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SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 

A társaságot 2011.01.17‐én vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság, és ezután kezdte 
meg a tevékenységét.  

A  Társaság  2012.  évi  gazdálkodásáról  a  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó 
előírásoknak  megfelelve  egyszerűsített  éves  beszámolót  állított  össze.  A  mérleg 
főösszege 5334 ezer Ft, a saját tőke 1656 ezer Ft, a tárgyévi eredmény 892 ezer Ft. 2012‐
től a törvényi változások hatására áttért a kettős könyvvitel szerinti könyvvezetésre. 

A társaság vállalkozási tevékenységet nem végez.  

 

TÁMOGATÁSOK és FELHASZNÁLÁSUK 

Tárgyévben a Társaság összesen 9378 ezer Ft támogatást kapott, abból 3574 eFt 2013‐év 
folyamán  kezdődő  tevékenységgel  kapcsolatos,  így  ezt  az  összeget  elhatároltuk. 
2012‐re  kapott  5804  ezer  Ft‐ból  4962  használt  fel  a  közhasznú  tevékenységével 
kapcsolatban a fennmaradó rész készpénz formájában a társaság rendelkezésére áll a 
későbbi események fedezetére. 

 

Közhasznúsági melléklet 2012. évre 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
székhely: 1165 Bp. Hunyadvár u. 43/a. 2/4 
bejegyző határozat száma: 16. Pk. 61.038/2010/2 
nyilvántartási szám: 14207. 
képviselő neve: Kovács Tibor 

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:  

• Ócsai monitorozás, 2012.04.01-10.31.: Az Ócsai Madárvárta Egyesület felkérésére elkezdtük az 
ócsai lápterület monitorozását. Ennek előzménye az, hogy a DINPI 2011-ben egy 40 ha méretű 
területen élőhely-kezelést hajtott végre, melynek során átalakult a táj képe, és új csatornák 
nyíltak a homogén nádasban. A monitorozásba vízi gerincteleneket, növényeket, algákat, 



lepkéket és kétéltűeket-hüllőket vontunk be. Eredményeink egy jelen állapotában még 
jellegtelen flórát-faunát mutattak ki, melynek várható átalakulása további monitorozást igényel. 
 

• Homoki nőszirom (Iris humilis arenaria) felmérése, 2012.05.12: A védett és ritka növényfajt a 
szegedi DÉMÁSZ üzemegység önkéntes munkatársainak bevonásával a Kiskunhalas melletti
Pirtói-homokbuckákon végeztük el, mely terület 2012-ben kapott országos védettségi státuszt. A 
felmérés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak koordinációja mellett folyt. A 
keresett növényt nem találtuk meg a frissen védetté nyilvánított területen, azonban más védett 
növény- és állatfajok lajstromozása megtörtént. 

 
• Dulácska-völgy élővilágának felmérése, 2012.05.20-06.30: Védetté nyilvánítási eljáráshoz 

végeztünk adatgyűjtést a Törökbálinti Önkormányzat felkérésére. A felmérés eredményeképpen 
mintegy 150 faj került listára ezek közül 21 védett. A város önkormányzata a védetté 
nyilvánítási eljárást elindította. 
 

• IX. Magyar Biodiverzitás Napok, 2012. 05.25-27: A Pirtói-homokbuckák és a Fejetéki-mocsár 
területén végeztünk 2x24 órás villámfelmérést Kiskunhalas határában. A felmérés célja minél 
több állat- és növényfaj meghatározása volt. A rendezvényen a 47 fő kutató mellett részt vettek a 
Kiskunsági NP munkatársai, a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium diákjai valamint 
kiskunhalasi érdeklődők. A véglegesített listán mintegy 1750 faj szerepel, melyet átadtunk a 
Kiskunsági NP Igazgatóságának. 
 

• X. Magyar Biodiverzitás Napok, 2012. 06.22-24: A Hanság északi felében levő Urhanya-
csatorna környékén jelöltük a felmérésre szánt területe, ahol 43 fő szakértővel végeztük el az 
állat- és növényvilág listázását. Segítőként a Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai valamint 
az Acsalagi Cserkészcsapat tagjai is megjelentek a rendezvényen. A véglegesített listán mintegy 
1560 faj szerepel, melyet átadtunk a FHNP Igazgatóságának. 
 

• „Erdei termékek a mindennapokban” tanulói műhely, 2012.09.20-29.: Az uniós finanszírozású
Grundtvig oktatási program keretében tíznapos kurzust tartottunk 12 külföldi felnőtt hallgató 
számára, akik Törökországból, Szlovákiából, Romániából, Szlovéniából és Lengyelországból 
érkeztek. A kurzus célja az volt, hogy terepi gyakorlattal ötvözve bepillantást nyújtson a vadon 
termő növények felhasználási lehetőségeiről. Helyszínünk a Káli-medence, ezen belül is 
elsősorban Zánka környéke volt. Oktatóként Takács Ferenc, zánkai őstermelő szerepelt. A 
kurzus sikerét jól szemlélteti, hogy a Grundtvig pályázatokat kezelő Tempus Közalapítvány 
előadásra kérte fel Egyesületünket fenntarthatósági konferenciájára. 

 
 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 
tevékenység megnevezése:  
Az Egyesület minden tevékenysége közhasznú, így ennek részletezését a 2. pont alatt lehet olvasni. 
 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  szakértők, diákok, tanárok, felnőtt 
hallgatók, természetvédelem iránt 



érdeklődők. 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Nem meghatározható 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 2. pont alatt tételesen felsorolva 

 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke (Ft) 

Felhasználás célja 

 Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból  Anyagköltség 

 Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból  Szolgáltatások (Posta, hirdetés reklám)

 Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból    Személyi jellegű költségek (gépkocsi 
használat, szállás, rendezvény 

reprezentációja) 

Tárgyévben befolyt támogatásokból, tagdíjakból  Egyéb működési ktg. (bank, hatósági 
díj, egyéb) 

 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  0  0  

 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
      
      
 A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 0  

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) eFt Tárgyév (2) eFt 
B. Éves összes bevétel 1417 5854 
ebből:   
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. normatív támogatás 0 0 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1417 5854 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 653 4962 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 442 1501 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 653 1501 
K. Adózott eredmény 764 892 



L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

76 112 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 
 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] X Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] X Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] X Igen Nem 
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] még nincs 3 éves!, nem kaphat  Igen X Nem 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]  Igen X Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] X Igen Nem 
 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a  társaság  továbbra  is megfelel a közhasznú  jogállás 
feltételeinek.  

A  fenti  közhasznúsági  jelentéshez  szükséges  adatokat  a  társaság  tagjai  a  2013.  04.  19. 
megtartott taggyűlésen elfogadták. 


