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1. A szervezet alap adatai
1. Elnevezés:

Guanó Barlangjáró Csoport

2. Rövid neve:

GUBACS

3. Képviselő:

Michaletzky-Csikós Emese

4. Székhely:

1037 Budapest, Szépvölgyi út 77. I/4.

5. Levelezési cím:

u.a.

6. Adószám:

18101955-1-41

7. KSH szám:

18101955-9133-529-01

8. Közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

9. Bírósági nyilvántartási száma:

9114

10. Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma: 2000.12.12.
11. Szervezet célja:

- természetjárás, ezen belül barlangjárás sport és kulturális
célú művelése
-

tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése a természet
védelmének elterjesztése

-

barlangok megismerése és kutatása, barlangfeltárás és
eredmények ismertetése

-

természetvédelem, barlangvédelem ezekhez kapcsolódó
nevelés, oktatás

2. A számviteli rendszer
Könyvelési rend:
Könyvelés pénzneme:
Beszámolás formája:
Mérlegkészítés időpontja:
Üzleti év:

2012.01.01-től taggyűlés határozat alapján a szervezet önként
áttér a kettős könyvvitelre
forint
egyszerűsített éves beszámoló
2015. január 22.
2014. január 01. – 2014. december 31.
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3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg adatai alapján:
(224/2000 (XII.19) Korm.rend. 4,5 sz. melléklet)

2014.12.31
adatok E
Ft-ban

Alaptevékenység vállalkozási tevékenység
összesen
Sorszá
m

A tétel megnevezése

a

b

Előző év

Előző
év(ek)
módosításai

Tárgy év

c

d

e

1

1.

Értékesítés nettó árbevétele

2

2.

Aktívált saját teljesítmények értéke

3

3.

Egyéb bevételek:

627

717

4

a,

ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés

156

155

5
6

b,
4.

támogatások
Pénzügyi műveletek bevételei

331
1

562
1

7

5.

Rendkívüli bevételek:

0

0

8

a,

ebből: alapítótól kapott befizetés

9

b,

10

A.

Összes bevétel (1+-2+3+4+5)

628

718

ebből közhasznú tevékenység bevételei

631

718

3
0

194

64

517

105

0

11
12
13

6.
7.

14

támogatások

Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
ebből vezető tisztségviselők juttatási

15

8.

Értékcsökkenési leírás

16

9.

Egyéb ráfordítások

17

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

18

11.

Rendkívüli ráfordítások

19

B.

Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

172

711

20
21

C.

ebből közhasznú tevékenység ráfordításai
Adózás előtti eredmény (A-B)

172
456

711
7

22

12.

Adófizetési kötelezettség

23

D.

Adózott eredmény (C-12)

456

7

24

13.

Jóváhagyott osztalék

25

E.

Tárgyévi eredmény (D-13)

456

7

0
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A Guanó Barlangjáró Csoport vállalkozási tevékenységet nem folytat.
Közhasznú tevékenységének árbevétele (717 ezer forint), mely három részből tevődik össze, a
tagdíj befizetésekből (155 ezer forint), az 1%-os támogatásból (262 ezer forint), és a pályázati
támogatásból (300 ezer forint).
A tagdíj árbevétel előző évhez képest összességében 14,35%-al nőtt. Tagdíj bevételünk nem
változott, 2014.12.31-én közhasznú szervezetünk 43 tagot számlált. Az adó 1%-os felajánlás
az előző évhez képest csökkent 17,08%-al. Összességében az árbevétel növekedés a 2014-ben
pályázaton elért sikeres eredményünknek, bevételnek köszönhetjük.
A közhasznú tevékenység ráfordításai 711 ezer forint, egy része 72,71 %-a (517 ezer forint)
értékcsökkenésből áll, melynek a nagy részét azonnal érték csökkenthető, 100 ezer forint
alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök vásárlása tette ki.
Egyéb ráfordítások 26,44% (188 ezer forint) között szerepel a működésünkhöz szükséges
raktár közös költsége, a könyvelői program éves frissítési díja és a törvény által megkívánt új
alapszabályunk elkészítésének jogi tanácsadási díja is.
A Guanó Barlangjáró Csoport 2014. évi közhasznú tevékenysége 7 ezer forint eredménnyel
zárult.

4. A cél szerinti költségek kimutatása
A Guanó Barlangjáró Csoport 2014-ben számos közhasznú tevékenységet végzett (7. pontban
részletezve), ezzel szemben tiszteletdíjat, útiköltséget nem számolt el, mivel a civil
szervezetünk tagjai e tevékenységét közhasznú munkában végezték.
Civil szervezetünk működéséhez szükséges alapvető költségek merültek fel, pl.: raktár közös
költsége, jogi tanácsadási díj (új alapszabály elkészítéséhez).
Szervezetünk idén is fontosnak tartotta az alapfelszerelések bővítését és az elhasználódott
eszközök pótlását, melyre 355 ezer forintot költött.
A Guanó Barlangjáró Csoport által megrendezésre kerülő különféle programok szállás és
belépőjegy költségét szerveztünk állta.
A Guanó Barlangjáró Csoport 2014-ben pályázaton elnyert összeget az önrésszel kiegészítve
felszerelésekre költötte, mely projektorból, GPS-ből és barlangász gyerekbeülőből állt.

5. Közhasznú célú működésre kapott támogatás, 1%-os támogatás
felhasználásnak kimutatása
Az adott évi 1%-os támogatás sajátossága, hogy annak összege szeptember elején kerül
kiutalásra. Így 2014-ben az előző évi és az azt megelőző évi 1%-os összeg felhasználásra
került sor.
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A Guanó Barlangjáró Csoport az 1%-os támogatást az alapfelszerelésekre (pl.: barlangász
kötél, barlangász beülő, karabiner, lavina jeladó), csoportos barlanglátogatási díjra, terület
bérleti díjra és a működéshez szükséges raktár közös költségére és az új alapszabályunk
elkészítésének jogi tanácsadási díjára használta fel.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, összegének
kimutatása
A Guanó Barlangjáró Csoport 2014-ben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem
nyújtott a vezető tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója
A Guanó Barlangjáró Csoport – alapszabályban megfogalmazott – célja: olyan tevékeny,
alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának a barlangkutatást, a
barlangjárást, a természet- és a környezet védelmét, és ennek a gondolatnak a fiatalabb
korosztályoknak való átadását tekinti.
A Guanó Barlangjáró Csoport 2014 évi taglétszáma:
● 24 rendes tag („törzs”)
● 19 pártoló tag („csíra”)
Az év első negyedévében sikeres barlangtúrákat szerveztünk hazánkban: januárban a
Bükk-fennsík barlangjait, a Jávorkúti- és a Láner-barlangot kerestük fel. Március végén nagy
csapattal látogattuk meg az Aggteleki-karszt, illetve az Alsó-hegy vertikális kiterjedésű
barlangjait: a Rejtek-, a Vecsembükki-, az Almási-zsombolyt és a Baglyok-szakadékát. A
csapat kisgyermekes, illetve kevésbé aktívabb része felszíni ügyeletet biztosított a barlangba
leszállóknak, de emellett felszíni kirándulásokat is tettek, illetve többen az idegenforgalmilag
kiépített Rákóczi-barlangot is megtekintették. A barlangtúrák díját az egyesület magára
vállalta.
Egyesületünk három kiváló tagja is részt vett a februárban megrendezésre kerülő olaszországi
barlangkutató expedíción, ahol a Gortani-barlangrendszer feltárásában, kutatásában működtek
közre. Az expedíció sikeréhez az egyesület nem csak személyi részvétellel, hanem
nélkülözhetetlen tárgyi hozzájárulással is segítséget nyújtott, hiszen a kutatás során speciális
egyesületi felszerelések is felhasználásra kerültek.
Az évenként megrendezésre kerülő tavaszi barlangász verseny, a Hágó Kupa szervezésében
idén az Egyesületünk is részt vállalt, hiszen egyik tagtársunk a megelőző évben a nyertes
csapatban versenyzett, így a szervezés joga őt, azaz az egyesületet is megillette. Az
eseményen számtalan egyesületi felszerelés került használatra.
A pünkösdi hétvégén az egyesület szervezésében és anyagi támogatásával egy aktív családi
hétvége tudott megvalósulni a Bükk hegységben, a Barátságkert turistaháznál. Számos
barlangtúra, családi kirándulás és piknikezés, erdei gyermek-sportverseny és egyéb természet
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közeli lehetőség színesítette a hétvége programját, amelyen összesen 50 fő, benne 20 gyermek
vett részt.
A nyár folyamán egyesületünk a montenegrói barlangkutató táborban is képviseltette magát,
ahol több, eddig teljesen ismeretlen barlang feltárásában vettek részt.
Nyár végén újabb családi nap került megszervezésre Budapest területén belül, a Kecske-hegyi
kőfejtőben. A rendezvényen az egyesület a gyermekeknek kötélpályát, csúszóhidat épített,
illetve a szükséges biztonsági felszereléseket (sisakok, beülők) biztosította.
Gyógypedagógus egyesületi tagtársunk „Integráció a szabadidőben” címmel tartott előadást a
Prizma Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben megrendezésre került
Prizma napok keretében, különös tekintettel a sérült fiatalok barlangi túráztatására. A
kívülállók számára nehezen elképzelhető helyszínek és helyzetek szemléltetésére az egyesület
projektora és a raktári felszerelések voltak segítségére az előadása során.
Az egyesület több tagja vesz részt rendszeresen segítőként sérült, beteg, illetve gyógyult
gyermekeknek és családjaiknak szervezett sportélmény programok lebonyolításában. Ezek a
tevékenységek a sérült (értelmi, testi, szociális hátrányokkal küzdő) fiatalok komplex
fejlesztésében kivételes lehetőséget biztosítanak.
Idén is az egyesület keretei között került megszervezésre a barlangászok Mikulás-napi játékos
versenye, mely sok érdeklődőt vonzott a programra, illetve nagy sikerrel zárult.
Az egyesület tagjai az idei év során is rendszeresen látogatták a Budapest területén található
Mátyás-hegyi barlangot, amely túrákon az egyesületi tagsággal nem rendelkező érdeklődők is
megismerkedhettek a természet csodáinak földalatti világával.
A túrázások mellet a Guanó Barlangjáró Csoport tagjai több sikeres feltáró, kutató munkában
is folyamatosan részt vállalnak (Baradla-, Ferenc-hegyi-, Ajándék-, Leány-barlang).

Záradék
A kiegészítő melléklet a 2014.12.31. egyszerűsített éves beszámolóhoz tartozik. Az
egyszerűsített éves beszámoló és a kiegészítő melléklet az Országos Bírói Hivatal részére
beküldésre kerül, valamint a GUBACS székhelyén megőrzésre kerül, abba bárki betekinthet,
saját költségére másolatot készíthet.
Budapest, 2015. január 22.
______________________________
Michaletzky-Csikós Emese
képviselő
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