lehet6segekr61 szolgaltat kozhasznu inforrnaci6kat a 
gazdaIkod6k reszere. A szovetseg aktiv munkat vegez egy tamogatasi jogcimekhez 
kapcsol6d6 kotelez6 tovabbkepzesek szervezeseben a Keszthelyi Akademia Alapitvannyal 
kotott konzorciumi megallapodas kereteben. 

Keszthely, 2010. februar 25. 

A kozhasznossagi jelentest es az eves beszamol6t a Dunantuli Mez6gazdasagi Tanacsad6k 
Szovetsege Kozgyillese 2010. marcius 5-i illesen elfogadta. 

A kozhasznossagi jelentes honlapunkon a www.kaa.hu/DMSZSZ eleresi utvonalon 
megtekinthet6. 

Keszthely, 2010 majus 26. 
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