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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Törvényszék:

01 Fővárosi
Beküldő adatai (akinek az ügyíélkapu!án keresztül a kérelem beküldésre kerül)

ár9yév:

EFlTFl

Viselt név:

születési név:

Anyla neve:

Elótag

születési ország neve:

szúletési település neve:

szúletési ideie: r'r,r'Tr-m-m

családi név Első utónév További utónevek

szervezét neve:

MAGYAR TERl\,,lEsZETTUDoN,lÁNYl TÁRSULAT

szervezet székhelye:
lrányítószámI 

ttlF.l1-9]l-i]
TelepülésI

közterúlet neve: Bíódy sándor Közterület jellege: r;---l
t----lE.--l Lépcsóház: T---l Emelet: t----l Ajtó|

Beiegyzó határozat száma: ffi EB. rcrrrsrq-" r' Fl§l glÖl' ffi
Nyilvántartási szám:

szervezet adószáma:
m-m-mtrtrrrr
EEEEEEEE-E-EE

Képviseló neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE
Kitöltő velzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05,26 L7.33,26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I rX-t+Z

szeívezet neve:

AR TERMÉszE,lTUDoMÁNYl TÁRSULAT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban,)

Előző év Előző év
helyesbítése

TárgyeV

ESZKöZöK (AKTíVÁK)

A_ Beíektetetteszközök 419 464
l. lmmateriális javak 115 110
ll. Tárgyi eszközök 304 354

lll. Beíekteren pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközók 7 772 8 242

l. készletek

ll. követelések 2 oo4 277
lll. Enékpapírok

lv. pénzeszközök 5 768 7 965
c. Aktív időbeli elhatárolások 6 3

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 197 8 709
FoRRÁsoK (PASsZíVÁK)
D. salát tóke -5o5 2 oo1

l, lnduló tóke/jegyzett tőke

ll, TőkeVáltozásieredmény -3 536 -505

lll . Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. TárgyéVi eredmény alaptevékenységból 3 031 2 506
Vl. TárgyéVi erdemény Vállalkozási tevékenységból

E. céltanalékok

F. Kötelezensegek 7 546 6 368
. Hatrasorolt l(otelezettsegek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 546 6 368

G. passzív időbeli elhatárolások 1 156 340

FORRÁSOK ÖSSZESEN a as7 8 709

Kitöltő Verzió:2,65.0 Nyomtatvány veízió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.26 17 .33.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsít€tt beszámolója és közhasznúsági melléklete l PK-142

szeryezet neve:

AR TERMÉSZErÍUDOMÁNYI TÁRSULAT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Ad atok eze l foinlban - )

Alaptevékenysé9 VálIalkozási tevékenység összesen

előző év elóző év
heresbíése

tárgyév előző év elóző év
helyesbíése

tárgyév előzó év elózó év
helyesbítésÉ

árgyév

1. Értékesítés neftó árbevétéle 2 4oo 9 750 2 4oo 9 750

2. AktiVált salát tellesltménvek
éneke

3. Egyéb bevételek
7 45a a 759 7 458 a 759

- tagdíi, alapitotól kapott
befizeiés L7G 429 L76 429

- támogatások 3 lal 4 329 3 1al 4 329

- adományok
4 1o0 4 oo0 4 1o0 4 oo0

4. Pénzügyi műveletek bevételei l

5. RendkíVüli bevételek 5i€ 5l€
ebbóli

- alapítótól kapott beíizetés

- támogatások 1-43 143

összes bevétel (1+2+3+4+5) 9 a58 19 o53 9 85€ 19 053

ebböl: közhasznú tévékénvséo
hevéiplei 9 85€ 1a 653 9 85€ 18 653

6, Anyaqjelleqű ráíordítások 4 803 9 232 4 803 9 232

7, Személyi jelleqú ráfordítások 1 26s 6 7o2 1 265 6 7o2

ebbólj vezetó tisztsegViselök
luttatasa|

8. Értékcsökkenési leírás 147 363 L41 363

9. Egyéb ráfordítások 6L2 25a 6L2 25o

10. Pénzúovl műVeleték
ráfordításe'i'

Kitöltó verz ió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.26 77,33,26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-l42

szervézet neve:

MAGYAR TERMÉSZETrUDOMÁNY| TÁRSULAT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménY-kimutatása 2. (A.latok ezel toíintban,)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenyséq (Jsszesen

előz6 év e]őző év élgyév előzó év elóző év lárgyév előző év előzó év tárwév

11. RendkíVüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 6 a27 a6 547 6 a2l a6 547

ebból: közhasznú tévékenvséo
ráíorditasai 6 a27 16 375 6 a27 16 375

c. Adózás elótti eredmény (A-B) 3 o31 2 506 3 o31 2 506

12. Adófizetési kótelezettség

D. Adózott eredmény (c-12)
3 031 2 soG 3 031 2 506

13. JóVáhagyott osztalék

E, TárgyéVi eredmény (D-13)
3 031 2 506 3 031 2 506

Táiékoztató adatok

A. Közp9nti költségvetési
tamogatas 3 181 4 2a2 3 1al 4 282

B, Helvi önkormanvzati
költséóvetési támo'gatás

c. Az Euróoai [Jnió strukturális
alaoiaiból. ílletve a kohézlós
Alabból niúitott támooatás

D. NormatíV támogatás

4, 48

F. Közszoloáltatási bevétel

Az adatok könwvizsgálattal alá Vannak támasztva.
KönyWizs9álói záradék

] tgen fi r,l..

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.26 77 ,33.26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2, TárgyéVben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékénységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE TelePÜlés: F,l."p." -l
közterület neve: sándor Közterület jellege: E;;------l

t----lHazszám: E:----l Lépcsőház: l-----l emelet, |---[
1.3 Beiegyző határozat száma: EE. EB. l6lrl5FFn/ EglgF|' EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-Etr- 2l0l6l0

EE|.11.1lcl1.]lEld -E - FlE
1.6 KépViselő neve: Dr. Tardy János

köz hasz nú tevékenv§éoein k:
A te]mészetnrdományokkal to9lalkozó szakembe]ék é3 érdcklódök ö§szefogá§{- A termész€ttudományi

aZ é]deklaidök és az iíiúság ludományo§ srcllemü továbbképzése, a liatal reheB€ek
kibonlakozbrá§ának, a tudományos §rémpontok érvényesülósének e|ó3€ghé3é és rerieszrés€, a

e szeíinli íormálá§a-
A Kárpát-medence rc]mészeli, kulturális és s2ellemi öröksógén€k ápolás+ megi§me.ésének,

bemuialásának, rudományos kurarÁ§ának §egitése, szervezése, ismeatetés€ és elismeneté§e,

Tagjai számáía intéZményes íormákar biztoslt az önmüvelésre, az énelmis€i sz€íep b€iöltósó.€,
való íé§zvÉlel re.

Tudományos ismereneíresztö lársadalmi szeívezetként részr vest a kulurális, at énelmiségi közéler
íormálásáben .

3.1 Kózhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: .évi cxl-.tv.?s § a közművelődés.ól

2011. éVi cxv.tv. a köznevelésről

3.4

Közhasznú tevékenység célcsoponja: hazai és határon túli maovar tannelvű ált. iskotások
Közhasznú tevékenyséqből részesúlők létszáma:

Közhasznú tevékenység ídbb eredményei:

xlv. lbrman otló országos Biológiai Versény, axxll, Teleki Pál országos Földraiz_Földran vers€ny
xxv. Hevesy György o.szágos Kémia verscny. Mindháíom házi, megyei és. or§zágo§ íorduló, 13,14.
.e§ koío§zályl éíinti, löbb s:aí diákot ó§ 

'elké§zitö 
tÁnán mozgósít. AZ oíszágos döntökön

is tanalmaz. Er€dmény: telmá§zetludatos magaianá§ra nerr€lés.

Kitöltó Verzió:2.65,0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05,26 I?.33,26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

AR T T

1,2 székhely

tránvítószám: Bp@p Település: Budapest

közterület neve: Sándor Közterület jellege: E""---l
r-_lHazszám: E:----l Lépcsóház| r-_-l rmetet: |--J Ajtó:

1.3 Beie gyző határozat száma: EE. EB . l6fd5 1-8 [4n t E gl gldl' ffi
1.4 Nyilvántaítási szám;

1.4 szervezet adószáma:

m-Etr- 2l0l6l0

lill9]EEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: Dr. Tardy János

Jlatunk - a2 egész orsz{lot b€háló.ó három hagyományos országos lanulmányi v€rsenye - Herman
orsrágo§ Biológia verseny, }aet esy Gyórgy or§zágo§ Kémia verseny, Teleki Pá orsrágos

_Földlan v€rs€ny _ mellen kiemelt íelad3tának lekinti a Kárpát-medenc€ természeti, kultuíáli§ és
ö]öks€ének ápolá§át, megismeíú§énsk, 

'cltárá§ának, 
b€mutatásának, tudományos kutatá§ának

szervezésést, i §meítelését é§ elismenetésá.
a lermószettudományos ismereteries:rés, az érdeklödök tudomán)/o§ szellemü továbbképzés€,
tekinreíel az iíiúságía, a íialal teheEégek képessógeinek kibontakozraására, a udományos

érvénya§llésének elög€gítésóre é3 rerieszlésére, a kózgondolkodás íormálásáía. A három
mányi vérsény során a tanulókban fiatal korban 

'elkelriük 
az érd€klódést a természetludományok és a

m€garaÉÁsrormák iránt. A komp€tencia alapú okiarás palettáiát alkalmazzuk a sokléle
méíö és íeile§ztö tanulmányi !.erseny§ken.

3.1 Kózhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kózfeladat, jogszabályhely: 1997.évi c)GL,tv.7s.§ a közmúvelódésről

évi cxc tv. a köznevelésról

3.4

Kózhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és határon trlli maqvar tannvelvú ált, iskolások
Közhasznú tevékenységból részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység íóbb eredmenyel:

orszáqos kémia veísénynek máí múködik E]dólyb€n. Felvidéken, a Vaida§ágban, és
Együtlmükódési megállapodásokat közöttünk, a résrlel€k kidolgozása a mls, é!, í€ladala"

közös sz.km8i réndervónyek, lórumok, konlercnciák é§ kiadványok elöké§zitó§ót i3

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió;5.2 Nyomtatva: 2015.05.26 L7.33,26



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szelvézet azonosíló adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Kózhasznú tevékenységek bemutaása (tevékenységenként)

1.1 NéV

AR T T

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Település| Budapest

közterület neve: sándor Közterület jellege: E;;------l
t----lHazszám: [;;]-l Lépcsőház: l-----l emelet: l---J

1,3 Belegyző határozat száma: Iilil. liIE. l6lrl5l8Fll, EEFa'm
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezei adószáma:

m-m-EOrd.TTTl
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neveI Dr. Taídy János

Földtani ós Geoíizikai lntézet, vidékígilesztési Minisztérium, Magyar Természettudományi MliEGum,
srövets€ és hgegyesülerci, Termés2el Búvár srerkeszlösége, M€gyei P€dagógiai lntézdek, tlemzeti
(ok lgazgaróságai, Fazekss Mihály Fóvárosi Gyakorló Álraráno§ lskola ó§ Gimnázium, AlíöldkuErásón

- Móricz 2§i9mond Gimnázaum és KóZgazd.szakiskola (Kisúiszállás), Magyaí Kémikusok

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:
, évi cxl-. tv. 75.§ a kóznevelésról

3.4

Kö2hasznú tevékenység célcsoponia: hazai és határon túli maqvar tannvelvű ált. iskolások
Közhasznú tevékenyséqbő| részesülók létszáma:
Közhasznú tevékenység íöbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomiatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05 ,26 t7 ,33,26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lx-l+z

1. szervezei azonosíió adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznri tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 NéV

AR lT T

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterület neve: sándor Közterület jellege: E;------l
t------lHazszám: Lépcsőház: l----l emetet, |---I

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EB.l6lrls.l-8FnlFFlg[ri] tffi
1.4 Nyilvántanási szám:

1.4 szerVezet adószáma:

m-Etr-EFtrtrttt]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviseló neve: Dr. Tardy János

Részt vállal termész€ti, táji, szellemi, míilrészeli énékek, hagyományok leláíásában, megismenetésóben,
ndorásában, ga2daqlrásában, (1996. évi Llll. lv. 56 §.)
lt|émszerüsíli az or§z&J lermészeti-táii órók§€á, könryzot- és rcrmé§zehrfielmi rendezvéntéket sze]vsz,

évi Llll. r!/- 39 §, 1997. §ri cxl-. rv. 75 §)
Közíemüködik a lÁiqazdálkodás, e lermósirel- és környeze§rédelem müvelé§ének fudományo§

k és íeladaünk a lermészenudományos ismerelíeriesztés. TBvékenységOnk hozráiárul a
magalarrá§ kialakhásához, mind ezl kilenc szakosztályunkban végzet Errékeny§égünkkel

el _ €löaóülések - ismereíerresztö íórumok - tanánovábbképzó§. szako§zrályaink: Biológiai,
gászati és Urkurarási, Földrudományi, Kémiai, Környczefiudományi, Meteorológiai ós Fizikai,

Tudománytöíténeli.

3.1 Közhasznú tevékenyséq megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabáyhely: 1996. éVi Lll|.iv. 56. és 64.

természet védelméról

3,4

Közhasznú tevékenység célcsoportjaI kiemelten az
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Közhasznú tevékenység íóbb eredményeiI

5ooo0

Kitöltó verzió:2.65.0 Nyomtatvány Verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05 ,26 L7 .33,26
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

1. szervezet azonosító adatai

2. TárgyéVben Végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1,2 székhely

lrányítószám: EEEE Település: F,,."p"" - l
közterülét neve: sándoí Közterület iellege: E;;------l

t-----lHazszám: E6. T 
Lépcsőház: r----l e.elet: [-J

1.3 Beiegyző határozat száma: EE. m. FElsl8FTl /|ilgl9Tol / EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

m-
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képviselő neve: . Tardy János

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezéseI

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: évi cxxxlv. tV.

a és innovációról

és tanárok
Kózhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
KöZhasznú tevekenység fóbb eredmenyei:

lagok bevonása orvos€962s€Ogyi, nép€gós!s€ügyi, körn)/€Zeltudományi progíemok,
( elökésziiéséb€ ós m€gvalósírásába. Pl,; nógy éVszíkos komplex biodiv€rzitás- és

ornitológiai, botanikai vizsgá|arok, ólelmiszeíJánc biztonsá€i á§ tudományos

Kitöltó Verzió:2,65.0 Nyomtatvány ve]zió:5.2 Nyomtatva: 2015,05,26 L? ,33,26



r.fu.,
fiffi
W

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

4. Közhasznú tevékenység érdekében íelhasznált Vagyon kimutatása (Ad atok eze r foíi ntb an. )

4.1 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás celja

4.2 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4,3 Felhasznált Vagyonelem megnevezése Vagyonelem énéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdékében
íelhasznált vaqyon kimutatása
(összesén)

Közhasznú tevékenység érdekében
íelhasznált vaqyon kimutatása
(mindösszesen)

5. cél szerinti iutattások kimutatása

5.1 cél szerinti juttatás megnevezése E|őző év TárgyéV

Tehetsé9gondozás díia 139 160

5.2 cél szerinti juttatás megnevezése Élőző é\l Tárgy éV

Felkészítő tanárok elismerés€ c 1s0

céI szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

cél szerinti iuttaások kimutatása
(összesén) 13í 310

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindössze3en) 139 310

6. Vezetó tisztségviselóknek nyúrtott juttatás

6.1 Tisztség Élőző év (I) íálgyév (2)

( 0

6.2 Tisztséq Elozo eV (1) Tárgy éV (2)

A. Vezetó tisztségviselőknek nyúitott
iuttatás összesen: C

szervezét neve:

AR TERMÉszE]-ruDoMÁNYl TÁRSULAT
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W
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lr-raz

szerv€zet neve:

MAGYAR TERMESZETTUDOMANY| TARSULAT

7, Közhasznú iogállás megálapításához szúkséges mutatók
(Ad atók ezér tor intban.)

Alapadatok Elózó éV (1) Tárqyév (2)

B- ÉVes óssze§ bevétel 9 858 19 053

ebból:

c. A személyi iövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti íelhasználásáról szóló
1996. éVi cxxvl. törvény alapián átutalt összeg 42

D. Közszolgáltatási bevétel

E. NormatíV támogatás

F. Az EuróDai Unió strukturális a|aDiaiból. illetve
a Kohézió§ Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevélel [B-(C+D+E+F)] 9 858 19 005

H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 a27 16 547

l. Ebből személyi iellegű ráíordítás L 265 6 7o2
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 82l 16 375
K. Adózott eredmény 3 031 2 506

L. A szervezet munkáiában közlemúködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közérilekú önköntes tevékónvséoről szóló
2005. évi Lxxxvlll. törvénynek Íleg-íelelóen)

E rőfor rás el l átottság mutatói Mutató telje5ítése

lgen Nem
LcN. 32. § (4) a) uBJ-+ts2)/2 > 1.UU0.00O, - Ft] B n
Ectv. 32, § (4) b) [Kl+K2>=o] a !
Eclv. 32. § (4) c) Kl7+|2-A7-A2)/(H7+H2)>=0,25] x !

T árs ad alm i támog atofts ág mu tatói Mutató teüesítése

Ectv. 32- § (5) a) [(cl+c2)/(Gl+G2) >=0,02] ! x
Ectv. 32. § (5) b) [(JI+J2)/(H7+H2)>=0,5] B !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] ! x

Kitöltő Verzió;2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva; 2015.05.26 L7.33.26



4
,íiltr-\
}ün llltll

ffixHll

HN

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I er-t+Z

Támogatási progíam elnevezése:
q magánszemélyek állal íelaiánlon szJA 1%

Támoqató megnevezése: A magánszemélyek álral 
'el4ánlott 

szJA !}6

Támogatás forrása:

központi költségVetés !
ónkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás !
mas gazdálkodó !

Támogatás időtanama:

Támogatási összeg: 47 573

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 47 573

- tárgyévben íelhasznált összegI 47 573

- tárgyéVben íolyósított összeg:
47 573

Támoqatás típusa: visszatéríténdő ! vissza nem téíítendó B
TárgyéVben íelhasznált összeg részletezése iogcímenként

Személyi

Dologi 47 573

Felhalmozási

összesen: 47 573

Támogatás táIgyévi íelhasználásának szöve9es bemutatása:
A támogalá§ az alapltó okiralunkban íiillzhen közhaslnú rcrrékénysi€eink]G használtuk íel.

Az uzlell evDen végzeí looD levekeny§egek es programok bemutatása
Magyar Természenudományi Tár§ulal a ml3r2o14-é§ tanárb€n 24. alkalommal írte ki há.om, országos ianulmányi
.ers€nyél, több tizezer diák íészvélelével. }aerman ofló oEzágos biológia veB€ny, H6.esy Gyórgy or§zá€o§ kámiai
,ers€ny, Teleki Pál o.szágos íöldrajr-töldian vgrs€ny.
Mindhárom veE€ny háromíordulós, sre]vézós,c ós bonyolilá§a a Tá.§ulat közvetlen irányltásáva|, ma€asan l§ralifikált
.er§€nyíel€lös€inek, szakoszályelnök protesszorainak személyes iíányltásáYal, tö.léíik a kidol9ozon és bevált
melodiká alapián, a média bevoná§ával, lár§ulati honlap igényberrételá/el.
I veísenyeken indlJló állalános iskolai vll. ós v|ll. osrlályában tanuló diákok sráma: kb. 45 ozer íó.
A lan.vel§e Bzeruezés€ mellen. kilenc szako§zályban íBiolóoia, c§illaaászar _ Úrkutalás. Mereorolóoia. Fizika.

szelvézét neve:

MAGYAR TERMESZETTUDOMANY| TARSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lx-r+2

Tamogatási program elnevezése: Alapcél srerinri közhasznú tevókény§óg

Támoqató megnevezése: ú id ékíei leszlósi Miniszlérium

Támogatás forrasa:

központi költségVetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetkö2i íorlás !
más qazdálkodó !

Támogatás idótanama:

Támogatási összeg: 231 9oo

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 231 9oo

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 231900

- tárqyévben íolyósított összeg:
2319oo

Támogatás típusa: Visszatérítendó E Vissza nem térítendó m
Tár9yévben íelhasznált ósszeg részletezése jo9címenként

személyi

Dologi

Felhalmozási

osszesen:

Támo9atás táígyévi relhasználásának szöVeges bemutatása:
Dí. Fazeka§ sándor VidékíéjlGs.tési miniszteí zo!{-ben a Föld tlapia alkalmából P.o tlarura Dliat adományo.ott á
Maoyar Természenudományi Tárguhtnrk, Ez az ósszeg ezzel a kilünteté§s€l iáró dl|.

Az úzletl évben Vegzett íobb tevekenységek és programok bemuaaT&e

szélvezet névé:

AR TERMÉSZETTUDOMÁNYl TÁRSULAT
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ffi l 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

I 

pk_ l42

Támogatási program elnevezése:
NTP -Tv_1}15o. Teleki Pál országos Földraiz - Földtan veís€ny

Támogató megneVezése: amberi Er.öío.]á§ók Miniszléíiúma

Támogatás íorrása:

központi költséqVetés B
önkormányzatiköltségvetés E
nemzetközi íoírás !
más gazdálkodó !

Támogatás idótartama:

Támoqatási összeq: 1 ooo ooo

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 1 oo0 000

- tárgyéVben íelhasznált összeq: 1 ooo oo0

- tárgyéVben íolyósított összeg:
1 ooo oo0

Támoqatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése rogcímenként

Személyi 0

Dologi
1 oo0 000

Felhalmozási

összesen: 1 ooo ooo

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

A xxll. Toleki Pál orszégos Földraiz-Földran vers€ny az ország .gész tcrülelén léheró§éget leremt a tanulóknak
kópo§§€aik b€mutalására, a szaklanlárgy iránti órdeklaidé§ének kibontakozrátá§ára.
A velseny olyan tanulók §zámáía nyitofi, akik az iskolai bnányagon kívül, tóbbet szerclnének Clsarátilani az öker
körülverró világ ielenségeiról, a lermészelben és a társdalomban zailó íöldreizi é§ földreni 

'olyamatoküsszeruggés€iröl. A \rerseny magáb3n íoglalia a íöldrarz lanráígy i§merer8nyagának a mindonnapokban való
rlkalmatásár, gyakorlari szintü haszno§itá§ál. A lámogará§ a szervc.éssel kapcsolar dologi kölE€ekre ha§ználtuk íel.

Az uzleu evoen vegzeE lool) levekenysegek es proqramok Demutalasa
f, Magyer Termé§zGttudományi Tár§ulat ta|án ez agy€tlen hazai szakmai civil §zelvetcl, amely egyideiúleg,
hagyományosan (immáron 25 óVe) három or3zágo§ lanulmányi v€í§€nyl íendez a 1.},14 éVes koíosztály s:ámá]a. A
releki Pá or3zágos Földraiz-Földran t e.seny z! áre 3ike.esen szolgália a fialal rehet3€ek íelkulatá§ál ó3 gondozá§át,
r lermésrotiudományok és a környezenaédelem, illetve a köínycaenudományok iránti órdeklödés és elkörclezett§ég
növelésél. A vers€nyeken legiobban szeíepló diákok sorából a kést bbiekben §okan választanak szakmát a
larmészeltudományok lerüleréíöl. A verseny €gyúnal - a legidöszerübb témák elaiadá§áva| és m€gvitatÁsával - jól
rzolgália az általános iskolai és középiskolai szaklaná.ok szakmai íe|ltMését és továbbképz&á. Egyik l€!íonros8bb
küldoló§o a hazei kózoldatá§bán 9lhanveoolt íöldludományi ismo.ctek 9rösírés€, Kapc§ol§rra ad lehcrö§éogr a

szervezet neve:

MAGYAR TERMESZETTUDOMANY| TARSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I rX-l+Z

szeívézét néve:

Támogatási program elnevezése:
vTP -taevesy György

Támogató megneVezése: =mbcri 
Erröío..ások Miniszróíiuma

Támogatás íorrása:

központi költségvetés B
önkormányzatikóltségvetés !
nemzetközi foírás n
más gazdálkodó I

Támogatás idótartama:

Támogatási összeg: 1 000 000

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 1 000 000

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 1 ooo ooo

- tárgyéVben íolyósított összeg:
1 ooo oo0

Támoqatás típusa: viss2atéííténdő ! vissza nem térítendó B
Tárgyévben íelhasznált összeg íészletezése ioqcímenként

személyi

Dologi
1 ooo ooo

Félhalmozási

összesen: 1 000 000

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
A Heve§y György or§zágos Kémia ve.senyl élrente megrendezzük, 2ol+ben xxv. alkálommal. A vers€ny a vll. é5 vlll,
oszlályosokat célozza m€9, igy álíalános istolásból é§ középiskolákMl i§ számít részrver.ökre. Az idén a
hagyományoknak m€gíelelö€n három íokozatban (iskolai, megyeiríóvárosi é§ or§zfuo§ szinten) Z4lon l€. A verseny
§zakmai anyega a vll-vll1-o§ koíosztály kémiai, teímészer- és körny€zelasmeíeli taneny.gát óleli íel. Az iskolai és a
mégyei szinten, a vers€nyén lrásbeli, ar orsrágo§ döntön irásbsli, szóbeli é3 gyakoílati (laboralóriumi) íeladalok is
,annak. A lámogaíásl a szervezéss€l kapcsolglos dologi kisdásokra használluk 

'el.
Az uzleü evoen vegze( IooD teveKeny§egeK es programoK oemutalasa

A M€yar Te.mószottudományi Társulal talán az €gyétlén harai szakmai civi| §zelvezel, amely egyidéiülcg,
lragyományos8n (immáíon 25 éve) háíom országos tanulmányi veís€nyt r€ndez a l,}14 óv€§ koro§Ztíly srámáía. A
relcki pál oíszágos Földraiz-Földtan t ersény 22 órrG sikgíesón §rolgália a fi.iel teheB€€k fulkuratá§ál ó§ gondorá§át,
r E.mószsttudományok és a környezetv&elem, illén. e környGzéttudományok iránti érdeklódó§ ós elkötelez€ns€
növclé§ét. A versenyeken legiobban §zeíeplö diákok §orából A ké§óbbaekb€n sokan vála§rtanók szakmát .
lermástettudományok rerttleté.öl. A verseny egyúfia| - a legadószerübb témák €löadásávil és megvirarásával - iól
Bzolgália ar általános iskolai és középiskolai §zaktanáíok szakmai í€ilódó§ét és továbbképzésá. Egyik l€gfontosabb
küldelé§e a hazei közoktatá§ben elhanyegolt íöldrudományi isme.gtek erösltóB§, Kepc§olalra ad lghelósóoá a

MAGYAR TERMÉszE,|-íUDoMÁNYl TÁRsULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I eX-t+Z

Támogatási program elnevezése:
NEA-M-14

Támoqató megneVezése: Emb€ri Erröíoírások Miniszlériuma

Támoqatás íorrása:

központi költségVetés E
önkormányzatiköltségvetés !
némzétközi íorrás !
más gazdálkodo I

Támogatás időtanama:

Támogatási összeg: 250 000

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 250 00o

- tárgyéVben felhasznált összeg: 25o ooo

- tárgyévben folyósítoft összeg:
250 000

Támogatás típusa: visszatérílendő ! vissza nem térítendő m

Táígyévben íelhasznált ö§szeg részletezése iogcímenként

személyi 117 9oo

Dologi 132 100

Felhalmozási

összesen: 250 000

Támogatás táígyévi relhasználásának szöve9es bemutatása:
A mükaidé§íe kapon támogaülsr közhas.nú céuaink megvalósltására íordítonuk. A támogatás kis ménékb€n |áíuh
hozzá mükardési költs€€inkhez; ingallan üzemelletési kölr§€, s.ámviteli §zolgálhrá§, nyomdai költ§€, bórköltség
,észb€ni í€dezelé.e ha§análtuk íel.

Az uzletl evDen vegzen loDD tévekenysegél< es programok bemutatasa
Vagyar Te.mészettudományi Tár§ulal a 2o132o14,€s taná/ben 24. alkalommal ííra ki három, országo§ tanulmányi
íeí§enyét, löbb liz9zgr diák részvélelá.Gl. tle]man otló országo§ biológia vcrs€ny, }ae?e§y György or§:ógos kúmiíi
,e.sény, Teleki Pál orsrágo§ íöldíeiz-íöldran Vers€ny,
uindhárom versény háromíordulós, §le]vozóse ó§ bontDlllá§a a Társulat közvetlen irányírá§áv6l, maga§an kvalifikált
,e]sen)ííelelöseinék, szakosztályelnök proíes§zorainak szRmélycs irányilásával, rönénik a kidolgozott és b€rráh
rrelodila alapián, a mária berroná§áva|, társulali honlap igényb€rrételá.el.
q vel§€nyeken induló általános i9kolai vll. é9 vlll. o§zlályiban tanuló diákok száma: kb. 45 erer íö.

szelvézét neve:

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNY| TÁRSULAT
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I lx-t+z

szervezét neve:

Támogatási píogram elnevezése:
{EA Eíxrl()4

Támogató megnevezése: Emberi Erróíoríások Minis:tériuma

Támogatás íorrása:

kózponti kóltségVetés B
önkormányzatikóltségvetés !
nemzetközi íoríás I
más qazdálkodó !

Támogatás időtanama:

Támogatási összeg: 1 8oo oo0

- ebből a tárgyéVre jutó összeg: 1 8oo o00

- tárgyévben íelhasznált összeg: 1 8oo 000

- tárgyéVben íolyósított összeg:
1 aoo 000

Támogatás típusa: visszatéríténdő I vissza nem térítendő B
TárgyéVben íelhasznált ö§szeg részletezése ioqcímenként

Személyi
1 416 000

Dologi 3a4 ooo

Felhalmozási

összesen: 1 800 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutaása:
A lámogarást közhasznú rclrékenysáJünk müködé§i költs€eink íedezóséfe kapruk és telies ménékben arra is
használlük íél.

Az uzle! évDen Vegzett több teveKenysegek és programok bemutatá§a
uagyar Te.mészeíudományi Tár§ulal a 2o132o14-es tanárb€n 24, alkalommal iíta ki háíom, or§zágo§ tanulmányi
íers€nyá, több tizgzer diák részvéleléVe|. }teíman oító or32ágo§ biológia vGrs€ny, H€v€§y Gyürgy orsaáoos kémifli
,e.s€ny, Tgléki Pál orszá9os töld]aiz-röldran ver3eny. Mindhárom vers€ny háromíoíduló§, sz"n ezése és bonyolltá§a a
rársulal közv€tlen irányltá§ávd, mega§en kvalalilálr versenyíelelöseinek, szakosztÁlyelnök p.oías§zoíainak szeméb|€|§
rányitá§ával, tönénik 8 kidolgozotl és bevált metodil€ alapján, ö média bBronásável, tá.sulati honlap igényb€t/étBlével,

A vers€nyeken induló álialános iskolai vll. és vl|l, o3ztályában tanuló diákok száma: kb. 45 €zer íó.
A tan.vel§€ §zétvgzés€ mellen, kilenc szako§rtályban íBiolóqla, caillaoászet _ Úrkutalá§. MBt€orolóoia - Fizlk&

AR TERMÉSZETTUDOMÁNY| TÁRSULAT

Kitöltó verzió:2.65.o Nyomtatvány veízió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.26 L7,33,26



^,íiH,\
@m|ffibdl

t_N

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

"gysz"iűsitett 
beszámolója és közhá3znúsági melléklete I PK-l42

szélv€zet neve:

Támogatási program elnevezése:
@, ezen b€lül kiemglten
tehelsé§gondozó pro9ramok lámogalása

Támogató megnevezése: MoL NYRT

Támogatás forrásaI

központi költségVetés

önkormányzati költségvetés

!
E

nemzetközi íorrás E
más gazdálkodó m

Támoqatás idótanama:

Támogatási összeg: 2 ooo oo0

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 2 o00 000

- ÉrgyéVben íelhasznált dsszeg: 2 0oo oo0

- tárgyévben folyósított összeg:
2 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő E vissza nem térítendő B
Tár9yévben lelhasznált összeg részletezése iogcímenként

személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöVeges bemutatása:

ezen belül is kiemelten tehetséggondozó

;;Ö;;;l;i.ilJ*6- " 
Ú-Ú"ra"1 Áelyer relles egészéb€n a támogarási szer!iirré§b€n rögzitc,ttek sEe.inl ha3ználtunl

lel.

l=!!=l=t: !.:E==: ,- -- F- --,--"-" - -:jj:::

n]iü.vÁr, ioll ri.Lier diáx lészvérelárel. }Grman onó o6u€o§ biológia vcígeny, Hevgsy Gyorgy gís:ágo§ kamiai
n"r."ní,, í.l.ri pál orszáoos tóldi4._ttildr"rl ,r"rr"ny. Mindhái_om vcrúny háíomío.duló6, szcrrr"zésé é§ bonYollrása a
ii..utái xozrr"tt"n irányitisával, múa§an kvatifikált verscnytélelóseinek, szakoszálllelnök proíes§zorainak §zemélyes
Ényiásával, rönénik i t<idolgozon E§ b€vált metodika atapián, a média bevonásával; lársulari honlap igénybet élelével
Á'"ór""ni.xón induló áha6nós iskolai vll. ós vlll. osztályában tanuló diákok srám8: kb. 45 ezer íó. A len.ver§€
szervezéáe métleí, kilénc §zako§ztÁlyban (Biológta, csillagá§zat - Úrkuraás, Meteorol€la - Fizika, Földtudományi,
xa-i"i. ro.nvezeádománvi,MüBz.J;l orvo§_egé§z§égügyi,Tud. tónónétil zailik a tudományt népsreíúsÍtÓ,
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szérvezet névé:

AR TERMÉSZETrUDOMÁNY| TÁRSULAT

Támogatási program elnevezése:
§293_1r2o14l KozMt VELoDEsl, oKTATAsl TEVEKENYSEG

Támogató megnevezése: Tudományos l sm erette.ieszló Társulat

Támogatás forrása|

központi költségvetés !
önkormányzatiköItségvetés !
nemzetkózj forrás !
más gazdálkodó B

Támogatás idótanama:

Támogatási ósszeg: 1 ooo ooo

- ebból a tárgyéVre jutó összeg: 1 ooo ooo

- tárgyéVben felhasznált összeg: 1 000 000

- tárgyévben íolyósított összegI
1 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendó E vissza nem térítendó B
Tár9yévben íelhasznált összeg részletezése io9címenként

Személyi 33o ooo

Dologi 670 ooo

Felhalmozási

összesen: 1 ooo ooo

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

A Tudományos lsmérélíérieszlö Társulat, mint 3.övets€ mükódósi célú lámogaíási nyen, melyel a tag€gycsüleléi
közön - íe|tét€lekhez kólötten _ í9lo§zlotl. A lÁmogaá§ cólia a közmúvelödési, okaatást kiegésEltö, ism€aettoíieszlö
lcrrók6ny§ógek 3ló§ogités€ volt. Támogaíást .zon sze]vezetek kaphatt k, m3ltl3k íoglalkoznak tormésacltudományi
lsfleíelek terieszté§árel, úi kulalási eredmények közérlhetö módon lönénö kózzfiérelév€l, rehetséggondozó
hnulmányi vers€nyek szervezésével. Társulafunk ezen íelÉteleknek megíelell és a timogalás,l e Gélok megvalósitásáía
íordlbnuk.

Az uzleü evoen vegze! íoDo levekenysegek es programok oemutalasa
Magyar Természettudományi Tá.sulal a 2o13a)14_€§ tanévben 24. alkalommal ína ki háfom, országos ranulmányi
,/eísényá, több liz9z€r diák ré§zvaelét Gl. l€rman ottó orczág§g biológia vers.ny, }ael,€sy Gyöígy or§záoos kémiai
,eíseny, Teleki Pál orsz*lo§ íöldíai.-íöldlan ver§€ny, Mindháíom v€rsony hárcmíoadulós, saen ezé§e é6 bonyollrása a
ráísulal közvetlen irányításával, magasan l§raliíikált vgrsenyíelélö§€inek, szakosztáDÉlnök proí9§§zo.ainak §zemóly€§
líányitásával, tönénik a kidolgozon és b€vált metodika alapián, a média bevonásávol, társut8ri honlap igényb€vételé!.et
A veísenyeken induló álblános iskolai vll. és vlll. oszlályában tanu__ló diákok számö: kb. 45 ez"í íö. A tan.vers€
5zervezé§e mellett, kilenc szakosztályban (Bio|ó9ia, Gsillagásrat - Uíkutaág, Meleorológia - Fizika, Földtrtdományi,
Kómiei. Körnverettrrdománvi-Mü§2.Jní c)]vo§_€oászséoüovi.Tud- lörtónólil zailik a tudománú nóD§ze.ü3ító.
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
íanul mányi versenyek lámogarása

Támogató megnevezése: RichEr G€deon },|yn

Támoqatás ío.rása:

központi költséqVetés E
önkormányzatiköltségvetés !
némzétközi íolrás E
más gazdálkodó m

Támogatás idótartama:

Támogatásj összeg: 1 000 000

- ebből a tárgyéVre jutó ósszeg: 1 000 000

- tárgyéVben felhasznált összeg: 1 000 000

- tárgyéVben folyósított összeg:
1 ooo ooo

Támoqatás típusa; visszatérítendó E vissza nem téíítendó B
Tárgyévben íelha§znált összeg részletezése ioqcímenként

személyi

Dologi

Félhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyéVi íelhasználásának szöVeges bemutatása:

A támogatá§t e H€ve§y Gyórgy orszáqos Kémia vors€ny, a Helm&n ottó országo§ Biol€ia vér§€ny é§ a Teleki Pál
c.szágos Földraiz-Földian zr1+2o15, ári megréndezé§éhez kaptuk. A lámogatás 2014. novemb€a 2sn órkeEetl a
§zámlánkía, íelha§ználásáía a m15. gazdasági Arben kerül sor.

Az üzlet évben vegzett tóbb tevékenységek és programok bemutatása

szeryezet neve:

AR TERMÉSZETTUDOMÁNY| TÁRSULAT
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