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Közhasznúsági jelentés – tartalmi beszámoló 
A 2012-ben végzett tevékenységekről 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Egyesületünk a törvényi előírásoknak megfelelve összeállította a PK-142-es nyomtatvány alapján a 2012-es 
egyszerűsített közhasznúsági beszámolóját és annak mellékletét. A dokumentumokból kitűnik, hogy a 
mérleg főösszege 2502 ezer Forint volt, amelyből az összes ráfordítás 2124 ezer Forint volt. Így 
Egyesületünk 378 ezer forint pénzügyi eredménnyel rendelkezik. A pénzügyi eredmény felhasználása a 
2013-as évben a folyó projekt teljesítésére fog felhasználódni. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Egyesületünk 2013-ban költségvetési támogatást nem kapott. Bevételei egyrészt az egyesület által 
szerződésekkel alátámasztott tevékenységekből, másrészt a 2012-ben elnyert a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HURO-ETE programban), a „Clear Szamos” – A 
Tiszta Szamosért című, HURO/1001/065/1.3.1. kódszámú projektből származnak. A HURO-ETE program 
megvalósulása és annak pénzügyi vonzatai a 2013-as évben realizálódnak majd, mivel annak programzárása 
2013.05.31.-n lesz. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az egyesület tartaléka (eredménye) 49 ezer Ft-ról, 378 ezer forintra nőtt. A fenti összeg növeli az egyesület 
mozgásterét, és segíti a 2013-as céljaink megvalósítását, illetve alapját képezi HURO/1001/065/1.3.1. 
kódszámú projekt megvalósításának. Felhasználási terv alapján működési tartalékként kezeljük. 
 
4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁ RSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEIT ŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
Egyesületünk működéséhez ezen a címen nem kapott direkt támogatást. Vásárosnamény Város 
Önkormányzata 50 ezer Ft összegben szerződés szerinti megbízást adott rendezvény szervezésére. Az 
egyesület 2012-ben 71102 Euró támogatást nyert el a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 (HURO-ETE programban), a „Clear Szamos” – A Tiszta Szamosért 
című, HURO/1001/065/1.3.1. kódszámú projektre. Ebből a romániai partner 28203 euró összegben részesül. 
Az egyesületnek 42839 euró összeg áll a rendelkezésre a program megvalósítására. A program 
utófinanszírozott. Annak teljesítése 2013. május 31.-valósul meg. A pénzügyi elszámolás 2013 végére 
várható. A program ezévi tevékenysége 1690 ezer forint volt. A további felhasználás 2013-ban realizálódik. 
 
5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
Az egyesület vezető tisztségviselői fizetést, személyi juttatást nem kapnak. A programok végrehajtása során 
a feladatokhoz rendelt útiköltség-térítésben részesültek. Egyesületünk a  HURO/1001/065/1.3.1. kódszámú 
projekt megvalósításához a szerződés értelmében, a program megvalósulási időszakára két főt 
részmunkaidőben alkalmaz. Ez 2012 júniustól a program zárásáig tart. Így a személyi juttatások összesített 
értéke 662 ezer forint volt. 
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6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
Egyesületünk alapszabályban foglalt céljai közöl, a környezeti nevelésre a szemléletformálásra, a társadalmi 
tudatosság növelésére, a fenntartható fejlődés elveinek népszerűsítésére, a nemzetközi együttműködések 
erősítésére helyezte a fő hangsúlyt. Ezért folyamatosan bekapcsolódtunk más egyesületek térségünket érintő 
programjaiba, s ott igyekeztünk szerződések alapján meghatározó szerepet játszani.  
 
Mivel egyesületünk a jelenleg is működő, be nem jegyzett kiscsoport, a Természetbarát Diákkör 
szellemiségére alapulva jött létre, annak munkájában folyamatosan részt vesz. Tevékenységeinkkel 
bekapcsolódunk programjaikba, segítünk azok megvalósításában. 
 
Közhasznúsági célcsoportunk elsődlegesen a középiskolás fiatalok, illetve fiatal felnőttek és rajtuk keresztül 
a szülők, a felnőtt társadalom. Ezért a megvalósított programok elsősorban hozzájuk kötődnek. A 
Természetbarát Diákkör programjain keresztül végzett munkánk során évente kb. 500 fő hazai és határon túl 
élő fiatallal állunk munkakapcsolatban, programjainkba emellett több mint 3000 felnőttet, fiatal felnőttet 
sikerült egy- egy programrész megvalósítása során bevonni. 
 
2013-ban szeretnénk bővíteni a kört, és az akkreditációs feltételeket teljesítve önkéntes munkalehetőségeket 
kivánunk biztosítani érettségiző fiatalok számára. Erre komoly lehetőséget nyújt a HURO/1001/065/1.3.1. 
kódszámú projekt is. Így a 2012-es évet bázisnak tekintve egyéb tevékenységeinket is ebbe az irányba 
kívánjuk kiterjeszteni 
 
6.1 2012-ben megvalósított főbb tevékenységeink 
 
• Február: A Természetbarát Diákkörrel közösen a VIII.Együtt Európában kétnyelvű (magyar-román) 

környezetvédelmi vetélkedő és Ifjúsági Találkozó megszervezése. 
• Március-május: A Természetbarát Diákkörrel közösen a X. Közös Ügyünk Nemzetközi 

Környezetvédelmi  Program és együttműködés a Felső-Tisza Ökorégióban rendezvénysorozat 
szervezése 

• 2012. március: Egyesületünk által 2010-ben elindított Víz Világ Napja rendezvény szervezése 
Vásárosnaményban 

• 2012 július-augusztus: A Természetbarát Diákkörrel közösen a XXI. Beregi Természetvédelmi Tábor 
megrendezése 

• 2012 július – augusztus: Az Ifjú Botanikusok Baráti körével és a Karbonkörrel együttműködve részvétel 
az „Így lesz kerek a világ” program helyi és térségi programjaiban. Akciók: Vásárosnamény: Zoárd 
Napi Vásár; Jándi Tutajos Nap 

• 2012 szeptember – november: Rendkívüli biológia órák tartása, kiállítások, megjelenés a térség 
iskoláiban a fenntartható gazdálkodás, ökotúrizmus, környezeti nevelés érdekében. Helyszínek: II. 
Rákóczi Ferenc Gimnázium, Eötvös József Általános Iskola 

• 2012 október-november: Képzések és önkéntes akciók szervezése illegális hulladéklerakók keletkezése 
és megszüntetése érdekében az Emisszió Egyesülettel és a Szatmár-Beregi Tájvédelmi körzettel a 
Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Területen. 

• 2012 június- december: A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 (HURO-ETE programban), a „Clear Szamos” – A Tiszta Szamosért című, HURO/1001/065/1.3.1. 
kódszámú projekt 2012-es évi feladatainak megvalósítása a pályázati dokumentációk és főszerződés 
alapján. Tevékenységünk a Szamos folyó természeti értékeinek, környezeti állapotának, az itt élők 
életminőségének javítása érdekében kifejtett akciókból tevődik össze. Cél a társadalmi tudatformálás. 
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Összegezve egyesületünk 2012-ben sikeres évet zárt. Először jutott jelentősebb pályázati forráshoz, hogy 
annak segítségével megvalósítsa alapszabályunkban rögzített közhasznúsági céljainkat. Ez kiindulási bázist 
jelent a 2013-as munkánk tervezésére, hiszen a HURO-ETE program 2013 május 31.-ig tart. A program 
sikeres befejezése segíti szakmai erősödésünket, tapasztalatainkat. Ez jó lehetőséget jelenthet munkánk 
kiterjesztésére. 2013-ban további akciókat tervezünk: 
• HURO/1001/065/1.3.1. kódszámú projekt sikeres befejezése 
• Együttműködés a Természetbarát Diákkörrel  
• Önkéntes munkalehetőségek biztosítása érettségiző fiatalok számára akcióinkban 
• Nemzetközi ifjúsági programok szervezése (Együtt Európában; Közös Ügyünk; Hármashatár Találkozó 

– Európa Nap; Beregi Természetvédelmi Tábor, Madárvonulás-kutató tábor újra indítása a Kaszonyi-
hegyen. 

• Illegális hulladéklerakók megszüntetése program. 
 
 
 
Jánd; 2013.május 25. 
 
 
 
 

Toldi Zoltán 
Elnök 

 
 
 

Záradék: 
 
A 2012 évi közhasznúsági jelentést, annak mellékletét és a tartalmi beszámolót az egyesület elnöksége 2013 
május 24.-én megtárgyalta és elfogadta, illetve annak a közgyűlés elő történő előterjesztését javasolta. 
 
 A 2012 évi közhasznúsági jelentést, annak mellékletét és a tartalmi beszámolót az egyesület Közgyűlése 
2013 május 25.-én megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
 
Előttünk, mint tanuk: 
Név: …………………………………..  Név: ………………………………….. 
 
Aláírás:……………………………….  Aláírás:……………………………….  
  
Lakcím:……………………………………… Lakcím:……………………………………… 
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