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A Biatorbágyi Tájvédő Kör az Alapszabályában foglaltak szerint közhasznú szervezetnek minősül. 

Az Alapszabály III. pont 6.§ Az egyesület célja szerint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
CLVI. Tv.-ben szabályozott és az alapszabály 4.§-ban meghatározott közhasznú tevékenységet 
folytat. 

4.§ Az egyesület a helyi természetvédelem, tájvédelem és hagyományőrzés érdekében és így a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése céljából az alábbi olyan közfeladatokat látja el, 
amelyekről a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. Tv., a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv., a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv., a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv., 
valamint a 147/1994. (XI:17.) Korm. Rendelet 1.§-a alapján, vagy törvény felhatalmazása alapján 
más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell 
gondoskodnia, így különösen a helyi táj, természet és kulturális örökség védelméhez kötődő 

– kutatás, ismeretterjesztés, 
– kulturális tevékenység, 
– kulturális örökség (helyi tudás) megóvása, 
– környezetvédelem, (tájban gondolkodás) 
– helyi értékvédelem, 
– természetvédelem, (helyi erőforrások fenntartható fejlesztése és védelme) 

Az Egyesület 2007. évben, mindezeket szemelőt tartva alakította ki programját és költségvetését. 
 
Az alábbiakban olvashatóak a Pénzügyi és számviteli beszámoló, mely kiterjed a célszerinti 
juttatások, támogatások felhasználására, a tisztségviselők juttatásaira is, valamint a az Elnöki 
beszámoló, mely tartalmi összefoglaló a 2007. év programjairól, eseményeiről, az Egyesület 
munkájáról.



 
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 
2007 év 

  

Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév  
adatok E Ft-ban 

a b c d e  

1 
A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele (I.+II.) 940   493 

2 
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 940   493 

3 
1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 505   358 

4 a). Alapítótól       
5 b). Központi költségvetéstől 27   56 
6 c). Helyi önkormányzattól 100   200 
7 d). Társadalombiztosítótól       
8 e). Egyéb       
9 f). Továbbutalási céllal kapott       
10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 402   97 

11 
3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel       

12 4. Tagdíjból származó bevétel 32   24 
13 5. Egyéb bevétel 1   14 

14 
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ 
BEVÉTELEK       

15 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 
(1.+2.) 0   0 

16 1. Pénzügyileg rendezett bevételek       
17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek       
18 C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 940   493 

19 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
(A/II.+B/2.) 0   0 

20 
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4) 364   573 

21 
1. Ráfordításként érvényesíthető 
kiadások 300   476 

22 Ebből továbbutalt támogatás       
23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 64   97 
24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások       

25 
4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások       

26 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1+2+3+4) 0   0 

27 1. Ráfordításként érvényesíthető       



kiadások 
28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások       
29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások       

30 
4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások       

31 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.) 640   17 

32 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye( A/I.-E/1.-E/4.) 640   17 

33 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
pénzügyi eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)       

34 
H. Nem pénzben realizált eredmény 
(±1.±2.) -64   -97 

35 
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben 
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) -64   -97 

36 

2. Vállalkozási tevékenység nem 
pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-
F/3)       

37 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)±H/2 0   0 

38 J. Fizetendő társasági adó       

39 K. Tárgyévi eredmény 576   -80 

40 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye( A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 576   -80 

41 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
ereménye (I-J) 0   0 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

42 
a. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű 
ráfordítások       

43 1. Bérköltség       

44 ebből:- megbízási díjak       

45          - tiszteletdíjak       

46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések       

47 3. Bérjárulékok       

48 
B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű 
ráfordítások       

49 C. Értékcsökkenési leírás  64   97 

50 
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű 
ráfordítások       

51 
E. A szervezet által nyújtott támogatások 
(pénzügyileg rendezett)       

52 
F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % 
összege     86 

 
 



 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2007. év 
adatok E Ft-ban 

Sor-
szá
m 

A tétel megnevezése Előző 
év 

Előző év(ek) 
helyesbítései  Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 357   282 

2 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK       

3 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 357   282 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK       

5 Forgóeszközök (6-9. sorok) 523   488 

6 I.   KÉSZLETEK       

7 II.  KÖVETELÉSEK       

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK       

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 523   488 

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 880   770 

11 C. saját tőke (12.-16. sor) 880   740 

12 I.   INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 155    

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 149   820 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK       

15 

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL) 576   -80 

16 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL       

17 D. Tartalék       

18 E. Céltartalékok       

19 F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 0   30 

20 I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       

21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK     30 

22 
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19. SOR) 880   770 

 



Pénzügyi beszámoló 
A 2007. évről 

 
 

 
2007. évi mérleg: 

 

Bevételek   kiadások  
áthozat 2006. Évről 538 687 Ft  működési ktg. 77 465 Ft 
tagdíjak 24 000 Ft  posta, telefon 60 115 Ft 
támogatások 102 400 Ft  irodaszer, nyomtatvány 2 376 Ft 
kamatbevétel 3 392 Ft  bank ktg. 14 974 Ft 
SZJA 1% 85 829 Ft  rendezvény ktg 398 856 Ft 

önkormányzati pályázat 200 000 Ft  összesen: 476 321 Ft 
Telefon magáncélú haszn. 10 111 Ft    
összesen: 964 419 Ft    
     
   Bevétel: 964 419 Ft 
   Kiadás: 476 321 Ft 
   Záró egyenleg: 488 098 Ft 
     
     
     
     
2007. Nyitó pénzkészlet 538 687 Ft  2007. Záró pénzkészlet 488 098 Ft 
Házi pénztárban 41 631 Ft  Házi pénztár 147 695 Ft 
Bankban 497 056 Ft  Bank 340 403 Ft 
 
 
 
A 2007. évben a következő képen alakult egyesületünk pénzügyi helyzete: 
 
Bevételek: Összesen: 964 419,-Ft 
 

1. 2006. évről az áthozatal:497.056,-Ft bankban és 41.631,-Ft házipénztárban. Összesen.: 
538.687,-Ft 

2. Tagdíjak: 24.000,-Ft.  
3. Támogatás: 102.400,-Ft.  
4. Kamat: 3.392,-Ft. 
5. 2006. évi 1% SZJA felajánlás: 85.829,-Ft. 
6. Önkormányzati pályázat: 200.000,-Ft-ot kaptunk, programjaink megvalósítására. 
7. Telefon magáncélú használata: 10.111,- Ft 



Kiadások: Összesen: 476.321,-Ft 
 
Működési jellegű költségek: 77.465,-Ft, mely a következő tételeket tartalmazza: 
 

- posta: 2.059,-Ft 
- irodaszer: 1.476,-Ft 
- nyomtatvány: 900,-Ft 
- banki ktg.: 14.974,-Ft 
- Web és telefon ktg.: 58.056,-Ft 

 
Célok megvalósítása, programok ktg-i: 398.856,-Ft 
 

- Víz világnapja: 6.552,-Ft 
- Madarak és fák napja: 73.368,-Ft 
- Platánfasor: 219.160,-Ft 
- Szakmai kirándulás: 91.204,-Ft 
- Forrástakarítás: 1.080,-Ft 
- Testvérvárosi napok: 1.833,- Ft 
- Ifjúság fája: 4.400,- Ft 
- Egyéb kiadások: 1.259,-Ft 

 
 
2008. évre átvitt összeg: 488 098,-Ft 
 
2008. év nyitó tételei: 

- bank – 340.403,-Ft, 
- házi pénztár – 147.695,-Ft 

 
 
A pályázatok és egyéb céltámogatásokat a következőképen használtuk fel: 
 

- Az 1%-os felajánlásból, melynek összege 85.829,-Ft, 2007. évben 56.001,-Ft-ot a 
platánfasor karbantartására fordítottunk. A fennmaradó 29.828,-Ft-ot a 2008. évre visszük 
át. 

- Az Önkormányzattól kapott pályázati pénzt, a szerződésben foglaltak szerint a Víz világnapi 
(6.552,-Ft), Madarak és Fák napi rendezvényekre (46.369,-Ft), fasorkarbantartásra 
(145.999,-Ft) és a Madár-forrás takarítására (1.080,-Ft) költöttük. 

- Az NCA 2006. évi működési kiadásra kiírt pályázatán elnyert összegből 2007-re 17.174,-Ft-
ot hoztunk át, melyet posta költségre és telefon előfizetésre költöttünk. 

- A támogatásokból a Madarak és fák napi rendezvényre, Fasorkarbantartásra, és a szakmai 
kirándulásunkra költöttünk. 

 
Egyesületünkben minden tisztségviselő és tag, társadalmi munkában dolgozik, ezért semmilyen 
juttatást nem fizettünk ki részükre. 
Senkinek nem fizettünk, gépkocsi hozzájárulást vagy egyéb közlekedési hozzájárulást sem. 
 
 
Biatorbágy, 2008. április 28. 
 
       
 

 



Elnöki beszámoló a 2007. évr� l 
 

 
Biatorbágyi Tájvéd� Kör E gyesületr�l  
 
Az Egyesületünk általános célja a helyi természetvédelem, tájvédelem, hagyományőrzés érdekében 
való közös cselekvő fellépés, ennek érdekében rendszeresen részt veszünk az önkormányzat 
bizottsági és testületi ülésein, állásfoglalásainkkal, egyeztetéseinkkel, beadványainkkal elősegítjük, 
épített és természeti értékeink védelmét. Az egyesület céljai között nem csak az értékek megóvása 
szerepel, hanem azok megismertetése is a város lakóival. Szeretnénk felhívni a figyelmet pusztuló 
értékeinkre, az ember és az őt befogadó környezet közötti kapcsolat fontosságára. Ahhoz hogy ezt 
elérhessük, fontos bemutatni lakhelyünket, állatokat, növényeket, azokat a dolgokat, melyek körbe 
vesznek bennünket, amikkel együtt kell élnünk. Nem szabad elszakadnunk a körülvevő természettől 
és a jelenünkre, jövőnkre is kiható múltunktól. 
A főváros és az M1-es autópálya közelsége jelentősen növeli a helyi ingatlanok értékét. Sokmilliós, 
több milliárdos projektek árnyékában semmiségnek tűnik egy ligetnyi fa a madaraival, vagy a 
tavasszal elgázolt varangyok sorsa, pedig városunkban egyre nagyobb szerepe lesz a pihenő és 
egyéb zöld területeknek. 
A környezet védelme szempontjából fontos a „környezettudatos gondolkodás”. Szemétszedési, 
faültetési akciókkal fel kell hívni a figyelmet arra, hatással vagyunk környezetünkre, tudunk tenni 
azért, szebb (jobb) világban éljünk. Ehhez szükséges az Önkormányzattal, a helyi általános 
iskolával és a civil szervezetekkel tartott jó kapcsolat. Nélkülük aligha lehet önkénteseket bevonni, 
vagy csökkenteni a szemetelés mértékét. 
Feladatunknak érezzük a fiatalabb korosztály környezettudatos gondolkodásra nevelését, valamint a 
város lakóinak aktivitásának növelését. Ennek érdekében olyan megmozdulásokat szervezünk, ahol 
minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelő közösséget és feladatot. Honlapunk és tagjaink 
ismertségének köszönhetően gyorsan tudomást szerzünk aktuális problémákról, melyre 
megpróbálunk minél gyorsabban és megfelelőbb segítséget adni.  
 
Az egyesület 2007. évi programjai 

1. Madármegfigyelés – minden hónap középs� hétvégéjén, Ungi Balázzsal, a Pest Megyei 
Madarász Kör (PKMK) madarászával a város határában elterül� halastavaknál és a felhagyott 
homokbányánál, ahol egy évvel ezel�tt takarítást végeztünk, hogy megóvjuk az itt fészkel� 
parti fecske és gyurgyalag állomány lakóhelyét. Havonta 5-10 f� részvételével.  

2. Platánfasor karbantartás – ültet�kkel közös karbantartás, kiszáradt fák cseréje, kimaradtak 
beültetése, új ültet�k keresése, kaszáltatás, szemétszedések. (Zsámbéki-medence Életmin�ség 
Egyesülettel közösen) 

3. Szemétszedés, a Madár-forrás környékén. 
4. A tavaszi békavonulás idején az el�z� évekhez hasonlóan a varangyos békáknak, ásó és 

gyepibékáknak biztosítottuk a település tóhoz közeli részén a szaporodási helyhez való 
biztonságos eljutást. Esténként, önkéntesekkel (f�leg fiatalok bevonásával) összegy�jtjük, 
lajstromba vesszük (fajta, nem) majd levisszük a tóhoz a békákat. 5-15 f� közötti résztvev�vel.  

5. Március 25-én Víz világnapi kirándulás a Benta-patak mentén. Ismerkedés a környezettel és a 
környéken él� állatokkal, környezeti tudáspróbával. Ötödször szerveztük meg tavaszi sétánkat, 
közel 50 érdekl�d�vel.  

6. Április 22-én a Föld napja alkalmából a Faluházzal és a Biatorbágyi Nagycsaládosok 
Egyesületével közös program.  Biciklis, akadályversenyes tudáspróba, melyen számot adhattak a 
résztvev� családok többek között a szelektív hulladékgy�jtés fogalmairól, a helyi természeti 
nevezetességekr�l stb. A programon kb. 8 család vett részt ez kb. 35 f�.  

7. Május: Ifjúság fájának (ginko biloba) elültetése a Herbrectingen téren. 
8. Május 19-én szakmai kirándulás Agostyánba. 



9. Május 26-án Madarak és fák napja –Vetélked� az Iharosi völgyben, az általános iskolások 
számára természetismereti vetélked�. Mindenki számára kézm�ves foglakozások, madáretet� 
építés. 5 család és 30 gyerek részvételével. 

10. Augusztus 15-én a Testvérvárosi Napok keretében helyi, és természetismereti beszélgetés. 
11. Augusztus 26-án Ez a Te napod! – ifjúsági rendezvényen, melyet a helyi ifjúsági egyesület 

szervez, bringás közlekedési vetélked� szervezése, lebonyolítása.  
12. Szeptember 8-án a Városi Egészségnapon, a helyi ifjúsági egyesülettel közösen a „Tekerg�!” 

bringás helyi ismereti vetélked� szervezése. A vetélked� célja, a megismertetni a város épített 
és természeti értékeit. A vetélked�n a rossz id� ellenére is 6 család és 10egyéni induló vett 
részt. 

13. Október 23-án gyalogtúra és helyismereti vetélked� a helyi ifjúsági egyesülettel. 50 f� 
részvételével. 

14. December 9-10-én Angyalfia vásár – „Biaporáma” cím� vetítés és beszélgetés, természeti és 
épített kincseinkr�l.  

15. Katalin-hegyi kálvária k�kereszt alapzat betonozása.  
16. Bolha-hegyi t�zoltásban való segédkezés  

 
 

 
Helyi civil egyesületeket vonunk be (nagycsaládosok, ifjúsági egy., életminőség egy., Szülői 
Alapítvány) programjaink megvalósításához, illetve mi is szakmai segítséget nyújtunk más 
egyesület programjaihoz. 
Az Önkormányzat rendezési terv módosításával kapcsolatban véleményezést nyújtottunk be, részt 
vettünk kerékpárút építéssel kapcsolatos egyeztetéseken. 
Kistérségen belül közösen más települések egyesületeivel létrehoztunk egy szövetséget (Budavidék 
Zöldút), melynek feladata, hogy közös fellépéssel elősegítse a térség Zöld Út programjának 
létrehozását és elfogadtatását, mind az érintett Önkormányzatoknál, mind a helyi lakosoknál.  
A kistérségen belül közvetítő szerepet töltünk be a települések közötti kerékpárút hálózat 
kialakításában. Kistérségi egyeztetések, bejárás, szervezés, tervezés. 
 
Egyesületünket támogatták: 
 
Nemzeti Civil Alap, Biatorbágy Város Önkormányzata,  
A honlap szerkesztésben Szilágyi Gyula és a Rootor. Katalin-hegyi Kálvária Keresztjének talapzat 
alapozásánál az anyagot és szállítási költséget a Konz Tűzép ajánlotta fel. 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2008. április 28. 
 
 
A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2008. április 28-án fogadta el. 
 
 
 
 
 

Tüske Emil 
             Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 
                  elnök 


