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A. Számviteli Beszámoló 
 

A számviteli politika főbb vonásai 

 

Az egyesület  számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vettük a 

számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a  beszámolónk reálisan 

mutatja az egyesület jelenlegi vagyoni- és pénzügyi helyzetét. 

 

Egyesületünk beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében 

egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül a kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló formátum szerint teljesíti. A 

könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al-, és részletező számlákat, 

azok számjeleit és megnevezését számlatükörbe foglaltuk össze. A számlatükör és a 

szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveinket a számviteli törvény 

előírásai szerint vezessük. 

A felmerült költségeket  az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Ez a számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind külső-, mind belső célú információk 

rendelkezésre álljanak. 

 

Rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek 

nincsenek összefüggésben a szokásos egyesületi tevékenységgel, vagy értékük, 

összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes 

felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell rendkívüli bevételek közé 

sorolni. 

 

A vállalkozásunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat 

alkalmazza: 

 A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatjuk 

ki. 

 Az értékcsökkenés tervezésekor  a társasági adótörvény kulcsait 

alkalmazzuk. 

 Az 100.000 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket a 

használatbavételükkel egyidejűleg értékcsökkenési leírásként elszámoljuk,  

 A tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analítikát vezetünk a főkönyvvel 

való folyamatos egyeztetéssel. 

 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása akkor indokolt, ha az eszközöknél 

megtervezett körülményekben lényeges változás következett be. 

 

Analítikus nyilvántartást vezetünk az egyesület a vevői követeléseiről, a szállítói 

tartozásokról, a tárgyi eszközökről. 

Két, vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának 

kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát vezetünk. 
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Mérleg: 

 

Az egyesület mérlegének főösszege 2016. évben 4.334 e Ft volt. 

Befektetett eszközök  0 eFt-os  értéken szerepelnek, 2016.évben az 

eszközállomány teljesen leamortizálódott. A készletek 593 eFt-os összege a 

Biodinamikus mezőgazdálkodás alapjai 64 eFt, Biodinamikus 

kertgazdálkodás 187 eFt, 2017 évi Vetési naptár 330 e Ft, 2016-os Vetési 

naptár 12 eFt beszerzési áras összegét tartalmazza.  

A követelések 1 021 eFt-os összegéből a Biokultúra Szövetség 700 eFt-al-, 

Demeter Iternational  244 e Ft-al-,  magánszemélyek vetési naptárból eredő 

lejárt  határidejű összeggel, 76 eFt-al tartoznak.NAV követelésünk 1 eFt. 

A pénzeszközök 2 593  eFt-os összegéből 2 593 eFt az Erste Bankkal 

szemben fennálló számlapénzt, 127 eFt készpénzt tartalmaznak. 

 A tőkeváltozás a korábbi évek alaptevékenységéből akkumulált eredményeit 

tartalmazza  4 112 eFt-os összegben.  

Rövidlejáratú kötelezettségek között van  1 eFt NAV szocho fizetési 

kötelezettség. 

A tárgyévi alaptevékenységből származó eredmény  221  eFt  nyereség volt. 

 

Eredménykimutatás 
 

 

 Az egyesület éves alaptevékenységének eredménye 221 eFt nyereség. 

Vállalkozási tevékenység nem volt, így adófizetési kötelezettség sem 

keletkezett. 

Bevételünk 3.584 e Ft, melyből árbevételünk 1 963 eFt, tagdíjak 237 eFt, 

tagok támogatásai 18 eFt, Demeter International támogatása 1 352 

eFt,egyéb más bevétel 14 eFt. Itt hajtottunk végre módosítást az előző évhez 

képest, mert a Demeter International-tól kapott (ugyan számlázott ) összeg 

nem árbevétel, hanem támogatás,ugyanis az egyesület meghatározott 

feladataira nyújtja és nem szolgáltatás, vagy termék ellenértéke.  

A 3 363 eFt ráfordításból 260 eFt anyagköltség, 1.834 eFt igénybe vett 

szolgáltatás, 254 eFt egyéb szolgáltatás, 433 eFt az elnök utiköltség térítése, 

119 eFt  fordítási megbízási díjak, 31 eFt bérjárulék és 99 eFt 

értékcsökkenés, 300 eFt a Biodinamikus Alapítvány támogatása, és 33 eFt a 

deviza árfolyamveszteség. 
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Pénzügyi, jövedelmezőségi helyzet 
 

 Az egyesület felvállalt feladataihoz a pénzügyi források   rendelkezésre 

álltak, és még eredmény is tudott képződni. A költségekkel igazodtunk a 

bevételi lehetőségekhez. 2016.évben pályázati forrásunk nem volt. 

Bevételünk jelentős része a Demeter International nemzetközi  szervezettől 

származik. Ezek az összegek ( 1 352 eFt ) támogatás tartalmúak, ugyanis a 

felmerült költségek fedezetét biztosítják. 

Likviditási problémák nem voltak. Egyesületünk az elmaradt tagdíjak 

beszedése érdekében felszólító levelet bocsátott ki, melyre a bevételek zöme 

2017.évben folyt és folyik be. 

 

 

Létszám, jövedelmezőség alakulása 

   

Munkaviszonyban foglalkoztatott személy nem volt.  

 
B. A költségvetési támogatások felhasználása 

 

Költségvetési támogatásban nem részesültünk. 

 

C. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

1. Az Egyesület vagyona: 

Az egyesület 2016. évi 4.334 e Ft-os vagyona az alábbi tételekből adódott 

össze: 

 

Tőkeváltozás:                                 4 112 e Ft 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:                   221 e Ft 

Saját tőke:                          433 e Ft 

Kötelezettségek:                             1 e Ft 

Passzív időbeli elhatárolások:                                         e Ft 

Vagyon összesen:                                                 4.334 e Ft 
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2. Közhasznú tevékenység bevételei: 

 

  Működésre kapott támogatás az alapítóktól:                      18 e Ft 

  Pályázaton nyert támogatás                                                 0 e Ft 

  NAV 1 % személyi jövedelemadóból                                   14 e Ft   

  Közhasznú tevékenység bevételei:                                  1 963 eFt 

  Tagdíj                           237 e Ft 

  DI támogatása                       1 352 e Ft 

  Összes közhasznú bevétel:                                             3.584 e Ft 

 

3. Közhasznú tevékenység ráfordításai: 

   Anyag jellegű ráfordítások:                                         2.348 eFt 

   Személyi jellegű ráfordítások:                                         583 eFt 

   Értékcsökkenés                 99 eFt 

   Egyéb ráfordítás                                                             300 eFt 

   Árfolyamkülönbözet                                                          33 eFt 

  Összes közhasznú ráfordítások:                                   3 363 eFt 

 

 

D. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Egyesületünk által nyújtott cél szerinti juttatás a Biodinamikus Alapítvány 

részére nyújtott  300 eFt-os összegű támogatás volt.           

 

 

E. A központi költségvetési szervektől, 

Az elkülönített állami pénzalapokból, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzati 

társulásoktól és mindezen szervektől kapott 

támogatások mértéke 
 

Az egyesület költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi 

önkormányzatoktól és azok társulásaitól támogatásban nem részesült. 

 

 

F. A közhasznú szervezetek vezető tisztség-viselőinek 

nyújtott juttatások értéke és összege 
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Az elnök részére  személygépkocsi költségtérítés ( útnyilvántartással) címen 

434 eFt-os- , Dornach Mezőgazdasági konferencia költsége 259 eFt-os, 

Helsinki Demeter International taggyűlésen való megjelenés 97 eFt-os 

összeg  került kifizetésre.  

A tikár részére vetési naptár képszerkesztése 56 eFt-os-, 72 eFt-os-, honlap 

aktualizálás, Budaházi kertészet üzemlátogatása riport készítéssel 130 eFt-

os összegekben került kifizetésre számla ellenében. 
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G. A közhasznú tevékenységről szóló rövid     

TARTALMI - SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
I. Alapadatok: 

Egyesület neve:   Biodinamikus Közhasznú Egyesület 

Címe:     1026 Budapest, Orsó u. 55. 

Adószáma:   188860160 -1- 17 

Alakulásának éve:  2000. 

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 2000. május 2. 

Bírósági nyilvántartásba vétel száma:       Pk. 60053/2000/2 

Státusza:   Közhasznú civil szervezet 

Működésének hatóköre: Országos  

Hivatalos képviselői:  Mezei Mihály elnök 

     Bognár Éva titkár  2008 január.  

 

Elnökség tagjai: 

Mezei Mihály   elnök 

                  Bognár Éva                       Titkár    

Dr. Mezei Ottóné   tiszteletbeli elnök 

Kiss Katalin   Elnökségi tag 

Treiber Gabriella    Elnökségi tag 

 

 

 

Elérhetőségek: 0670/4141 800 Bognár Éva,   

30/2828 436; 30/ 814 3608  Mezei Mihály 

E mail: mihaly.mezei@gmail.com 

             info@biodin.hu 

 

Közzétételi kötelezettség: 2017  május 31-ig 

Közzététel helye: www.biodin.hu 

  

II. Az egyesület általános céljai: 
 

 

A. Az Egyesület legfőbb célja a korszerű és szélesebb értelemben vett aktív környezet-, 

természet- és egészségvédelem, az ökológiai illetve biogazdálkodás; ezen belül is a Rudolf 

Steiner által megadott biodinamikus gazdálkodási mód elméletének, szemléleti módjának és 

gyakorlatának támogatása. 

 

 

A fenti általános cél érdekében az Egyesület célja : 

a. Oktatás, szakmai továbbképzés, kutatás és kísérleti fejlesztés végzése, segítése. A helyi 

biodinamikus mintagazdaságok  létrehozásának támogatása. 

b. Természeti, környezeti, ökológiai  értékeink megóvása és rehabilitálása. Biológiai 

sokféleség (biodiverzitás), természetes fajok fenntartása és szaporítása. Őshonos 

növények és állatok, helyi fajták fenntartása és szaporítása. 

mailto:mihaly.mezei@gmail.com
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c. Az ember és környezete közötti összhang megteremtése, agrárkultúra, és az 

agrárkultúrához kapcsolódó néprajzi örökség ápolása. 

d. A fenntartható fejlődés és mezőgazdaság gyakorlatának támogatássa és terjesztése. 

      

3. Az egyesület által végzett közhasznú tevékenységek: 
 

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 

26. § c) szerint): 

 

- (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, (TEÁOR szerint: 85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás) 

Konkrétan: előadások,bemutatók, gyakorlati tapasztalatcserék tartása, gyógyító preparátumok 

készítése 

 

- (3.) tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint: 73.20 Társadalomtudományi, humán 

kutatás, fejlesztés) 

Konkrétan: Biodinamikus kutatások végzése, fordítások végzése, publikációk 

 

- (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint: 80.42 Felnőtt- és 

egyéb oktatás) 

Környezetvédelmi előadások, természetszemléleti táborok tartása, gyakorlati foglalkozások és 

bemutatók tartása 

 

- (5.) kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint: 91.12 Szakmai érdek-képviselet, 91.33 Máshova 

nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) 

Agrárkulturális hagyományok őrzése 

 

- (9.) környezetvédelem, (TEÁOR szerint: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, 

társadalmi tevékenység) 

Konkrétan: Bio és biodinamikus módszerek népszerűsítése 

 

 

 

  

IV. Egyesületünk  2016 évi tevékenysége 
 

- 2016:  15 szakmai találkozó és rendezvény - helyszínek: Budapest, Legénd, 

Tamási, Bátaszék, Karcag, Domonyvölgy, Fülöpjakab) 

-  Kapcsolattartás: BDKE képviselete a Landwidrschaftliche TAGUNG-on 

Dornachban, folyamatos kapcsolat a Demeter Internationallal, Biokultúra 

Szövetség tagja a BdKE 

Kiadványok, ismeretterjesztés: Vetési Naptár 1800 pl, Demeter International 

Gazdálkodási irányelvek aktualizált formája az egyesület honlapján,.hírlevelek. 
 

Saját honlap: www.biodin.hu,  . 

Prepatátumkészítés: a Nemzetközi Demeter Standardnak megfelelő minőségben, 

Legénden, Bátaszéken, Tamásiban, a nagyüzemi gazdaságok maguk állítják elő a 

preparátumokat 

Környezetvédelmi terepgyakorlat: biodinamikus táborok, szakmai bemutatók, 10 

napos táborok  Legénd, Domonyvölgy Budaházi kertészet egyetemi hallgatók 3 

http://www.biodin.hu/
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szakmai gyakorlat 

Fülöpjakab Nemes Mátyás gazdasága, Szentgál 

Oktatás: Legénd nyári gyakorlat Waldorf iskolák tanulóinak, Téli intenzív 

biodinamikus tanfolyam Gödöllő, Domonyvölgy Budaházi kertészet Demeter 

gazdaság – egyetemi hallgatók szakmai gyakorlata,  Kertésztanár képzés – Török 

Sándor alapítvány, Wldorf tanárképzés,  

 

F. Szaktanácsadási rendszer: 

Az egyesület vezetőségi tagjai ingyenes szaktanácsadási rendszert működtetnek, az 

ország bármely pontjára kimenve akár helyszíni szemlével egybekötve segítenek a 

biodinamikus gazdálkodás gyakorlati kérdéseiben.  

 

 

V. A Biodinamikus Közhasznú Egyesület bárki számára igénybe vehető 

ingyenes szolgáltatásai  2016-2017. évben 
 

Szolgáltatás 

megnevezése 
 

Szolgáltatás helye Szolgáltatás módja Érintettek 

körének 

megnevezése 

Érintettek 

Körének 

létszáma  2016- 

1. Általános 

információk nyújtása 

kezdőknek 

Tamási Kp.(Tolna) 
Legénd, (Nódrád) 

Budapest, 

Polgár (Hajdú – 

Bihar) 

Telefonon keresztül, 

szóban, helyszíni 

kiszállással 

Kezdő érdeklődő 

szakmaiak és 

laikusok 

400 fő 

2. Általános 

információk nyújtása 
www.biodin.hu Internetes oldal 

 

Minden érdeklődő 10000 fölött 

3. Bevezető tanfolyam Téli tanfolyam 

Gödöllő Pest megye 

(de érintettek 

országos) 

2 napos intenzív 

tanfolyam 
Tagok + 

érdeklődők 
Kb 80 -100 fő 

4. Preparátumkészítés 

megtanulása 
Tamási (Tolna), 

Legénd (Nógrád), 

Ispánk(Zala) , 

Iváncsa (Fejér), 

Gödöllő (Pest) 

1 napos bemutató és 

gyakorlat évente 2 X 
Tagok + 

érdeklődők 
Kb. 100 fő 

5. Preparátmok 

részben ingyenes 

részben önköltséges 

szolgáltatása 

Tamási (Tolna), 

Legénd (Nógrád), 

Gödöllő (Pest  

Küldés postán ill. 

személyes találkozó 

utján 

Tagok + 

érdeklődők 
200 fő 

6. Szakfordítás, 

publikációk 

megjelentetése 

Budapest Könyvkiadás, hírlevél Országos 

szélesebb 

közönség 

fogyasztók és 

termelők 

1500-2000 fő 

7. Önálló 

biodinamikus rovat 

vezetése országos 

lefedettségű újságban 

Országszerte Biokultúra újságban 

Bolgár László rovata  
Országos 

szélesebb 

közönség 

fogyasztók és 

termelők 

1500-2000 fő 

 

8. Bemutató gazdaság 

Nyílt Napok 
Fülöpjakab(Bács Kiskun),   

Budapest, Gödöllő 

Domonvölgy,(Pest megye,  

Legénd (Nógrád megye), 

Nyíregyháza,Tamási(Tolna,  

Ált: Országos 

hírdetettség 1 napos 

szakmai nap, 1-3 órás 

előadással, konzultáció, 

gazdaságbemutatással 

Tagok + 

érdeklődők 
400-500 fő  
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9. Szaktanácsadási 

rendszer 
 Országszerte Átállás alatt lévő 

gazdasággal intenzív 

szakmai munka 

Kb. 15 gazdaság 15   

 

 

VI. Tevékenységünk társadalmi hasznosultsága: 
 

1. Célcsoport: 

Az egyesület tagsága folyamatosan bővül, jelenleg 107 fő 

Egyesületünk tagságának szakmai és érdekképviseleti ereje, tudása a belső képzések és 

tapasztalatátadás útján évről évre növekszik, és mára már megközelíti illetve eléri a nemzetközi 

mércével is elvárható mértéket. 

 

 

2. Célcsoport: 

Biogazdálkozók, környezet és  egészségvédők szélesebb tábora, civil lakosság 

Becsült létszám: Több tízezer fő 

A hivatalos és országos terjesztésű lapokban való megjelenéssel ismereteinket szélesebb körben 

terjesztjük. Az országos hirdetettségű Biokultúra Napokon rendszeres előadók vagyunk. 

 

3. Célcsoport 

Waldorf iskolák és Waldorf Szövetség 

Becsült létszám: kb 3 000 fő 

A Waldorf iskolák hivatalos kerettantervében földművelés és kertészeti oktatás címszó alatt a 

biodinamikus kertgazdálkodás szerepel, mint tananyag. A kertésztanárok továbbképzését és 

szakmai segítését Egyesületünk látja el. (Legénd – Forrás major -  továbbképzési napok.) Az 

idén Legénden 4 nyári biodinamikus tábor került megrendezésre. 

 

4. Célcsoport: 

Egyéb szakmai szervezetek: 

Becsült létszám: kb. 10-15 szervezet és annak tagsága 

Kb. 10 – 15 fontos és jelentősebb szakmai és környezetvédelmi szervezettel tartunk kapcsolatot, 

hogy egymás tevékenységét a közös célok érdekében segítsük.   

 

 

 

 

Budapest, 2017. május 18. 

                                                             ……………………………………                

      Mezei Mihály elnök sk 

 


