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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vw-tlz

szervezet neve:

nR teRuÉszerruootuÁtvyl tÁRsutRr

Az egyszerűsített éves beszámo!ó mérlege
(Adatok ezer forintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK 1nrrívÁr;
A, Beíektetetteszközök 4L9

l. Immateriális javak
115

ll. Tárgyi eszközök 304
lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 68 7 772

l. készletek

ll, követelések L2 2oo4
lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 5€ 5 768
c. Aktív időbeli elhatárolások 6

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6€ 8 197
roRnÁsox 1ensszívÁr;
D. Saiát tőke

-3 536 -505
l. lnduló tőke/jegyzett tőke

l l. Tőkeváltozásieredmény -22 L66 -3 536
lll. Lekötött tartalék

tv. Értete|ési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységból 18 63c 3 o31
Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek 3 604 7 546
l, Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. RöVid lejáratú kötelezettségek 3 604 7 546
G. passzív időbeli elhatárolások

1 156

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6f 8 197
Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1,6 Nyomtatva: 2Ot4.05.21, 18.35.51
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója éi közhásznúsági máiékl"te ! vx-tlz

szervezet neve:

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer fori ntban.)

AlaptevékenySég Vállalkozási tevékenység osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítésÉ

tárgyév

]-. Értékesítés nettó árbevétele 2 4oo 2 40(

2. Aktivált saját teliesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek
23 905 7 45t 23 90I 7 45t

- tagdíj, alapítótól kapott
beílzetes L7C a7C

- támogatások 20 oo( 3 181 20 00C 3 18]

- adományok
3 90C 4 Loo 3 90c 4 Loc

4. Pénzügyi múveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebból:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+/+3+4a5; 23 90€ 9 85€ 23 90( 9 85€

ebből : közhasznú tevékenység
bevételei 9 85€ 9 85€

6. Anyagjellegú ráíordítások 3 74i 4 803 3 747 4 803

7. Személyi jellegú ráfordítások 1 13€ L265 1 136 L265

ebből: vezető tisztséqviselők
juttatásai

B. Értékcsökkenési leírás 8í t41 8{ t41

9. Egyéb ráfordítások 2t 6L2 2a 6L2
1-0. Pénzüovi műveletek
ráfordítása]- 27/ 27i

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNY! TÁRSULAT

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 20L4,a5,2L 18.35.51



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I lx-r+z

Az egyszerúsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatokezeríorintban,)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
heIyesbítese

tárgyév előző év előző év
heIyesbítésÉ

tárgyév

1].. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+$+9+16a11; 5 27e 6 a21 5 27e 6 82i

ebból:_ közhasznú tevékenység
ráfordításai 5 27c 6 a21 5 27G 6 azl

C. Adózás elótti eredmény (A-B) 18 63( 3 03] 18 63c 3 031

12, Adóíizetési kötelezeftség

D. Adózott eredmény (C-]-2)
18 63c 3 03] 18 63( 3 031

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-1_3)
18 630 3 03] 18 63( 3 031

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támoqatás 20 oo( 3 181 20 00C 3 181

B. Helvi önkormánvzati
költséÓVetési támo!atás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meghatározótí részének adózó
rendelkezése szerinti
íelhasználásáról szóló ].996, évi
CXXV|.törvény alapján kiutalt
ossZe9

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva, KÖnYwizsgáIÓi záradék ] lgen m Nem

szervezet neve:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kitöltó verzió :2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 20!4.05.2L 18.35.51



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznnsági mellékt"t" I vx-t+z

1. szervezet azonosító adataa

1.1 Név

AR T T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Bródy Sándor Közterület jellege: F--l
t--lHázszám., tr. --_--l 

Lépcsőház: r--T Emelet: t--_l Ajtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE EB |olrlsl+nlFJglfrlrEE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:
EErffi.,lrl0l6TTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Dr. Tardy János

2, Tárgyévben végzett alapcé| szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A természettudományoklral fuglalkozó §aBkPmberek és érdeklüdGk összefugác*. A termé§Eetfudományi
neretterjesztés, az érdekl9d6k á§ az iíiús.fo tud§mányos szellemíi r+vánnre-pzés€, afiatál tehetségek
Pességei kibont*kozr*ásának" a tudsmányo§ szemFt ntok élvÉnyesüléséneL elBsegítÉse, és terleiztáse,

ki}Ehá§zn

kíizgondol krrdás e szeri nri formáésar.
A_ l{árp,át-medence termé§zgti, kulturáis és szellemi örölcségénekápolása megismerésénelq

bernutarásánalq tudamán,yos kurarrásának segítése, szervezáse, ismÉnetése és elismert*tése,

Tasian számára intézményes íormákat bazto§ít az önmüveléEre, a;z éneImis6gi $zerep betöItÉ§é]€,
zéletben való részvÉrelre.
Tudományos ismeretterieszt6 táísadálmi szeruezúlént részt vesz a kutnJrái§, u. énelmiség' Rb2élá
tkításában, formáásáb,an 

"

3. Közhaszn ú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,]- Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenysé g h ez kapcsolódó közfeladat, jo gszabályhely: 1997.éVi cXL.tV.75.§ a közműVelődésról

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: és határon túli maqyar tannvelvú ált. iskolások
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Herrrran onó orsz Tanulmányi Biológia Verseny n }fit, T@
ffnulmán]ai V€r,seniy, )oflv.Hetlesy Győrgy országos KémiaTanuImányi Verseny, Úlnoúom nnzi,
tegYei és országos farduló, 13-14-éve§ ltorosztályr érinti, több ezer diák$t gs teikeszitE úr*nAr or§zá§os dönt6kön tanártovábbképzést is tartilm*z, EredmÉq6 természefiudatos

Kitöltó verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1,6 Nyomtatva: 20L4,o5,2L 18.35.51



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I lX-r+Z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

AR TE T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Sándor Közterület jellege: G-l
Hazszám:|'"----_-_l Lépcsőház: t*-l Emelet: [-_l Ajtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: m EB, l6lrrd8r4n' E gl gldl /EE
1.4Nyilvántartási szám: Etrrffi/EFIcl!;f]
1.4 Szervezet adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: . Tardy János

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

|"fir"!" - az eg$z országot Beháózó három haglrományos orszáEos tanulmárryi vers€ny€ - Hermán
0rszágcs BiológiaVer§eny, Hevesy Gyórgy Orsz*gos KémiaVerseny, Teleki pá országos

lldraiz-Ftildtan llgí§eny - mellett kiemslt r€lffílailánák tekinti a l(árpát-medence természeti" kulfuráa§ é§
örökségénekápoláse, megismerésénelq fultárásánsh bemuraráqánatq tudományos kumtá§árak
, saervezését" ismertetÉ§ét és eli smertetésá.

a terméseettudományi asm€re[eriesztés. az érdeklödök udományos szellsmíl továbbképzése,
i tekinteilel az iíiusforq al fiaíál t€hetségek |épességeinek kibonrakgatBtá§áf& a tudományos

emp,ontok érvénlesülésének elösegÍtésére és terjeserÉsÉre, a kfi,zg§ndolkodás formáására.
három tanuImányi ver§eny során a tanuIÓkban fiatal korban felkeltjük az érdekl§dás,t a

,zenudomán:}rak és a loiirnyezettudaúos magat*rtásformák iránt A k8mp€t*ncaafilfiPú oHanás pai
azzuk a so!ffIe képesságet mér6 és feile§ztö tanulmányi uersenyek*n.

3.1

3.2

Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: .évi cxL.tv.75.§ a közmúvelődésről

2OLL. évi CXC.tv a köznevelésről
3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és határon túli maqyar tannvelvú ált. iskolások
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

45000

megkezdrük a három tanulmán]íi v€rsen r határon tírli magyar-
irerie§3té§Ét A FEvesy Gyorgy o,rsa. l(émiaVers€rry már mükti,rlik Eidélyb€n. Feluidéken, a
$dö§lágbán, és lŰípiátalián együttmfikiidési megálapodást késaítettünkel6, * versenyek kiterjesztése

A megálapodások ltiizós sz*kmai rendezvÉnyek, Érumok, koníerenciák és kiadványok

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtawány verzió:1.6 Nyomtatva: 2O74.05.2L 18.35.52



A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója éC közháóznúsági melléklete I Vrc-Uz

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

YAF TE T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település:

közterület neve: Bródy Sándor KöZterület jellege: G-l
r-lHazszám.|."----__l Lépcsőház: [--l Emelet: r--l A]tó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: m ffi.bFrsr8r4n'Eglga/EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:
ffirffi.,lrl016l0Tl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: Dr. Tardy János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenysé9enként)

akmai támogatást nyújtonak még a3 átábbi lntézmények
Fiildtffi és Geofizikei lntézetn Vidéldejleszté§i iilinisztárium, Mág}ril Természettudományi Múzeum,
rphaa Kít., HemzgtlíJiizi \íadászaili És Vaduédelmi Tanács dClGJ, Kuratási és Technotógiai lnnováci6s

r és a versenyek mqgrendezé§ének otth,ont adÓ, *. versenyek szeruezésében és a nyenesek díjazásában
}bfin i§ részt válaló szen €zete|í, intézmények
B/ug&.Pá Egyesutgte [Eger}, Folgárm*steri Hivaral Falalonálm&la} TlT s3aiq/€tság és tagegyesületei,'mfu.zffiűvár Alapínrány,Természetbírvár §.z,efkes;ztfi.fu, Megyei Perlagógiai lntézúep,, maglar F'ólüaizi
*ság, Balaíon-felvidékj Nemze,;i Park|gazg bsi&,, Faz.elíffi llinay Fövárosi gyak0rló Ánalános lskoIá
Gimnázium, ll*gyar-Angol t(Éltannyelrrli Gimnáziúm és Kol|égiurn{BalátCInalÚ'láírD, Alföldkutaíásért
lpítyány {KisújszáIás}, Polgármesteri Hivaial {Bálafunalmédi, Eger, Kisújszálás},}ilbricz z§igmond

és kii,zgazdasági §zakldizépiskola {l(isújszálás}, irlagyaí !(émikusok Egyrrsülete

T3.]- Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység h ez kapcsolódó közfeladat, jo gszabályhely: 1997.évi cxL,tv.75.§ a közmúvelődésről

évi cxc.tv a közneveIésről
3.3

3.4

3.5

Közhasznú tevékenység célcsoportja: és határon túli maqvar tannvelvú ált. iskolások
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység főbb ered ményei :

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtatva: 2oL4,o5.2L 18.35.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója éi közháóznúsági melléklete I vx-t+Z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

AR T T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve: Sándor Közterület jellege: t.,.-* I

í-lHázszám,.I16. -----l Lépcsőház: 1-1 Emelet: r--l Ajtó:

1.3 Bejegyző h atározat száma: EE EB . b r, H 8|4I] / Íilg [do] / m
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

EErffi,'lrl016l0Tl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: . Tardy János

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

rrn}|eEeüréde! m i tetréltenység :
Hészt vállál természeti, táia, §zelIemi, müvfuzeti énékelq hagyromtínyok íeltárásában, megi

gazd*gításában, P9S. énri Lll l, rörvény sfi .§ll
l,Jépszerüsíti 1z ország természeti-táii öröt{ségst, kíirn}lgzet- és termfuzetvéd€lmi rendezvárryelret
eruez. (1995. óúi Llll. tön ény 38.§, 1§!t7, évi cr(L. tíirirény 75.§)
lúiizremüködikatájgazdálk§dás, atermészet- és ldirnyez+tuédelem müvelésének tudományos

unk és fuldátunk a természettudománlroklel f§glalkoró szffl(emberek és érdeklöd6k összefogÉ_ca, a
nészettutlományi ismerenerieszrÉs. TevékenysógÜnk hozzájárul a kilrnyez€ttudáta§ magátártli§

melyet kilenc szaknszÉlyunkhan elödóülésekt<*!, ismeretlerjeszt6 fórumoklql és
valÓ§Ítunk meg- {s.zák$sztályainlrc BiDtógi& Csillag{czar_Űrkutarás, Fizikai és

Rlldtudományio KÉmiai, Kii]nyezettudományi, Mai§z*ki és lnformgfiilrai, oruos,egészségügyi,

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közf eladat, jogszabályhely: 1996.évi LlIl.tv. 56.§ és 64.§

a természet védelméről :
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kiemelten az
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

diákok a r*rrulmányi vers*nyeken a lfiirny€zeti§meret, a term6
|altorlari kérdésearöl turlományosan megálapozott infurmációlthoz iuülffl{. A féln§tt korosztály

tudományos eredmény+kh.ez juttatása valaínennyi szakosztáélyunk esetében kiemeIt-feladaü.

Kitöltó verziő:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1,6 Nyo mtatva: 20L4,o5.2L 18,35,52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közháízn"i?gi Ú"lléklete I vx-t+z

].. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

AR T T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve: Sándor Közterület jellege: l"*;--_l
|--]

Héuszám:hr---l Lépcsőház: r--_l Emelet: t--] Ajtó:

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE. EB . ffird8 r4nlE g] glól /EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:
ffirffi,,lTl016l0Tl
EEEEEEEE-E-EE

1,6 Képviselő neve: Dr. Tardy János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhaszn ú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

3,]_ Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1996. évi Llll. tv. 56. és 64.§

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kiemelten az
3,4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

évben a Kí}rnyezmudományi és
zvénYeinek mqalapazfuára,került §or, eol3.évnen-Uinn évszakos kbrnyezet- ás természgtvérlelmi

bioditlerz itás-vizsgáatolcar i ndítonu nk
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója éi közháóznúsági melléklete I vx-t+z

1. szervezet azonosító adatai

1.1 NéV

YAR TE T

1.2 Székhely

lrányítószám: EEEE Település: apest

közterület neve: Bródy Sándor Közterület jellege: E-l
r--__lHélzszám,.E---l Lépcsőház: |-1 Emelet: r--l

1.3 Bejegyzó határozat száma: EE m |6r45r8FntE gl glril' EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffirffi/EFIIIqTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Dr. Tardy János

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

tevékenység
. Tá,iékoztaria iágiáit a tudomány&k tegújabb eredményeiról, elösegiti mind a belftlldi, mind * kiiltt ldi
re,dményelq események és tapasztalatok megismerését, * kiemelkedö személyiségek nspszerüsítésér.
. JafaslaíOkal dalgoz ki illetékes szetweknek a rudományos ism€rem€rieszté§§el lffipc§{rtfitos adösu erü és
}ntos fuladlüBk megoldására, társulari b,íráatst gyffkorol, véleményt nyilvánit a tudományos

ondolk§{lá§ fejlesztésá érint6 elvi és gyakorlati kérdésekben.
ltlegbízásokar váld, kumrási és Ejleszrésa témákat iav*sol, kutatási program§,kfit szervez és
,]id§§kgdik ázok végrehaitá*árról,
Páyázarokat ír ki, szakmai díjáú alapít.

3.]- Közhasznú tevékenység megnevezése: kutatási
3.2 Közhasznú tevékenység hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: éVi cxxxlv.tv.

es innovációról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: és tanárok
3,4 Közhasznú tevékenység ből részesü lők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

kutatá§i eredmények megismertetése a A
Lllafi tr§§klr€rrronás* orvos-egás,aq{ügyl, népegészsegügyi, kö]n}ezettudgmányi prtlg]amorg
elcek elökÉszítésébe és megvalósításábar" P!. négyérrszalcos komple:< hiodiverziiás_ éJ

, ornilológiai! botanikai vizsgáátok kijelölt terüIetek€n, népegászségügyi programban

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyo mtatva: 2oL4,o5.2L 18.35.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-U.z

4,1, Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált Vagyon kimÜtatása
(osszesen)

l(özhasznú tevékenvséo érdekében
felhas.znált Vagyon kimÜtatása
(mlndosszesen) c

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban,)

6. Vezető tisztségviselóknek nyújtott juttatás

5.1- Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Tehetséggondozás díjai 139
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)' 13!

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze§en) 13í

6.]. Tisztség Előző év (I) rárgyév (2)

6.2 Tisztsé9 Elózó éV (]_) Tárgy év (2)

A. yg?elq ti.sztségviselőknek nyúitott
IuEatas osszesen:

szervezet neve:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT

Kitö|tő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 20t4.05.2L 18.35.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I nrC-t+z

szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (L) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 23 90( 9 85í
ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhatározott részének az
adőző rendélk'ezése szerinti felhásználásáról szóIó
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 23 90( 9 85t

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 27É 6 821

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 1 13€ L26E
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 27c 6 82i
K. Adózott eredmény 18 63C 3 031

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
(a közéróekü önkőntes tevékónvséoről szőlő
2oos. evi Lxxxvlll. törvénynek Íreg"íelelően)

E rőfo r rás e l l átotts ág m utatói Mutató teljesítése
lgen Nem

LctV, 32. § (4) a) l@1_+B2y2 > l_.ooo.ooo, - Ft] a !
ECtV.32. § (4) b) [K7+K2>=0] E tr
EctV. 32. § (4) c) Kl 7+ l 2-A1_-A2)/(H 1_+uz1>=g,251 ! a

T ársad al m i tám og atatíság m utatói Mutató teljesíése

ECtV, 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
Ectv.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 x !
EctV. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] tr tr

YAR TERMÉszETTUDoMÁtvyl tÁnsuur

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyo mtatva: 2oL4.05.2l 18.35.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója éS közháóznúsági melléklete I vx-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: ol(latá§, teh,ét§éggondoaás, ismeretterjesztés

Támogató megnevezése:
Bethlen Gábor Alapkezelö §onpr0fit zrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

ön kormányzati költsé gvetés

nemzetközi forrás

.* a.-*..*

!
!
!

Támogatás időtartama:
20ilt.04. ü1. -z{llil. 12.31.

Támogatási összeg: 1 ooo ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 ooo 000

- tárgyéVben fe|használt összeg: 1 000 000

- tárgyévben folyósított összeg:
1 ooo oo0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznáIt összeg részletezése jogcímenként

Személyi 22a ooo

Dologi
668 580

Felhalmozási Lo3 42o

összesen: 1 000 oo0

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöVeges bemutatása:

Hlül, Évben A Bethlen Gáb§r Alaplíezeló ltlonprütrt Zn. Émogmás&ral megkeldtiilcaz országos tarrulmányi vers€nlagk
íiterieszté9,ét a határon túli §rclély, r.írpátai* Felvidék, V8idíság} magyaí iskolák fu!é. Elíiyert pályfuíúi össaeg
'elhasználásánral lnáár$ir tlili, az oktaíá§b.*n g/.€'rewí vátlaló sz€n€Eetekkel, lntézményekkel egyűrtmiiktidá§i
negálapodásokat írtun k alá

Az uzletl evDen Vegzen ToDD teveKenysegek es programok bemutatása
(§nk]Étán az alábbi inlézményekkel készítettíink el6, ill, Ínunk alá megálapodásolcat:

Erdélyi ttí*gyaí Míl§záki Tudományos Társa@ (Kolozsrár - atáírva}
§ápagníia Erdélyi Magyar Tudományegygtem Természettudományi & Müvészeti l(ar

_fKolozsvár - aláírva}
TEKA Alapínrá,ny dSEaírro,sújvrár - alrfiírua)
ll-RákÓczi Felenc F6isko,|a {Beregsaász - aláírva1
§ z I ouákiai Mágyar Fed*góg usok §Eövet§6ge tDu n,asz erdah€Iy - elökészítlfe)
Vaida§ási Maqyar Pedaqóqusok EqvesüIere íVMPE - elökÉszítuel

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNY| TÁRSULAT
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pK-142

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: z{lüt. ári mül(iidé§ t*mogatása

Támogató megnevezése:
Nemzeti EgyüttmülQödési Alap

Támogatás forrása:

köZponti költségVetés

ön kormányzati költsé gvetés

m

!
nemzetközi forrás

más qazdálkodó
!
!

Támogatás időtartama:
2013.o1. {l1. -ztt73..72.3!".

Támogatási összeg: 2 600 000

ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 600 oo0

- tárgyéVben felhasznált összeg: 2 600 oo0

- tárgyévben folyósított összeg:
2 600 oo0

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 715 691

Dologi ].343 655

Felhalmozási 54o 654

Osszesen: 2 600 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Aíárnogatást mÜkiidési ktiltségekre kaPtuk Felhasznáá*u lr{}dabérleti dÍj, péneü,gyi, száínvitgli, iogi §z{}l§átatá§ok
gényberráelg, l(ommuniltációs I§iiltség, irodászerelq h6nláp larbanmnás, kikiitrí€t€sa tcii,Itségelc
fárgyi eszktizbeszerzés kíilmégror.ráúBn számítógÉpet, nyomtatót, és szoftveret<et vásároItunlc

Az uzletl evben vcgzett íóbb tevékenységek és

{ támogará§ Táfsulatunk míllaödési kii,lt§égeir€, alapv€tBen *z alapszabályunkbarr rögzít§tt közhaszrrú terréken3rségre,
3Ínglynek kiemglkgdö elemei: - A három országos tanulmányi versgB}, isk§lai, megyea és orszfuos t§rdulóinák-
negszerweaése! lebúnyolítása" - A Táísulat kilenc szakosztályánat<. makjai,dteté§e. - A számviteli Pénzügyi és ,,civil''
órvényeknelq való megfel el és sz eri nti m íi lc,titlés.

MAGYAR TERMÉSZEfiUDOMÁNYI TÁRSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I vw-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: znr:}. áíi mükíídés támog*üisa

Támogató megnevezése: zöld lrán]ítíl Alapítvány

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
ön kormányzati költségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó m

Támogatás időtartama:
201.3. éu

Támogatási összeg: 600 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 oo0

- tárgyévben folyósított összeg:
aoo ooo

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
500 ooo

Felhalmozási

összesen: ioo 00o

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

röld lránytü AlapÍtvány támogatá§át elsös§rban a Tár§ulár KörnlEzenudományi €§ Ftildtud8mányi szakosztályainsk
nÜkíidteté§€re sordítottul(. E szakosztálynák is kiem€lt fielqdatf, a termé§zettudomáq;os i$mergtieriesztés, a krrilönbiizfr
oÖzösség+kben e kiirnyeuettudaúo§ magaránás megismenetÉse, atermÉszetturtományes mü\r€lt§ég e|mélyítése.

AzuzletlevoenVegzettiobbteVckenyscgekesprográ

rsabb célcsgPorr e vonád(§zfuban az iliÚ*tg, Ezért rran nagy jelentösége a Teleki Pál Országos Fti|drfiiz
és a Herman Onó Orsz. Baológiaver§er}íekn€tq alrol a 1&14 áú€§ lccroszrály jelenik meg. A iár§ulat grakorló
lus és kuttrÓ-olcató szakgmberei átal ki{rslgozottfel#afilapok §uáksz€íai, c€lratörö, ug}anar*or játÉkis m&t,
k + faíalok figyelmá a kiiiírytgzstii.nk megóvás6rrak fontosságára, a tudomán}lo§ffn megalapozotri§mergtgk
zffire, atermészetes és Épftett Y,ftlíryer.á megismerásér* És meg&lásánakfontors@árar.

AR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója é§ közhásznúsági melléklete I vw-tlz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: 2l}1"3. ári milldidés üÉmogátá§a

Támogató megnevezése:
lgazságúgyi Oruostanért Alapítvány

Támogatás íorrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

*.='kö" f",rá.

!
!
!

más gazdálkodó m
Támogatás időtartama: mll, é,0

Támogatási összeg: 500 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5oo ooo

- tárgyévben íelhasznált összeg: 5oo ooo

- tárgyévben folyósított összeg:
500 ooo

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendó m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
5oo 000

Felhalmozási

összesen: 500 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

{a lgazsfoűgyi orvostanért AlapÍtrrány támogáíá<ár az orovos-egászségügyi §zakosztályunk mü!íJiirrtgtssére
Drdítottulq kizárólag dolsgi kÉfiségek fudezetÉre,:i fi qzffkoszráy megálapcdás alaPián egyúnmiilúiidik tÉibb egészségtÉdö §zervezettel, kíizd a sz€nn edólybetegségek
rllen, Seladatiinak tekinti a b€teg§égmegelöaés érdekéBen végzen tud§máry|o§an mggalap§zoü feluiláqosíió mu-n161Ú.

Az úz|eu éVben Végzett főhb tevékenys

i|agyszerü lehétö§éget lyúit erre az if lis.{g számára, a, Biológiai és ltémiai §zakosztály átal kiírt és megszerveaett
Herman 0nó országos Biológia verseny, ill. e Heves!í György srszágos KÉmiaVerseny.
Ezen versenyek iskolBi ll}rdulóit meg}íei dön:töan több százn az országos dönt§in p*tlig 4g156, iIl. a{Lgo {riák és
rgyanennyi fulkészÍtö tanár vgsz részt az ország minden pontjárÓ!.

AR TERMÉSZEfiUDOMÁNY| TÁRSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
Iegyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléktete I vx-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Hev€§y Gyórgy Brszfoos l(émia Verseny

Támogató megnevezése:
Richler G€d€{}n illyrt

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
más gazdálkodó

m
Támogatás időtartama:

2{rül. év

Támogatási összeg: 900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg; 9oo 000

tárgyévben felhasznált összeg: )00 000

- tárgyévben folyósított összeg:
,00 0oo

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
900 00o

Felhalmozási

összesen: 900 000

lam( )gatas targyéV| íelhasználásának szöveges bemutatása:
1 Rlchler G}eíl€on és az EGI,S,Bltógyszergyárrám§gafiásá4.al a }Frra§y
3s Iebonlrolításár kívánta segíteni. A t*mÓgatást erá fordírgnuk
! két gazdálkodó szervgzgtnek a céljai sok tekintgtben toiiaösek a maeinkkel. Foní&§ számukra a tehetséggondoeás.
izálÍ€rÜletÉt. Enékeli, t*Cl * ismeret'terigsaíö tgvékeny§égűnkkel rá irányítiux a Rgyelm& az egészséges életrnódra" al:egyi anyegok tudáto§ és Ésszerü hasznáatá,rar

Er á Frogram is a lúiizoktátá§bfin tánutó 73-L4. fues korosztály természettudomány|, ezen belüt kémiai i§mer€tein€Ií,*zem_lélefiánekfejlesztését, az érdeklödés fulkeltésÉt tEzte ki *lul. elsosorban a *EÚiaruoományos e" gÚÉiiátérdései irá'nt i9Yak§Eik f€lk€lteni *1 lflúság €rdeklödÉsÉr, ugyanákkor a tghgtséges tanulók megialaa*#-is lenáaué
,"=a!, A_ HevesY GYÖrgY Országos Kémia Verseny az elnrúlt csaknem 25 év *latt [öbb tíeeuer oiáiot és sok ezeretlcészítő tallrt mozgq:l9n. Az egykori nyerteiciáxoks+ráBan, ma mar terléege= Út*rót"t, p"d-gódÚ-á
ildhátunlq triibben kiizülük a n€mzetki}Ei kémaai diákDlampián as kigmelkedö tetje;ítményt nvtitáttat- -

Kitöltő verzió:2.60,0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2o1.4.o5.21, 18.35.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháózrrni?ái -eliéklete I vx-t+z

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Heve§y György országos KÉmia Verseny

Támogatás íorrása:

!
!

nemzetközi forrás !
B

Támogatás időtartama:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: ! vissza nem térítendó m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges Uem uátasi
Richter Gedeon és *u eOlS_ev
; lebonyolításár tívánta segíteni- A támcgarást erre f!}rdítonuk
két gazdákodó szenrezem,ek a céljai sgi. tekintetben l*ti,zösek a mieinkkel. Fontos számukra a tehetséggondozás.

=::gPj,FP:P*'í^"P=_qlT:a:!T_"jy 
m1| o]í€rTtrxorÜr rn"gism€rtefi es Áegizer"tteti a kÉmierruietéL.Éni'ftell, rrogy az-ismereneú"*to't",réxJ;y=ég;;kÖ, ,;';;ffiÖffi§.iÖJ;fiá=#ÖH'.ffi#'á*t*óur* *anyagok tudaíos és ésszerfr hasznáatár*.

:z a Prográm is dÖntÖen *, loii,zolanarásbon tanuló 13-14. éves krrosz ly természenudomfuiyi, eeen belül a kémiai
ilflTfli*jl3f.jfi** il*:::."n_l:§]T!.í_"Jl=::..9:q: az.éroerocaÉÉ reü,,É#i,ü;-üü,íei"l. Éi"-o=.;b;;;;" 

"tudományDs é§ gyákortari lérdései iráni igyerszikjeIkelteni az iflúság érdelclörlését, ugy*rr-iffi;;;#Öt"*.jipfft* i=_t!lpYé_§zi. A HevesTEYörgY orszregos KÉmiá verseny az elmúlt tr§akn€m 25 év álailí többdiákot És sok ezer felkészítö tanán mozlos,it9n nz egyÉori 
"y**.* 

aiáio[;r;ffi;ffi;;;';ffi;;;:T '""
at, pedryógusol(ilt tuílhátunk, tóbhen krí"zülük a" nemietlctlzi Égmiai oiárolimlián is Üemer*eoö teljesítmén!ít
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet 
I

és közhasznúsági melléklete I rx-taz

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Tehet§éggonilgzás

Támogató megnevezése:
MOL iíYRT

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés
!
!

nemzetközi forrás

más qazdálkodó
!
m

Támogatás időtartama:
2oül, éü

Támogatási összeg: 2 000 oo0

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 ooo oo0

- tárgyévben felhasznált összeg: 2 000 oo0

- tárgyévben folyósított összeg:
2 0o0 00o

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íe!használt összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
2 ooo 000

Felhalmozási

összesen: 2 000 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

+ i'lGL ]tlyrt.-vel kiirÖfi Émogatási szgraödÉs alap_ján, * támegaást *1 *lapító {}kir*tunkbaí* megf§gglmázott céli*ink
negvalósÍtására" ezen belüt el§ó§rrrban e tehet§éggondozást elúsegíta hi,rom g1514gos, hárofi toroulós tgnul;rányi
rersenyünk megs3eryezéeére és lebonyolítá§ára fordítonulí

végz kenysegek es programok Demutatasa

AR TERMÉSZETTUDOMÁNY| TÁRSULAT
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Küldeményazonosító

RL 137 6o17 s22 320 ó

(üldeményfaj vagy l\./| löbbleiqzoloát2tás: ]xl_ lFéfuavö i]§lai" , ll]]:, l]. .l..].]] l]]].

.,.l;.? 
',.. .. ,ll

W;;;iö;:' öil',,i,g, r(,,

lf 1í U 1,1c:3
AZ ügyfél saját jelzése

5ö--*-UJi,ifr,rj
1 n?pl1 \tvévő aláírása:

/
/._-

,,,/
///

qtvevó neve: bi<dn,.*j aqr_i Yri*deJ=d 1 h

]:i;lrt::irre Egr^i {.lainalka nr.h.
\ tértivevény visszaküldési címe:

rrlcym nnrrísrrrruootuÁnu rÁnsunr
1137 Budapest, Jászri Mari lér 4lA. l. ern.1.

Adósdm: t9638658-2.í2
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KöNwELT rüloeuÉ
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(A bekeretezett, sötétíte

Á{e|adÓ.néÜ+,,:,,;i,, l.,.;', -.ffiréscíme :.,, ö;;il;öJ5jü;
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$fu;,,,r;,,,,:;:{),$..1,,:,,,rt:;;;,.:,',;,,,,,',,fi'§.:,"Í,h.
{..::.'., t 

:, i : :, )d: :: r|

Tömeg: Feladási díj: Felvételi idő:

]

Felvevő 
" 

la ia.u/ rulu"uO kodLu,

További tá a túloldalon.jékoztatás Ujra{elhasznált paph


