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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az idei évben a szokásos tevékenységeinken felül nagyobb hangsúlyt kapott az egyesület építése, és
a tudományos kutatás.A szervezett túráinkhoz,bemutatóinkhoz kötéltechnikai és védőfelszereléseket
szereztünk be. Ezek tárolásához és karbantartásához kialkítottunk egy megfelelő helyszínt és adminisztrációt.
Tagjainkat képeztük ezek haladó szintű használatára.Szervezetfejlesztésen vettünk részt egyesületünk
hatékonyabb működtetése érdekében.Természetvédelmi és tudományos kutatásokat indítottunk. Mindezt
a szokásos előadásokon,bemutatókon,tanfolyamokon,mentési gyakorlatokon,táborokon, és feltáró
kutatásokon túl.Legnagyobb eredményeink a 2015-ös évben: Világszínvonalú módon dokumentáltuk
a Bányász-barlangban eddig végzett munkánkat,elkészült a barlang szinte teljes 3D felmérése. Befejeztük egy
olyan földalatti vízhozam mérő rendszer kialakítását, ami folyamatos mérést tesz lehetővé, így később
megkönnyíti az árvízek,aszályok előrejelzését a karszton. Jelentősen fejlesztettük a létrástetői kutatóház
komfortját.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Szakszerű barlangkutatás és dokumentáció
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szakszerű barlangkutatás és dokumentáció

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

A környezet állapotának monitoringja,1995.évi
LIII.tv.12.§.13/1998.(V.6.)KTM r. 4.§/1/bek.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

BNP látogatók,karsztvízfelhasználók,helyi lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

9,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A BNPI és Miskolci Vízművek területén egy magas színvonalon kiépített kísérleti vízhozam monitoring
rendszert üzemeltetünk. Ezen felül az egyesület tagjai folyamatosan figyelemmel kisérik az általunk kutatott
és látogatott barlangok állapotát és az így begyűjtött információkat tobábbítjuk a BNPI és a Kormányhivatal
illetékes szervei felé.

2.2. Részvétel barlangi mentőgyakorlatokon
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Részvétel barlangi mentőgyakorlatokon

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Emberi élet védelme. 2.4.4 1995.évi LIII.tv.1.§(2)bek.
f.)pontja, 13/1998.(V.6.)KTM r.12.§.és18.§

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Barlangkutatók,túrázók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1,200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A nehezen megközelíthető helyeken és barlangokban bajbajutottak mentésére való felkészülésként egy felszíni
mentőgyakorlaton vettünk részt júniusban és egy barlangi mentőgyakorlatot szerveztünk novemberben. Így
a Bükkben barlangászok és túrázók számára tagjaink készenlétben állnak szükség esetén.

2.3. Barlangi mozgás, mint egészségmegőrző tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:
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Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Állampolgárok egészségének védelme.Az egészségügyről
szóló 1997.évi CLIV.tv.144.§(1)-(2);2.4.9 2004.évi
I.törvény a sportról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

tagság,érdeklődők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Barlangtúráinkhoz és széles körben meghírdetett nyílt napon kívül is csatlakoztak tagjainkon kívül külső
érdeklődők.Kutatótúráinkon kívül rendszeresen szerveztünk kötetlenebb sport célú túrákat is. Augusztusban
Létrástetőn barlangász sporteseményt szerveztünk.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nem történt.

0

0

Összesen:

0

0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nem történt.

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 320

1 710

124

137

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

1 196

1 573

961

1 020

I. Személyi jellegű kiadás

124

23

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

961

1 020

K. Adózott eredmény

359

690

0

10

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kiemelt hangsúlyt helyeztünk ebben az évben az egyesület szervezetének építésére, és a tudományos
kutatásra:
1.1 Támogattuk régi tagjaink továbbképzését,szimpatizásaink számára alapfokú barlangász tanfolyamot
tartottunk és egy igen tanulságos szervezetfejlesztési tréningben is részt vettek a tagok, ami jelentősen
átalakította az egyesület működését.
1.2 Nyílt napot tartottunk és részt vettünk a Kutatók Éjszakája programjaiban.
1.3 Felújítottuk kutatóházunk külsejét, és felszereltségét is bővítettük.
1.4 Több év kihagyás után újra tartottunk egyesületi kutatótábort, ez évben is megszerveztük
természetismereti gyerektáborunkat.
1.5 Tudományos kutatásokba kezdtünk: Világszínvonalú módon dokumentáltuk a Bányász-barlangban eddig
végzett munkánkat, elkészítettük a barlang szinte teljes 3D felmérését. Három helyszínen folyamatos
vízhozammérésbe kezdtünk a felső-hámori Anna-források vízgyűjtőterületén.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. NEA-UN-15-M-1835
Támogatási program elnevezése:

NEA-UN-15-M-1835

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015.március 01-2016.február 28.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

750,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

462,304

-tárgyévben felhasznált összeg:

462,304

-tárgyévben folyósított összeg:

750,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:
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Dologi:

462,304

Felhalmozási:
Összesen:

462,304

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A működési támogatás révén az egyesület működési feltételeit, valamint a tevékenység folytatásához
szükséges alapvető infrastruktúrát fejlesztettük.A létrástetői kutatóházunk fontos támpont a bükki
barlangkutatásban. A ház fenntartása minden évben költségekkel jár.
A támogatásból fedeztünk 2015.évben a ház bérleti díját, valamint biztosítási díjának elszámolható részét.
Egyéb karbantartási munkák mellett megvalósult a külső festés is. A festést, valamint a fogyóeszközök, mint
PB gázpalack, tűzifa, benzin az aggreggátorba (lámpák és egyéb eszközök akkumlátorainak töltéséhez)
beszerzését szintén a támogatásból fedeztük. A ház fenntartásával járó feladatokban önkénteseink jelentős
segítséget nyújtanak.
Tagjaink képzése a szervezet fenntarthatósága szempontjából fontos feladatunk.
Egyrészt a szervezeti élet hatékonyságának szempontjából fontos készségek fejlesztését céloztuk meg
a szervezetfejlesztő tréningek révén.
Másrészt a többlépcsős barlangász tanfolyamok és vizsgák rendszerében az utánpótlás biztosítása
elengedhetetlen.A támogatásból egy tagunk T2-es (technikai képzés) tanfolyamköltségét fedeztük.
A barlangászati tevékenységhez elengedhetetlen felszerelés beszerzése sok esetben a barlangászattal
ismerkedők számára megterhelő lehet. Annak érdekében, hogy ne ez vegye el az érdeklődők kedvét, az "első
lépésekhez" biztosítani próbáljuk az egyéni felszereléshez szükséges egyes eszközöket is. A támogatás révén
immár négy fő részére tudunk kötéltechnikai eszközöket kölcsön adni, ami a kezdők számára már az idei évben
is segítség volt. Megemlítendő, hogy azok, akik a későbbiekben komolyabban foglalkoznak a barlangászattal,
előbb-utóbb befektetnek a saját felszerelés beszerzésébe.
A támogatásból fedezett további költségeink:
Eszközhasználati díj a vezetőségi és közgyűlések, valamint a szervezetfejlesztési tréningek tárgyi feltételeinek
biztosítására,
Számviteli, pénzügyi és egyéb nyomtatványok beszerzése, valamint a postaköltségek az ügyintézéshez.
Könyvelési díj.
A honlap fenntartása, tárhely díja.
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