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T e v é k e n y s é g ü n k  b e m u t a t á s aT e v é k e n y s é g ü n k  b e m u t a t á s a   

Általános tevékenységeink voltak 2009-ben: 
 
2009-ben pénzügyileg nehéz év volt, de szakmai tekintetben mégis eredményes, hiszen tovább 
szélesítettük tevékenységeinket. Az egykoron csak civil érdekképviseleti, civil közéletfejlesztési 
tevékenységeink már jó ideje egyre nagyobb hatékonysággal kibővültek környezetjogi, 
természetvédelmi jogi érdekvédelmi szakmai munkává, ami mellett egyre meghatározóbbá válik az 
alapítvány életében a helyi esélyegyenlőséggel, helyiek jogvédelmével foglalkozó tevékenység. A 
munkavállalói jogvédelem, és emellett megjelenő női jogvédő munka alig két éve, hogy érdemben 
megkezdődött, 2009-ben kiegészült a szülő nők érdekképviseleti tevékenységével, majd az évvégétől a 
progresszív oktatáspolitika népszerűsítésével.  
Konkrét lebonyolított programjaink: 

- helyi képzési programunkban a civil szervezetek aktivistái, önkéntesei részére törekedtünk 
minél szélesebb körű szervezetvezetési ismereteket átadni egy képzési program kapcsán 
hat hónapon át  

- esélyegyenlőségi programunk a női munkavállalók védelmével, munkajoggal kapcsolatos 
jogaikról való tájékoztatással telt, jártunk tavasszal Hollandiában egy tanulmány út 
keretében, majd előadásokat tartottunk, és helyi nő egyletet szerveztünk; 

- folytatódott Norvég EGT programunk, amelyben környezetet veszélyeztető beruházások 
ellen léptünk fel, eljárásokat kezdeményezve; 

- lakossági önszerveződés, összefogás szervezése kapcsán lehetőségünk volt helyi 
fejlesztéspolitikai beszélgetéseket tartani, és a helyi fejlesztéspolitikában részt venni; 

- civil műhely szolgáltatás fenntartásával továbbra is közel 30 civil szervezetnek nyújtottunk 
irodai infrastruktúránkkal segítséget tevékenységeik végzéséhez. Irodánk tárgyalója 
megbeszélések, egyeztetések helyszíne. Internet elérhetőségünk díjtalanul használhatják 
úgy is, hogy évek óta nem kaptunk Teleház fenntartásra támogatást. 

- érdekérvényesítés programunkban a Nimfea Természetvédelmi Egyesülettel közösen 
léptünk számos térségi beruházás negatív társadalmi-környezeti hatásával szemben.  

- támogatási tevékenységekkel helyi művészek munkáinak bemutatását segítettük elő  
- helyi identitás erősítése programunk kapcsán kiadványokat jelentettünk meg, illetve azok 

megjelenését támogatottuk, segítettük. 
 

Szakmai hatékonyság fokozása közös térségi civil stratégiai terv elkészítésével 
A programunk egyértelmű eredménye a három szervezet együttműködésének erősítése, közös 

stratégiai együttműködési dokumentum elkészítése, mely tartalmazza a közös elképzeléseken felül 
azt is, hogy ezek az elképzelések milyen missziós haszonnal járhatnak.   

Megítélésünk szerint a szervezetek munkahatékonysága is javult, részben a faciltátor szervezet 
közreműködése végett. Eredménynek tekintjük még a közcélú feladatok elvégzése érdekében 
végzett tevékenységeink stabilizálására a szervezetek hosszú távú önfenntartó képességének a 
javítására tett megállapítások felhasználását. 

 
Alapítványunk honlapjának kialakítása és online almanach készítése 

A támogatott program eredményeként létrejött a www.beklen.hu internetes oldal. Ezáltal a 
szervezet ismertsége növekedett, a nyilvánosság könnyebben hozzájuthat a szervezet 
tevékenységével kapcsolatos hírekhez, információkhoz, jobban átláthatja feladatait, működését. 
Ezáltal nőtt a szervezet iránti bizalom. Többen fordulnak a szervezethez, a megjelentett hírek 
hatására, többen érdeklődnek az aktuális futó programok felől. Más civil szervezetek munkájával, 
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programjaival kapcsolatos híreket is megjelentetünk, így a civil szervezetek is megismerik egymás 
munkáját, könnyebben megtalálhatják a közös pontot tevékenységükben. A szervezet működését, 
tevékenységét, a városi civil életet jobban átláthatják a potenciális támogatók is. Ezáltal a 
különböző, támogatók szerzésére szolgáló kampányok hatékonyabban, kevesebb költségből 
kivitelezhetőek, legyen az az 1%-al, vagy egyéb más ilyen jellegű felhívás. 

 
Pályázatírási és menedzsmenti ismeretekkel a vidéki szervezetek esélyeinek növelésére 

Programunk lényege egy pályázatírási, és projekttervezéshez kapcsolódó képzés szervezése 
külső szakértők bevonásával, annak érdekében, hogy képessé tegyük a civil szervezeteket a jobb 
pályázatok készítésére, és ezáltal segítsük őket céljaik elérésben. Célunk volt, hogy térségünk 
„versenyképességének” javítása érdekében növeljük a programot készíteni tudó, valamint 
pályázatot írni tudó, és nem utolsó sorban szerető emberek számát. A képzés résztvevőinek 
közvetlen célcsoportja a kistérségünk civil szervezeteinek munkatársai, önkéntesei, aktivistái voltak. 

 
Nők közéleti szerepvállalásának javítása nemzetközi tapasztalatok felhasználásával 

A program keretében a Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan egy rendhagyó eseménysorozatot 
szerveztünk, melynek részeként Nők az esélyegyenlőségért elnevezéssel női műhelyt tartottunk a 
szolnoki Esélyek Háza bevonásával. A rendezvényen 13 helyi közéletben ismert és aktív szerepet 
vállaló nő vett részt. Emellett kisiskolások részvételével ugyancsak március 8-án „Gyöngyös” 
délutánt hirdettünk, melyet március 12-én a Leányvirtus elnevezésű vetélkedővel folytattuk. Az 
első alkalommal nyolc, a második alkalommal pedig a 6 hatodik osztályos lány tudott eljönni. 
Utóbbi két alkalmat azért is tartottuk fontosnak, mivel a mai világban nehéz a hagyományokhoz 
kötődő, a női identitást pozitívan erősítő eseményeket találni a fiatalok számára. A program záró 
elemeként május hónapban norvégiai tanulmányúton vettek részt az alapítvány képviselői, mely 
során a norvég Equality and Anti-Discrimination Ombud, azaz Esélyegyenlőségi és 
Diszkriminációellenes Ombud hivatalának munkájával.   

 
Születés házak megismerésének és ismertségük terjesztésének elősegítése nemzetközi 
együttműködéssel 

A program keretében lobbi tevékenységet végeztünk a szülés, illetve a születés méltó 
körülményeinek megteremtése, valamint a női önrendelkezési jog szabad gyakorlása érdekében. 
Ezen programpont kapcsán számos civil szervezettel működtünk együtt, akik a 
www.soksoklevelet.freeblog.hu –n szereplő tartalmat ugyancsak aláírták.  

Anyák Napján került megrendezésre a Születés Ünnepe elnevezésű rendezvény, melynek a 
túrkevei Fekete István Oktatóközpont adott otthont. A rendezvényen a születéssel, nőiséggel, 
családdal és természetességgel kapcsolatos beszélgetésekkel vártuk a leendő anyukákat, 
kismamákat, szülőket, családokat.  

Elkészült a Testközelben címet viselő brossura, mely a babahordozó eszközök használatáról ad 
tájékoztatást. A kiadvány méltán mondható hiánypótlónak. 

A németországi születésházak jobb megismerése érdekében folyamatos kommunikációt láttunk 
el a partner szervezetünkkel a program ideje alatt, mely eredménye képen egy prezentáció is 
készült, ami bemutatásra került a Születés Ünnepén, valamint egy cikk is megjelent a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület Zöld Híradó című újságában. 



Beklen Alapítvány  Közhasznúsági beszámoló 2009. 

4. oldal 

P é n z ü g y i  b e s z á m o l óP é n z ü g y i  b e s z á m o l ó   

a.) Számviteli beszámoló:  
 

1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 
2 0 0 9 

év 
              adatok E Ft-ban 
Sorsz

ám 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) 8.090  21.820 

2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK    

3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 7.970  21.700 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 120  120 

5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 4.643  278 

6 I.   KÉSZLETEK    

7 II.  KÖVETELÉSEK    

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 4.643  278 

10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN 12.733  22.098 

11 C. Saját tőke (12.-16. sorok) 12.666  9.262 

12 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 50  50 

13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 12.395  12.591 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 

221  -3.379 

16 
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL 

   

17 D. Tartalék    

18 E.  Céltartalék    

19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 67  12.836 

20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   10.723 

21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 67  2.113 

22 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor) 

12.733  22.098 
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1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
  

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 9 

év 
                         adatok E Ft-ban 
Sorsz

ám 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 8.050  9.853 

2 
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
    (1.+2.+3.+4.+5.) 

8.050  9.853 

3     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    

4         a.) alapítótól    

5         b.) központi költségvetéstől    

6         c.) helyi önkormányzattól    

7         d.) egyéb    

8      2. pályázati úton elnyert támogatás 7.867  7.206 

9      3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 140  2.602 

10      4.  Tagdíjból származó bevétel    

11      5.  Egyéb bevétel 43  45 

12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK    

13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)    

14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek    

15     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    

16 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 8.050  9.853 

17 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
(A/II+B/2) 

   

18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 7.846  13.232 

19     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6.897  11.992 

20     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   431 

21     3. Ráfordítást jelentő elszámolások 932  809 

22     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 17   

23 
F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
1+2+3+4 

   

24     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    

25     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    

26     3. Ráfordítást jelentő elszámolások    

27     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
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1 8 8 3 2 2 6 8 9 4 9 9 5 6 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 9 

Év 
 

adatok E Ft-ban 
Sorsz

ám 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbítése 

Tárgyév 

a b c d e 

28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 1.136  -2.139 

29 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 

pénzügyi  eredménye (A/I-E/1-E/4) 
1.136  -2.139 

30 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi    

pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) 
   

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -932  -1.240 

32 
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben  

realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) 
-932  -1.240 

33 
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 

realizált  eredménye (B/2-F/2-F/3) 
   

34 I.   Adózás előtti eredmény  B-F/I+-H2    

35 J.   Fizetendő társasági adó    

36 K. Tárgyévi eredmény 221  -3.379 

37 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 

eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 
221  -3.379 

38 
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 

Eredménye (I-J) 
   

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 2.468 

40              1. Bérköltség 1.889 

41                  ebből   - megbízási díjak  

42                              - tiszteletdíjak  

43               2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  

44               3. Bérjárulékok 579 

45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 8.262 

46 C. Értékcsökkenési leírás 957 

47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 1.114 

48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

49 
             ebből:  A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként  
                         elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 

 

50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege  
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b.) Költségvetési támogatás felhasználása: 

Alapítványunk nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban. 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Alapítványunk az alakulást követő indulótőkét nem gyarapította, illetve nem változtatta, tehát 
a vagyont nem változtattuk, nem használtuk fel. 

A tőkeváltozás:  a 2008. évi 12.395 eFt, 2009. évi 12.591 eFt  változás +1,6 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;  

Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott. 

e) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól kapott támogatás mértékét; 

Támogató Azonosító Téma Összeg 

Norvég Civil Támogatási Alap NCTA-2008-Z00324 
Környezet és természetvédelmi 
érdékérvényesítés civil jogi 
eszközökkel  

1.594.439 

Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium – Norvég/EGT 
támogatás 

F-66-07-00112 
Tájgazdálkodással a biológiai 
sokféleségért, és az 
élelmiszerbiztonságért 

1.952.898 

Ökotárs Alapítvány PP2523 
Közérdekű bejelentők védelme 
érdekében platform létrehozása 
jogvédő szervezetekkel 

350.000 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-NK-09-A-P-0012 

Születés házak megismerésének és 
ismertségük terjesztésének 
elősegítése nemzetközi 
együttműködéssel 

300.000 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-09-A-0122 
Pályázatírási és menedzsmenti 
ismeretekkel a vidéki szervezetek 
esélyeinek növelésére 

1.408.000 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-09-C-0085 
Szakmai hatékonyság fokozása 
közös térségi civil stratégiai terv 
elkészítésével 

1.104.800 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-EA-09-0785 Működési támogatás 1.000.000 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-09-B-0331 
Alapítványunk honlapjának 
kialakítása és online almanach 
készítése 

200.000 

Nemzeti Civil Alapprogram NCA-NK-09-F-0356 
Nők közéleti szerepvállalásának 
javítása nemzetközi tapasztalatok 
felhasználásával 

527.000 

 
 

f.) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét; 

A Baklan Alapítvány tisztségviselői nem részesülnek e jogszabály hatálya alá eső rendszeres 
költségtérítésben, fizetésben, tiszteletdíjazásban. 2009-ban e tisztségeket betöltők kizárólag 
önkéntes munkában végezték közhasznú feladatvállalásaikat. 

 

 

 Barna Tamás 

 Kuratóriumi elnök 


