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Az EB OVO Egyesület közhasznúsági jelentése a 2012‐es esztendőről 

 

1. Számviteli beszámoló 

Az  EB  OVO  Egyesület  2012.  évben  gazdálkodásáról  a  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 45 846Ft. 

A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a 2012. évi pénzügyi elszámolásból. 

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

Tárgyévben az Egyesület állami támogatást nem kapott. 

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

Az Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú 

céljainak elérése érdekében. A 2012. évben  szerzett bevételek és  felmerült költségek elszámolását 

követően az Egyesület tartaléka (vagyona) 45 846 Ft. 

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Az  Egyesület  közhasznú  tevékenységének  keretében  2012.  március  25‐én  megrendezte  éves 

nagytakarítását a belvárosi Szabadság téren „Mancs letétel” címmel.  2012. szeptember 23‐án került 

megrendezésre az V. kerületi EB OVO Piknik. Ezen rendezvények összes kiadásai 574 ezer 876 Ft‐ot 

vontak el az éves bevételből. 

 

5.  Központi  költségvetési  szervtől,  elkülönített  állami  pénzalaptól,  helyi  önkormányzattól, 

települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

Tárgyévben az Egyesület 200 ezer Ft támogatást kapott az V. kerületi Önkormányzattól. 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Egyesületünknél a tárgyévben nem történt személyi  jellegű pénzbeli kifizetés. Megállapítható, hogy 

az Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 



7.1. A budapesti kutyatartó  lakosság aktivizálása, részükre a tevékeny közösségi élet  lehetőségének 

megteremtése 

 

Egyesületünk,  immáron három éve, célul tűzte ki egy példaértékű közösség kialakítását a budapesti 

belvárosi  kutyás  társadalomban.  Tevékenységünkkel  igyekeztünk  ismertséget  szerezni  a  főváros 

turisztikailag  legfrekventáltabb  területéből,  az  V.  kerületből  kiindulva,  mind  a  városlakók,  az 

önkormányzatok,  közterület  felügyeleti  egységek  és  a  vállalati  szféra  körében.  A  Szabadság  téri 

kutyatartók  civil  egyesületbe  való  bevonásával  igyekeztünk  megteremteni  egy  példaértékű  civil 

közösséget,  amely  a  kutyatartót,  mint  értéket  képviseli  a  városi  életet  befolyásoló  változások 

procedúrájában.  Tehát  az  EB OVO  szerepe  túlmutat  lokális,  azaz  a  Szabadság  téri  rendezvényein. 

Szerepünk egyre inkább kirajzolódik, miszerint egy olyan esernyő közösséget alkotunk, melynek tagjai 

a városi kutyás kérdésekkel foglalkozó  lokális közösségek valamint az értékeinkkel egyetértő felelős 

kutyatartók.  Egyesületünk 901  támogató  szimpátiáját élvezi  (ebbe beletartozik  több  felelős  kutyás 

közösség), akiket érdeklődési körük figyelembevételével különböző levelezőlisták, közösségi portálok 

(Facebook), valamint honlap  (www.ebovo.hu)  segítségével  tájékoztatunk az aktuális eseményekről, 

programokról. 

 

7.2. Parkgondozás 

Egyesületünk  hosszú  távú  céljai  közé  tartozik,  hogy  a  növényzettel  beültetett  parkokat  kulturált 

formában  kutyával  végezhető  tevékenységekre  használni  lehessen,  a  tiltásokat  és  a  túlságosan 

szigorú  szabályozásokat  finomíthassuk  e  témakörben.  Ennek  érdekében  példamutatással  valamint 

civil  egyeztetésen  való  részvétellel  kívánunk  rámutatni  arra, hogy  e  tevékenységek  sem még  több 

szeméttel  és  piszokkal,  sem mások  számára  kellemetlenséggel  nem  járnak.  Ez  évben  harmadszor, 

március  25‐én  Egyesületünk  a  sajtó  és  a  média  bevonásával,  a  szimpatizánsok  részvételével 

nagytakarítást  szervezett  a  Szabadság  téren,  azzal  a  céllal,  hogy  elsősorban  –  a  városlakókból 

legnagyobb  ellenállást  kiváltó  –  kutyapiszoktól megtisztítsa  a  parkot.  Jelezni  kívántuk  a  belvárosi 

lakosság,  főleg  a  kutyatartók  felé,  hogy  elsődleges  feladatunk  és  felelősségünk  a  kellemetlen, 

szennyező  hatású  melléktermék  rendszeres  felszedése.  „Mancsletétel”  című  online  akciónkkal 

megkíséreltünk  teret  adni  egy  központi  eb  nyilvántartásnak,  mely  hiánya  tükrözi  a  kutyatartók 

gazdátlan helyzetét mai magyar társadalomban.  

7.3. EB OVO Piknik 

2012‐ben harmadszorra, szeptember 23‐án nagyszabású kutyás programot szerveztünk az V. kerületi 

Szabadság téren, melyre kutyatartókat, állatbarátokat, gyermekeket és felnőtteket egyaránt vártunk. 

A  rendezvény  kiválóan  sikerült,  idén  koncertekkel  színeztük  a  programot.  Ismeretterjesztő 

standunkon  az  egyesülettájékoztató  kiadványaival  népszerűsítette  álláspontját.  A  rendezvény 

egyaránt  nyomatékosította  a  városvezetésben,  hogy  a  kutyatartó  polgárság  jelentős  számban 

megtalálható a belvárosban is, akiknek érdekképviselete szintén a városvezetők egyik feladata. Míg a 

lakosság egy barátságos  rendezvényen vehetett  részt, melyet könnyűzenei koncertek kísértek. Úgy 

gondoljuk,  minden  rendezvényünk  ezt  a  közös  és  tudatos  együttműködést  ápolja,  építi  lépésről 

lépére, gyakorlatot  szerezve ezen új képviseleti  forma működtetésére. Mindemellett egy példátlan 



közösség  formálódik  a  városban,  amely  tudatosan  odafigyel  környezete  karbantartására  és  annak 

javítására. 

Rendezvényünk előadó voltak Óvári András a „Vigyél Haza” Alapítványtól, aki a felelős kutyatartásról 

és a menhelyi mentés, az ivartalanítás valamint a chipezés fontosságáról beszélt. A helyszínen 

ingyenes chipregisztrációt tartottunk. Másik előadónk, Korom Gábor a Tükör Módszerről, mint 

irányadó keretrendszerről beszélt a kutyatartás mindennapjaiban, a kutyás életmódban. 

Rendezvényünk idén egy olyan ömlesztő tégely volt, ahol a kutyatartó vagy kutyát kedvelő polgár a 

kutyatartás minden oldalával megismerkedhetett. Úgy gondoljuk, hogy az EB OVO Egyesület szerepe 

egy harmonizáló, közös hangot találó képviselet, amelyen keresztül a felelős gazdák véleménye 

egycsatornás lesz, ezzel nyomatékosítva e társadalmi réteg jelentőségét és az életüket befolyásoló 

pozitív döntések meghozatalát. 

A kerületi összefogás eredményeként két információs tábla  került ki a térre, melyek jelenléte a 

kulturált kutyatartást segítik elő és sarkallják az ide látogató kutyásokat a témát érintő etikai kódex és 

aktuális információk megjelenítésével.  

 

7.4 Az Egyesület kapcsolatteremtő és ápoló tevékenysége 

 

 MANCSLETÉTEL 2012. március 25. 11 óra, Belvárosi Szabadság tér 

2012‐es Mancsletétel 

Mancs‐letétel, Kaki‐felvétel, IN‐DUL! 

Van Kutyád? 

Számít, hogyan élhetsz vele? 

Akkor hadd számoljunk veletek is! 

Tedd le kutyád mancsjegyét, hogy végre lássuk, hány kutyát és gazdát érintenek a városi 

kutyás/ kutyátlan döntések! 

Ha Téged IGEN, tedd fel kutyád mancsát honlapunkon vagy gyere el tavaszi Mancsletétel 

rendezvényünkre, ahol személyesen is nyilatkozhatsz kutyás jelenlétedről! 

Mancs‐letétel, Kaki‐felvétel, IN‐DUL! 

 Civil Utca Rendezvény 2012. június 1‐2. V. kerület Zrínyi utca 

Idén is részt vettünk az V. kerület Belvárosi Fesztivál rendezvényén, ahol megjelenésünkkel 

hozzájárultunk a kerületi közösség színesítéséhez. Standunkon önkénteseink beszélgettek a 

közönséggel, ahol önkéntes kutyáink segítettek a még eredményesebb kommunikációban. Ez 

a rendezvény a kerületi együttműködés sikerének jele. Idén is sok kutyatartó látta örömmel, 

hogy az V. kerületi Önkormányzat számon tartja az őket képviselő egyesületet az EB OVO‐t. 

 Kutyás hirdetőtáblák a Szabadság téren 



Az idei Piknikre két hirdetőtáblát sikerült kihelyezni, ami a kutyatartókat érintő 

hirdetmények, felhívások kihelyezésére szolgál. Az EB OVO Egyesület munkájának egyik 

kézzelfogható eredménye ez a két tábla, a tavalyi kutya‐kaki szemetesek mellett. Ezek ugyan 

nagyon apró dolognak tűnnek, de a hosszú folyamat, ami az engedélyeztetéshez vezetett, a 

hétpróbát is túlszárnyalja. Ám kitartó munkánk meghozta gyümölcsét és a Pikniken 

összegyűjtött adományok fedezték a két tábla költségeit, így azt mondhatjuk, hogy érdemes 

volt nekivágni ennek a projektnek is! 

Köszönjük a sok adományt és támogatást! 

 

 3. EB OVO Piknik 

Szeptember 23‐án délután rengeteg kutya szaladgált szabadon, de gazda közelben a 

Szabadság téren. A 100 tagú kutyakórus tagjainak száma meghaladta a 100 tagot és 14 

órakor, a kórus nyitószámával, elkezdődtek a programok. A színpadon Korom Gáborral 

beszélgettünk a jövő kutyatartási szokásairól. Szerinte a ma feladata meghatározni, hogy 

milyen kutyatartási szokások és szabályok alakulnak ki a jövő Budapestjében: hogy a póráz 

kötelező része lesz‐e a kutyatartásnak vagy önállóvá tesszük a felelős gazdikat és arra 

törekszünk, hogy a gazda dönthessen a póráz használatáról. Korom Gábor, a Népszigeti és 

Őrmezői Kutyasuli vezetőjeként a felelős gazdik nevelésében hisz és ennek a célnak elérésén 

dolgozik. Közös célunk egy szabad kutyás város. Ezért is vettek részt az EB OVO Pikniken, ahol 

csupa felelős gazdi volt jelen. Óvári András a Vigyél Haza Alapítvány munkájáról beszélt és a 

gyerekprogramok folyamatosan szórakozatták a fiatal gazdikat. A bolhapiac folyamatosan 

kínálta áruit, idén egész nagy választékból lehetett szemezgetni kutyának és gazdinak. Hat 

órától idén is a Tükezoo zenélt a színpadon. A nap már lemenőben volt, szuper hangulatot 

teremtettek idén is a fiúk. Mire pedig besötétedett, előbújt a sok Indygo fan is a környékbeli 

kocsmákból. A hosszú délutánnak este nyolc órára lett vége és fél tízkor a téren már hűlt 

helye sem volt a sok kutyabarátnak. Hogy etz valóban ilyen kulturáltan történhessen, 

rengetegen dolgoztak. Köszönjük a z önkénteseknek a sok segítséget és a résztvevőknek a 

megjelenést, a jó hangulatot! A városi vezetésnek az együttműködést és a Felelős 

GAZDIKNAK a példás viselkedést! Így negyedszer is lehet Pesten Kutyás Piknik!  

Viszlát jövőre! 

Résztvevők: 

Ceremónia mester‐Tóth Mihály 

Grafomotoros Fejlesztő 

Népszigeti Kutyasuli‐Korom Gábor 

Vigyél Haza Alapítvány‐Óvári András 

Tükezoo‐Restás Gergő 

Indygo‐Fábián Tibor 

Sixfeet‐Arany Sarolta 

 

Dogmopolite 

Vadon Kisállatbolt ‐Szántó Eszter 

Üvegékszerek‐Gyárgyás Adrienn 

Kerámia Ékszerek‐Gonda Renáta 

Kutyavilág 



 

 Belvárosi Rekonstrukció és EB OVO Együttműködés 

Folyamatban van a belváros felújítása és átépítése. Ez az átalakítás alkalmat ad arra, hogy 

kutyabarátabb legyen a belváros és a felelősségteljes gazdit segítő megoldások 

születhessenek. Ennek érdekében az EB OVO aktív tagjai felvették a kapcsolatot a 

városvezetéssel, minek eredményeképp ígéretet kaptunk Puskás András alpolgármestertől az 

egyeztetésre.   

A fejleményekről folyamatosan tájékoztatunk itt a honlapon! 

 

 

 

 

 


