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2510 Dorog Schmidt Sándor ltp. 36. 3/15
2008. évi közhasznúsági jelentés
A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület a Komárom-Esztergom
Megyei Bíróság Pk 60.143/1999/23 számú végzésével közhasznú szervezet.
A működési kör jellege természetvédelem. Az egyesület működését háromtagú vezetőség
irányítja társadalmi munkában.
1.

Számviteli beszámoló
2008. évi mérleg ezer Ft-ban

Eszközök
Tárgyi eszközök
Pénzeszköz
Készletek
Vevők
Eszközök összesen

Források
249 Saját tőke
2 Tőkeváltozás, eredm.
19 Tárgyévi eredmény
Kötelezettség
270 Források összesen

270
1135
-865
270

Eredmény kimutatás
Bevételek
Közhasznú bevétel
Társaságoktól tám.
Magánszemély tám.
Pályázatok NCA
SZJA 1%
Tagdíj
Bevétel összesen

Ráfordítások
1.182
388
30
130
246
86
2.062

Anyagköltség
Szolgáltatások
Személyi költség
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás

369
2.285
13
250
10

Ráfordítás összes.

2.927

eredmény -865 e Ft

2.

Költségvetési támogatás
Költségvetésből kapott támogatások:
- SZJA 1 % felajánlásból
- NCA pályázat

3.

246 442 Ft
130 000 Ft.

Kimutatás a vagyon felhasználásról
Az egyesület vagyona a beszámolási időszakban 865 ezer Ft-tal csökkent.
A tárgyi eszközök értéke az elszámolt értékcsökkenéssel lett kevesebb.
A tárgyévi eredményt befolyásolta az olaszországi Vulkántúra költsége.
A Mérlegen kívüli tétel az egyesületnél nem volt.

4.

Kimutatás a cél szerinti juttatásról
Az egyesület pénzbeli cél szerinti juttatást nem nyújtott.

5.

Kimutatás a kapott támogatásokról, pályázatokról
A 2. pont szerinti támogatáson kívül az egyesület
Magánszemélyektől :
Társaságoktól:

6.

30 000 Ft
388 000 Ft támogatást kapott.

Vezető tisztségviselők részére fizetett juttatás
Vezető tisztségviselők az egyesülettől juttatásban nem részesültek.

7.

Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységről
A BEBTE éves tevékenységét a korábbi évekhez hasonlóan végezte. Befejeződött a
Sátorkőpusztai-barlang villamos hálózatának kiépítése, ezzel egyidejűleg folyt a
barlang nagytermének rendezése (törmelékhalmok elbontása, felszínre szállítása).
A barlangban ugyanakkor túracsoportokat is fogadtunk, számukra szakmai vezetéseket
tartottunk. 2008-ban négy alkalommal szerveztünk a nagyközönség számára
barlangtúrát az Aggteleki-karszt barlangjaiba, a nemzeti park támogatásának
köszönhetően térségünkből egyre többen ismerhetik meg ezeket a nagyszerű
természeti objektumokat. Sikerrel zárult ugyanakkor hagyományos dél-olaszországi
vulkántúránk is. Természetesen folytattuk a hazai tájakra szervezett felszíni és barlangi
kirándulásainkat is.
Természetvédelmi tevékenységünk közül kiemelendő az esztergom-kertvárosi
Palatinus-bányató két alkalommal végzett nagytakarítása is. A tavaszi akcióban a
dorogi és kertvárosi iskolák tanulói vettek részt, a nagy nyári akcióban pedig búvárok,
horgászok és természetvédők vegyesen. Mindkét akció eredményéről honlapunkon
olvashatnak az érdeklődők.
A BEBTE tudományos-ismeretterjesztő tevékenysége is hozta a megszokott magas
színvonalat. Tagjaink több hazai folyóiratnak is rendszeres szerzői (HTM, Élet és
Tudomány, Turista Magazin, 3 Évezred), de megyei, illetve regionális kiadványokat
olvasva is jól dokumentálható a tevékenységünk. Az újságírás mellett karbantartottuk
a Dorogi Kistérségben kihelyezett információs tablóinkat is.
Az egyesület számára befolyt támogatásokból rendeztük meg Dorogon a
Környezettudatos Játszónapunkat a nyár elején, illetve az 1%-okból befolyt
támogatásból 2009-es tájékoztatónk, illetve programfüzetünk látott napvilágot.

Dorog, 2009. május 1.
Lieber Tamás, elnök

