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1. A számviteli beszámoló - egyszerűsített beszámo|ó mér|ege ós eredmónykimutatása

Az egyszeríísített beszdmoló, illetve a közhasznú egyszeríisített beszdmoló mérlegének előírt tagolása ax,
egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szerve7,etnéI, illetve közhasznú egyéb szervezetnéI

adatok E Frban
BSZKOZOK (AKTTVAK) E|őző év Társv év

A . Befektetett eszkozök 329 189
I Immateriá|is javak
I I Társvi eszkozök 329 r89
III Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forsóeszközök 5984 8392
I Készletek
I I Követelések
III Ertékpapírok
IV. Pénzeszközök 5984 8392

Eszk zök összesen 6313 858  1

FORRASOK (PASSZIVAK)

C . Saját tőke 6313 858 r
I . I Induto tókeiJegyzett tőke 5766 6261
tl Tókeváltozás/Eredménv
i l l Lekötött tarta|ék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú

tevékenységből)
54'7 2320

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbő|

D. Tartalék

E. Céltarta|ékok

F . KöteIezettsések
I Hosszú |eiáratú kötelezettsések
II Rövid Ieiáratú kötelezettsések

Források összesen 6313 858  I
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A közhasznú egyszeríísített beszdmoló kiizhasznú eredménylevezetésének előírt tagoldsa űz egyszeres
kö nyvv ite lt v ezet ő k ö zh as zn ú egy é b s zerv ezet né I'

adatok E Ft-ban
E|őző év Társv év

A . osszes közhasznú tevékenvség bevétele (I+II 22099 l  5783
I Pénzügyi|eg rendezett bevéteIek (1 +2+3+4+5) 14304 8620

Közhasznú cé|ú működésre kapott támosatás
a) Alaoítótó|
b) központi költsésvetésbó|
c) heIvi önkormánvzat1ő| r60
d) társadaIom b iztos ítótó l
e) Esvéb 6636 703
í) továbbutalási célla| kanott

2. Pá|vázati úton elnvert támosatás 13 l l
J . Közhasznú tevékenységbő| szárnazó bevéte l 7310 6440
4 . Tasdíibó| származő bevétel f

5 . Esvéb bevétel t 95 166
II Pénzbevéte|t nem ielentő bevételek 7',l95 7 163

B . Vállalkozási tevékenység bevéteIe ( l+2)
Pénzügyileg rendezett bevételek

2 . Pénzbevételt nem ielentő bevételek
C . Tényleges pénzbevételek (A/I+B/ l ) t4304 8620
D. Pénzbevételt rrem ielento bevételek ( AI|.I+B12\ 7795 7 163
E. Közhasznú tevékenvsés ráfordításai ( l +2+3+4) 22002 l  3490

Ráfordításként érvénvesíthető kiadások 137 51 6 r60
2 . Ráford ítást ieIentő eszközváltozások
a
J . Ráford ítást ieIentő elszámolások 152 140
4 . Ráfordításként nem érvénvesíthető kiadások 8245 t 190

F . VálIa|kozási tevékenvsés ráfordításai ( l +2+3+4)

Ráford ításként érvénves íthetó kiadások
2 . Ráfordítást ielentő eszközváltozások
)
J . Ráford ítást ieIentó elszámo|ások
4 , Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

G Társvévi oénzüsvi eredménv (+ l + 2)
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (Al1-El|-
El4\

699 2460

2. Vá|lalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.F/l.
F/4)

H. Nem pénzben rea|izá|Í. eredrnény (+ 1 +2)

1 Közhaszrrú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II
Et2-Et3\

'7643 7023

2 . Vállalkozási tevékenység nem pénzben rea|izá|t eredménye (B/2-
F t2-F t3)

I Adózás e|őtt i  eredmény (B/l  -Fl|)tHl2

J . Fizetendő társasási adó
K. Társvévi eredmény

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/|+A/||)-
(F.11+F.12+El3)

547 2320

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredrnénye (I-J)



Társv év
A. Pénzügyi |eg rendezett szelné |y i j e I l egű ráfordítások | 502

I Bérköltség r 353
ebbő| megbízási díjak 93

tiszteIetdíiak
2 . Szemé|yi jeI legű egyéb kif i  zetések
J . Bériárulékok 149

B . Pénzügyi |eg rendezett anyagj e l legű ráford ítások 2030
C Ertékcsökkenési Ieírás t40
D. Pénzügyi |eg rende zett egy éb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott tárnogatások (pénzüeyileg rendezett)
F Tárgyévben Ape|i által kiutalt l% összege r60

Ttijékoztató adatok

2. Költségvetési támogatás felhasználásávaI kapcsolatos kimutatás

A Kaptárko Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
2011. évben költségvetési támogatásban nem részesült.

3. A vagyon fe|haszná|ásáva| kapcsolatos kimutatás

Az Egyesület vag}'ona

Saját tőke:

Indu |ó tőkel J egyzeft tőke :

Tokeváltozás/Eredmény :

Lekötött tarta|ék:

Tárgyévi eredmény alaptevékenységbol (közhasznú tevékenységből):

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbol:

4. Cé| szerinti juttatások kimutatása

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület
2011. évben nem nyújtott cél szerintijuttatásokat.

5. Központi költségvetési szervtől, az elkü|önített állami
önkormányzattő|, kisebbségi települési önkormányzattő|,
társu|ásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Munkaügyi központtól kapott bértámogatás (9 hónap * 77e Ft):

adatok E Ftban

8581e  F t

6261e Ft

0F t

0F t

2320e Ft

0F t

pénzalaptól, helyi
önkormányzatok

693e Ft

l66e FtAdő 10Á:



PályáZati úton elnyert támogatás:

- Tiszta Formák Alapítvány - Kaptárkövek TT
- Eger MJV onk. _ Kaptárkövek TT
- Eger MJV onk. _ Zö|d Kör előadások
- NCA.CIV.l l.A03l6 - onkéntesek a term.véd..ért
- NCA.EM-l l-0690 _ Működési költsés

6, Avezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásoknak kimutatása

A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezető
tisztségviselői 20l l. évben juttatásokban nem részesültek.

l 3 l l e F t

95e Ft

50e Ft

50e Ft

490e Ft

626e Ft

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Adatok az Egvesület 20I ]-es évi tevékenvséeéről:
- Regisztrá|t tagIétszám: |20 fő
- Weboldalunk hírlevelére regisztráltak száma:180 fo
- 5 működő szakosztály: Hegy- és Sziklamászó., Kalcit Barlangjáró.'

Ét ovi l agvede lmi -, Termé szetj ár ő -, Y iláró S zako sztály
- Átlagos statisztikai |étszám 2011. december 3l-én: 2 fő fos'Ialkoztatott heti 40

órában (l fő irodavezető,1 fo projekt menedzser)
Ezen felül folyamatosan, több hallgató is tölti gyakorlati idejét EgyesületünknéI az
Eszterházy Károly Főisko láról.

Nagv o b b re n dezv é nv e in k, o ro grami ain k 2 0 ] 1 - b e n :
- Kiállítás a Táj Díj pá|yázat pá|yázati anyagaiból (március, Eger _ Agria Park)
- Zö|d Kör eloadások az egri Hangtárban

. március: Az Eger-patak á||atvi|ágakönyvünk bemutatója

. május: Ragadozó-madár védelem aktuális kérdései

. június: Hulladékgazdálkodás Egerben

. október: Helyi termékek fontossága és a HTM magazin bemutatkozás
- Tanösvény karbantartások - önkéntes akciók, melyek fő célja a munkálatok

megvalósulásán túl az önkéntes természet- és környezetvédelmi tevékenységre
történő ösztönzés' ezá|ta| a helyi közösségek és általában a fiatalabb korosztály
kömyezettudatosságra és szociális érzékenységre való nevelése. A gyakorlati
természetvédelemben számos lehetőség nyílik a tenni akarók számára, amennyiben
hasznos, ugyanakkor élvezetes elfoglaltságot keresnek, amiből tanulni, tapaszta|atot.
szerezni is lehet.

. április: Szarvaskői Geológiai Tanösvény

. május: Szomolyai Kaptárkövek Tanösvény

. szeptember:CserépfaluiordögtoronyTanösvény

. akácmentesítés (Szomolyai Kaptárkövek országos természetvédelmi terület'
Nyerges - Mész-hegy helyi jelentőségű természetvédelmi tertileten)
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Sátras kitelepülések, lakossági tájékoztatás környezet és természetvédelmi
kérdésekben:

. ápri l is: Fö ld Napja - Érsekkert

. június: Önkéntesség Napja _ Érsekkert

. szeptember: Eger Ünnepe rendezvény - Érsekkert
Pataktakarítási akció az E'ger patak városi szakaszán (május' szeptember - átlag 150
fo részvételével)

Kaptárkövek Teljesítmény Túra (únius _ 80 fő részvételével)
Túrák a Kulturális orökség Napjai (szeptember), a Geotóp nap (október) alkalmából,
továbbá ismeretterjesztő túrák a:Bükkalja kaptárköveihez több alkalommal és 2
havonta küllöldi ismeretterjesztő túrák
Kisközösségi civil szakmai összefogás a helyi védett értékek érdekében
(műhelymunkák, önkormányzati tájékoztatő forum) melynek célja a helyi
jelentőségű természeti értékek védelmének és kezelésének elősegítése a helyi
lakosság és civil szervezetek bevonásával.
Tükörben a Világ Kiállítás országos vándorkiállítás (tár|atvezetés és helyi
koordináció)

$ikereink a 20ll.es évben:
- Egyesületünk az Europai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Bizottság á|ta| az

Európa Tanács Táj Dijára történő felterjesztésre kiírt 2O|O. évi nemzeti szintű
pá|yázaton elért elso helyezés, amivel elnyertük a jogot, hogy egyedüliként
képviseljük hazánkat az Europa Tanács Táj Díja 2O||. éví pá|yázaÍán,

- Levelet juttatunk el a VM környezet- és természetvédelemért felelős helyettes
államtitkárának, dr. Rácz Andrásnak a kaptárkövek ex lege védetté nyilvánításának
t.árgyában, melynek eredményeként a fülkés sziklák védetté nyilvánításával és
természetvédelmi kezelési tervével kapcsolatos megbeszélést hívott össze a VM
Nemzeti Parki és Tájvédelmi FóoszÍ-á|ya. A találkozón a minisztériumi munkatársak
mellett részt vettek az érintett nemzetipa*-igazgatóságok munkatársai' valamint
Egyesületünk is. A megbeszélésen eldőlt, hogy aZ eX lege védettség helyett
célszerűbb természeti emlékként megóvni a kaptárköveket. A megbeszélésen
megállapított feladatoknak megfelelően a VM-mel közösen összeállítottuk a fulkés
sziklák lelőhelyeire vonatkozó kezelési terv dokumentációk tartalmi útmutatóját,
valamint megfogalmaztuk a feladatokat és elkészítettük azok ütemezését" melvek
megvalósításában is aktív részt vállaltunk.

- Az általunk létesített Bükkaljai Kő-út országosan is ismert és elismert tematikus út
lett, melynek látniva|óit évente sok ezren látogadák.

- Egyesületünk szakemberei közel 300 tanórának megfelelő erdei iskolai foglalkozást
taftottak az együttműködő partnereiknél.

- Nyílt túráinkon több mint 500-an vettek részt.
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Havasi Norbert
Elnök

Kelt: Eger' 2012.május 1 8.

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület


