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Közhasznúsági jelentés – tartalmi beszámoló 
A 2013-ben végzett tevékenységekről 

 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Egyesületünk a törvényi előírásoknak megfelelve összeállította a PK-142-es nyomtatvány alapján a 2013-es 
egyszerűsített közhasznúsági beszámolóját és annak mellékletét. A dokumentumokból kitűnik, hogy a 
mérleg főösszege 11.688 ezer Forint volt, amelyből az összes ráfordítás 10.663 ezer Forint volt. Így 
Egyesületünk 1.025 ezer forint pénzügyi eredménnyel rendelkezik. A pénzügyi eredmény felhasználása a 
2013-as évben a lezárult projektek finanszírozására 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 2014-es évben realizálódnak majd, mivel a program 
utófinanszírozású. 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az egyesület tartaléka (eredménye) 378 ezer Ft-ról,1025 ezer forintra nőtt. A fenti összeg növeli az 
egyesület mozgásterét, és segíti a 2014. évi közhasznú feladataink ellátásának finanszírozását, céljaink 
megvalósítását. 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.  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 2013. május 31. napján 
lezárásra került, melynek pénzügyi rendezése áthúzódott a 2014. évre.  
A Nemzeti Környezetvédelmi Program keretében környezet-és természetvédelmi célú projektek 
megvalósításra biztosított támogatás a „Madárgyűrűző tábor a Kaszonyi hegyen” című projekt összege 508.650 
forint, mely támogatás előfinanszírozott, felhasználása folyamatban van. A program befejezésének 
időpontja 2014. május 31. 
 
 
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 alkalmazott. Ez költség a 2013.év vonatkozásában, a személyi juttatások összesített értéke 
337 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. Ennek törvényi háttere: 
A környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek 
terjesztése oktatási és közművelődési intézményekben. 
Környezeti oktatás, képzés 
(1995. évi LIII. tv. 54.§ és  1996. évi LIII. tv. 64.§) alapján 
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 
Természetvédelem, természetvédelmi szemléletformálás 
(1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.  § (1) bekezdése) 
 
5811 sorszám alapján nyilvántartásba vették az Egyesületet a 311157-1/2013/ESÉLY iktatószámú határozat alapján. 
Így szerződést kötöttünk a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal a fiatalok közérdekű önkéntes 
tevékenységének biztosítására. Ez alapján 2013 őszén a vásárosnaményi Autómentes Nap programjaiban 44 diák 
205 órában, a „Vadgesztenyegyűjtés” jótékonysági programunkban 42 diák 112 munkaórát teljesített. A 
Természetbarát Diákkörrel együtt részt veszünk a ZÖLD KOMMANDÓ Városi akció szervezésében és 
végrehajtásában. Öt alkalommal 95 diákot mozgósítottunk az akciókra. 
 
Közhasznúsági célcsoportunk elsődlegesen a közép- és általános iskolás fiatalok, illetve fiatal felnőttek és 
rajtuk keresztül a szülők, a felnőtt társadalom. Ezért a megvalósított programok elsősorban hozzájuk 
kötődnek.  
 
Beadott pályázataink ennek a célnak a megvalósítását szeretnék elérni. A „Clear Szamos” – A Tiszta 
Szamosért című, HURO/1001/065/1.3.1. kódszámú projekt 2013-as programrészeibe a fenti célok alapján 
vontuk be a résztvevőket. (bővebb információk a www.btke.hu honlapunkon) Ezen akciók során a térség 
általános és középiskolás fiataljait (kb. 500 fő) és a felnőtt társadalmat igyekeztünk bevonni. 
 
6.1 2013-ban megvalósított főbb tevékenységeink 
 
• Januártól – júniusig tartó programok a  A „Clear Szamos” – A Tiszta Szamosért című és 

HURO/1001/065/1.3.1 számú projekt keretében végzett akciók 
„Ne bánts a Szamost!” – képzőművészeti pályázati program fiataloknak 
„Az Ember és a Természet” Környezetvédelmi, környezeti nevelési vetélkedő 
A „Folyó és az Ember” szakmai tábor fiataloknak. 25-25 magyarországi és romániai fiatal részére 
• Február: A Természetbarát Diákkörrel közösen Ifjúsági Találkozó és Téli Túra szervezése 

Szatmárnémetiben. 
• 2013. március: A Víz Világnapja 2013 rendezvény megszervezése. 
• 2013 július-augusztus: A Természetbarát Diákkörrel közösen a XXIII. Beregi Természetvédelmi Tábor 

megrendezése 
• 2013 szeptember: Együttműködési szerződés kötése a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc 

Gimnáziummal a fiatalok közérdekű önkéntes munkavállalásának elősegítésére, amely keretében:  
- Autómentes Nap programjaiban 44 diák 205 órában,  
- a „Vadgesztenyegyűjtés” jótékonysági programunkban 42 diák 112 munkaórát teljesített. 

• 2013 október: A Természetbarát Diákkörrel együtt részt veszünk a ZÖLD KOMMANDÓ Városi akció 
szervezésében és végrehajtásában. Öt alkalommal 95 diákot mozgósítottunk az akciókra. 

2012 október-november: Az NKP céljainak megvalósítására benyújtott „Madárgyűrűző tábor a Kaszonyi 
hegyen” projekt során végzett természetvédelmi kutatás és szemléletformálás 2013 őszén. A  
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