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A Magyar Szója Nonprofit Kft. Szervezet 
Közhasznúsági jelentése 

a 2013-as esztendőről 
 
 
 

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A Magyar Szója Nonprofit Kft. Szervezet 2013... évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze. A mérleg főösszege 4.542 e Ft, a saját tőke 4542..ezer Ft. A részletes kimutatás 

jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény 

kimutatásból. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

 

Tárgyévben a Szervezet nulla e Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 

használta. A kapott támogatás összege null e Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. 

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 

 

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1.958 ezer Ft összeggel csökkent. A 

Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja 

közhasznú céljainak elérése érdekében.  

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 

Szervezetünk nem nyújtott juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.  

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 

Tárgyévben közösségünk összesen nulla Ft támogatást kapott különböző címen.  

 

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 

 

Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása nulla ezer Ft volt. Szervezetünk vezető 

tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 

nulla ezer Ft-ot fizetettünk ki.  

 

 

 

 

 

 



7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 

 

 

A Magyar Szója Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységét – az egyéb törvényi előírások 

betartásával – a kutatás fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. 

Törvény 5.§ -ban foglalt rendelkezései, továbbá a 2011. évi CLXXV. Törvény („Civiltörvény”) 

alapján végezte. 

A 2013. év májusában megalapított szervezet célkitűzéseinek a magyar GMO-mentes 

szójabab mennyiségének jelentős növelését tűzte zászlójára. Ennek megvalósítása nem 

nélkülözheti jó néhány  feltétel teljesülését, közülük most „csupán” a korszerű 

szójatermesztési ismeretek átadását, gazdálkodókkal, feldolgozókkal, felhasználókkal 

történő megismertetését emeljük ki. 

 

 

 

7.1 Kísérleti helyek és rendezvények: 

 

Az első – megalakulás – éveiben a legcélravezetőbbnek azt tartottuk, hogy bemutatókon és 

szakmai fórumokon demonstráljuk a GMO-mentes) szójatermesztés gazdaságos 

megvalósíthatóságát és folyamatos bővítését. 

2013 évben 10 úgynevezett félüzemi fajtakísérletet állítottunk be az ország különböző 

termőhelyi szójáin, s ezzel kapcsolódva két szántóföldi bemutatót, továbbá szakmai 

képzéseket, továbbképzéseket tartottunk.  

( A tematika többé-kevésbé azonos területeket ölel fel cím: 

 A szója termesztéstechnológiája, különös tekintettel a kritikus területekre. 

 Külön foglalkoztunk a fajtakérdéssel, amely tájegységenként jelentős eltéréseket is 

mutathat 

 A szója piaci helyzete és várható ártendenciákkal 

 Külön témaként ismertettük meg a hallgatósággal a Magyar Szója NPKFT 

célkitűzéseit és szerepét a hazai és a Duna menti szójatermesztés jövőjében.) 

 

A szakmai érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A hét bemutatón dokumentálva több 

száz érdeklődő termelő ill. leendő termelő vett részt, nagy érdeklődéssel. 

Az előzőek mintegy záró akkordjaként került sor Budapesten az OMÉK keretében a Nemzeti 

Fehérjeprogram rendezvényére. Ez volt a MSZNPKFT eső országos bemutatkozása, ahol a 

hazai előadók mellett elnökkel képviseltette magát a Duna Szója Egyesület is. 

Ez alkalomra jelentettük meg a Magyar Szója hírlevelet is. 

Mind a bemutatókkal, mind az OMÉK rendezvényéről elmondhatjuk, hogy élénk szakmai és 

sajtóérdeklődést keltettek.  

 

 

7.2 Kapcsolattartás  

 

Vidékfejlesztési Minisztérium  

Vetőmag Szövetség és Szakmai Szervezet 

Gabonaszövetség 

KÉKI 

Duna Szója Egyesület 



 

7.3 Információ átadás 

 

Honlap üzemeltetés 

Hírlevél  

szórólap 
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Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Magyar Szója Nonprofit Kft közgyűlése 2014. április 24-ei 

ülésén elfogadta. 


