A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

2017.05.31 12:59:57

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:
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Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

19 Veszprémi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 2 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Veszprém
Közterület jellege:

Kossuth
1

Lépcsőház:

Emelet:

II.

utca

Ajtó:

2

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 9

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 0 1 0 7

1 5 8 6

/ 1 9 9 7/1 8

1 8 9 2 5 2 3 8

1

1 9

Dr. Szalay Tímea

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Veszprém

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

590

559

I. Immateriális javak

300

300

II. Tárgyi eszközök

290

259

12 946

11 448

10 527

10 287

2 419

1 161

980

980

14 516

12 987

13 901

12 876

I. Induló tőke/jegyzett tőke

435

435

II. Tőkeváltozás/eredmény

14 741

13 465

-1 275

-1 024

111

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

615

I. Hátrasorolt kötelezettségek

615

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

111

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

14 516

12 987
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

6 291

4 079

6 291

4 079

5 626

4 103

5 626

4 103

35

70

35

70

5 590

4 003

5 590

4 003

0

13

0

13

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

11 917

8 195

11 917

8 195

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

11 917

8 195

11 917

8 195

5. Anyagjellegű ráfordítások

7 577

3 939

7 577

3 939

6. Személyi jellegű ráfordítások

5 199

4 992

5 199

4 992

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

1 920

2 930

1 920

2 930

7. Értékcsökkenési leírás

216

197

216

197

8. Egyéb ráfordítások

200

91

200

91

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

13 192

9 219

13 192

9 219

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

13 192

9 219

13 192

9 219

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-1 275

-1 024

-1 275

-1 024

-1 275

-1 024

-1 275

-1 024

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

2 135

2 618

2 135

2 618

192

197

192

197

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

8 2 0 0

Település:

Veszprém
Közterület jellege:

Kossuth
Lépcsőház:

Emelet:

II.

utca

Ajtó:

2

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 0 .P k . 6 0 1 0 7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 9

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 7 / 1 8
1 5 8 6

1 8 9 2 5 2 3 8

1

1 9

Dr. Szalay Tímea

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Helyi környezet- és természetvédelem.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség
Elnök
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 920
Előző év (1)

2 930
Tárgy év (2)

1 920

2 930
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

11 917

8 195

192

197

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 725

7 998

H. Összes ráfordítás (kiadás)

13 192

9 219

5 199

4 992

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

13 192

9 219

K. Tárgyévi eredmény

-1 275

-1 024

28

28

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA – UN – 16 – M - 1097
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrás Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.03.01 – 2017.02.28

Támogatási összeg:

1 288 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 288 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 288 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

436 600

Dologi

698 590

Felhalmozási

152 810

Összesen:

1 288 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Zöld Forrás 2015
Támogató megnevezése:

Földművelésügyi Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015.06.01 – 2016.05.31

Támogatási összeg:

2 135 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

992 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 992 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

635 000

Dologi

357 000

Felhalmozási
Összesen:

992 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.05 16.35.15

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Zöld Forrás 2016
Támogató megnevezése:

Földművelésügyi Minisztérium
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.06.01 – 2017.05.31

Támogatási összeg:

1 330 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

280 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 280 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 330 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

240 000

Dologi

40 000

Felhalmozási
Összesen:

280 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Közhasznúsági melléklet2016vegleges.pdf

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
2016. évi közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület

név:
székhely:

8200 Veszprém Kossuth u. 1. II/2

bejegyző határozat száma:

PK 60107/1997/2

nyilvántartási szám:
képviselő neve:

1586
dr. Szalay Tímea

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2016-ban megvalósult programok
Helyi termelői piac működtetése
Éven át minden pénteken délután Veszprém belvárosában várta a megbízható, egészséges
helyi élelmiszerek gazdag kínálata az érdeklődőket. Egyesületünk kiemelt figyelmet fordít a
piac jogszabályoknak megfelelő működésére, az itt kínált portékák megbízhatóságára. A piac
fejlesztése, népszerűsítése elengedhetetlen volt annak sikeres működéséhez, melyet
plakátokkal, média megjelenésekkel, közösségi oldalakon való híradásokkal valósítottunk
meg.
Csalán Kosár
A helyi termelőktől való közvetlen és egyben kényelmes bevásárlását segítő szolgáltatásunk
fenntartása, bővítése, ezáltal a helyi élelmiszerek helyi fogyasztásának ösztönzése, erősítése
volt a célunk weboldalunk létrehozásával, mely szeptember óta kínálta on-line módon a helyi
termelők egészséges élelmiszereit a lakosságnak.
Helyi élelmiszer választásával kapcsolatos szemléletformáló előadásokat tartottunk
középiskolásoknak, egyetemistáknak az alábbi helyen és időben:
2016. 03.17 Pannon Egyetem – 33 fő
2016.03.30 Pannon Egyetem – 30 fő
2016.04.07 Padányi Bíró Márton Ált Isk. és Gimnázium – 19 fő
2016.04.08 Padányi Bíró Márton Ált Isk. és Gimnázium – 22 fő
2016.04.26 Pannon Egyetem – 26 fő
Az előadások nagyon tanulságosak voltak, az egyetemisták különösen sokat kérdeztek.
Főként a környezetvédelemmel kapcsolatos illetve a turizmus vendéglátás szakos hallgatókat
céloztuk meg. Az előadás témájában is könnyen illeszkedett a képzések tematikájába, és
meggyőződésünk, hogy a jövő értelmiségének ezek a gondolatok jó irányba formálják
későbbi döntéseik eredményét.

Helyi élelmiszer választásával kapcsolatos szemléletformáló előadásokat tartottunk
döntéshozóknak az alábbiak szerint:
Veszprém, 2016.02.04 – 21 fő
Berhida, 2016.05.05 – 23 fő
Siófok, 2016.04.22
Veszprém, 2016.05.24
Az előadások igazán megfogták a hallgatóság figyelmét, számtalan résztvevőt motiváltak
saját vélemény, gondolat megosztására, kérdések feltételére. Érezhetően megmozdult valami
a levegőben ezen alkalmakkor, amit többen ki is fejeztek gratulációkkal, egyetértő
megjegyzésekkel az előadásokat követően. Az előadások résztvevőinek köre a helyi érdekeket
képviselő és szemléletformáló csoportoktól kezdve az étteremvezetők szakmai konferencián
át egészen a Minisztériumi dolgozókig kiterjedt, és minden szinten megmozgatta a
hallgatóságot. Kifejezetten sikerként könyvelem el ezen előadásokat, melyek egészen biztosan
maradandó nyomot hagytak a közönségben.
Éttermi egyeztetések, fórum
A program megvalósítása során több száz étterem képviselőjével volt szerencsém találkozni.
Ez egyrészt annak köszönhető, hogy az Élelmezésvezetők Regionális Fórumain (Pécs,
Veszprém és Budapest) sikerült részt vennem, és az előadásomhoz kapcsolódóan az
érdeklődőkkel egyeztetéseket megvalósítani. Nagyon meglepett, hogy mennyi étterem nyitott
a helyi élelmiszerekre még annak ellenére is, hogy esetleg az kényelmetlenségeket, plusz
feldolgozást, vagy valamivel nagyobb kiadást jelent. Az éttermek törekednek a minőség és a
megbízhatóság jegyében készíteni az ételeiket, de a termelők portékáit termelőnként
egyesével nincs kapacitásuk beszerezni. Egyértelmű, hogy a termelők összefogásával sokkal
több élelmiszer tudna helyben hasznosulni mindannyiunk egészségéért és a helyi gazdaság
erősödéséért. Ezen fórumokon túlmenően Veszprémben több étteremmel, vendéglátóhellyel is
egyeztettem a helyi élelmiszerek befogadásáról. Itt is meglepett a nyitottság, valamint az a
tény, hogy a kistermelők nem tudnak éven át ugyanazon minőségben megfelelő
mennyiségben beszállítani az éttermekhez. Ennek megfelelően jól látszik, hogy egy nagyobb
termelői kapacitású termelői réteg számára tudnak megnyílni az étterembe való szállítás
lehetőségei.
Az egyeztetések története:
➢ Író-Deák, Veszprém, 2016.01.19
➢ Élelmezésvezetők Fóruma 2016.04.19, Pécs
➢ Betekints Hotel és Étterem, Villa Medici, Oliva Hotel és Étterem, Gizella Hotel és
Étterem, Veszprém, 2016.05.02
➢ Oliva Étterem (Veszprém) – Baricska Étterem (Balatonfüred) 2016.07.11
Életképek a gazda udvarokból – Fényképkiállítás a helyi gazdaságokról
A programnak köszönhetően 10 termelő gazdaudvarán készítettünk fotókat, melyekből
összeállítottuk az „Itt terem a minőség” című kiállításunkat. A kiállítás már megjelenésében is
a falusi gazdasági udvar hangulatát tükrözi, a karámszerű szerkezet deszkáira kerültek fel a
képek.
A szakember által készített fotókból fakeretre feszített vászonképek készültek 60*80 cm-es
méretben, és ezek kerültek rögzítésre a karámra a képek, a kötelező tájékoztatás és a feliratok.
Itt terem a minős kiállítás

-

-

-

A Pannon Egyetemen debütált 2016. március 1-én, ahol a Pannon Egyetemmel
együttműködve Dr Papp Sándor professzor emeritust kértük fel a megnyitóra, és
népzenével énekszóval, helyi ízek kóstolási lehetőségével indult útjára a sorozat.
Nefelejcs Művészeti Óvoda, Csömör, 2016. március 16 – 25.
Balatonfőkajári Általános Iskola 2016. április 20 - 27.:Az oktatási intézményekben a
tanárok tanórákat kötöttek a kiállításhoz, így szó esett a helyi élelmiszerekről,
gazdaságokról, a növénytermesztésről, állattenyésztésről,
azok feldolgozási
lehetőségeiről, valamint a helyi élelmiszer jelentőségéről. Padányi Bíró Márton
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai is találkozhattak a képekkel 2016.
április 4 – 13 között.
Őriszentpéteren a Környezetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozójának
időpontjától volt megtekinthető a tárlat 2016. április 28-ától kezdődően.
Veszprém MJV Önkormányzata 2016. szeptember 26 – október 10.

Helyi élelmiszerválasztást ösztönző szemléletformáló kisfilmek
A helyi termelők közül öt különböző, a helyi adottságokat jól tükröző tevékenységű
gazdaudvarban forgattuk és készítettük el kisfilmjeinket. Az alábbi termelőknél forgattunk:
Gustos Sándor, Hegyesd – biogazdaság
Volf Tibor, Bánd – gabona, lisztek, keksz
Kovács Csaba, Nemesvámos – Tejtermékek
Polgár Károly, Balatonfüred – gyümölcslevek
Kovács Beáta, Kisapáti – kenyérfélék
A kisfilmek narrációját Keresztes János, veszprémi színész, készítését ajkai filmforgatók
végezték. A vidám hangulatú kisfilmek a helyi termelők közös megtalálhatóságára irányítják
a figyelmet, a Csalán Kosár Közösségre.
A kisfilmek a Facebook közösségi oldalon népszerűsítik a helyi élelmiszereket, a minőség,
megbízhatóság és ízélmény zálogát.
Helyi termelők megismerését szolgáló Gazdatúrák szervezése
A Gazdatúrák nyilvános meghirdetésűek, és a sajtó képviselőjének részvétele által biztosított
annak médiában is történő megjelenése. Ezáltal a közvetlen résztvevőkön túl a a Napló
hasábjai által tovább tudtak népszerűsödni a helyi termelők.
Kun Lászlóné (Öskü) – Dávidné Kéri Márta (Nemesvámos) – 2016.04.18
Bagyura Ferenc (Vid) – Kovács Bea (Kisapáti) – 2016. 06.04
Völgyesi Erika (Litér) – Bésán János (Nemesvámos) – 2016.10.22
Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor – Zirci Ciszterci Apátság – 2016.11.19
Leckék rétessütésből (Öskü) – Kun Lászlóné - 2016.10.08 és 2016.10.15
Pedagógiai programok a helyi élelmiszerek termelése, feldolgozása, megismerése
céljából
A kenyér útján – Bánd, 2016.08.22
Volf Tibor gazdaságában a kenyérkészítés útja az elején, azaz a magoknál kezdődött, amit a
gyerekek kézzel is megvizsgálhattak. Majd jött a malom, ahol a gyerekek láthatták, hogyan
őrlődik a mag lisztté, mitől teljes kiőrlésű és mitől fehér a liszt. Ezt követően jött a gyerekek
közösen egy nagy teknőben tésztát dagaszthattak, amiből kiflit és zsemlét formáltak. A
kelesztés idejét játékok töltötték ki, de uzsonnára már mindenki falatozhatta a saját készítésű
péksüteményét.

Tök jó nap! – 2016. november 2.
A töklámpás faragása, a csuda finom tökmagos kencékkel dúsított langalló kóstolása,
vigyorgó úritökök gurigató versenye igazán remek alkalmat adott a gyerekek tökkel
kapcsolatos sokszínű ismereteinek gazdagodására, a tök ezerféle hasznosítási módjának
megismerésére. A Bakonyi Ház ideális helyszínt és együttműködést biztosított számunkra a
program megvalósítására.
Karácsonyi ajándékcsomagok helyi módra
A helyi kézművesek és termelők portékáiból készített karácsonyi ajándékcsomagok célja a helyi
érték népszerűsítése, összefogás elősegítése a helyi szereplők között, és annak bemutatása, hogy
milyen széles körű kínálat létezik közvetlenül a környezetünkben akár élelmiszerre, akár
kézműves termékekre is gondolunk. A több, mint 30 féle csomagok a Csalán Kosárban voltak
elérhetőek, valamint kiadvány formájában is bemutatásra kerültek.
Környezetvédelmi Nyári táborok szervezése
Veszprémvölgyi Kalandok 2016. június 20-24.
1-7. osztályos gyerekek napközis táborozása valósult meg a nyár folyamán, ahol elsősorban
természetismereti játékos foglalkozások szerepeltek a programban. A környezettudatos
magatartásformák elsajátításának eszközeit is mozgósítjuk a gyerekek szemléletformálására.
Az első héten főként Veszprémben, a Davidikumban tartottuk foglalkozásainkat
akadályverseny, helyi élelmiszerek - tejfeldolgozás, óbudavári gazdatúra, Balaton parti
fürdőzés és számtalan környezetismereti játék, foglalkozás, kisfilm segítette a
környezettudatos életmód kialakítását.
Húzz Bakancsot! – 2016. június 27- július 1.
A második hét a kiruccanások hete, amikor is megtekintettük a csopaki, még mindig
működőképes vízimalmot, a Bakonyt jártuk be kisvonattal és bakanccsal, sziklamászás,
akadályverseny, szabadtéri játékok gazdagították a gyerekek ismereteit a Koloska-völgyben,
vitorláztunk és túráztunk (de inkább fürdőztünk) a Tihanyi-félszigeten, barlangásztunk a
szentgáli Kőlik-barlangban. Vagyis bejártuk azon helyi természeti értékeket, mely kihívást,
kalandot és igazi értéket képviselt egy barangolnivágyó gyermek számára.
Természetvédelmi túrák a Kék mentén
Hollóháza – Bózsva – 2016. szeptember 23-25
Hulladékképződés megelőzéséhez kapcsolódó szemléletformáló kampány
a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel való együttműködés keretében
4 cikkből álló sorozat jelent meg a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét hangsúlyozó, és
alapvetően az újrahasznosítást fókuszba helyező írás Veszprém megye napilapjában, a
Naplóban, amelyet közel 300.000-en olvasnak. Első alkalommal a papír újrahasznosításával
járó előnyök bemutatásával ösztönöztük az olvasókat ezen hulladékfajta külön gyűjtésére,
majd a műanyag hulladék és az üveg került górcső alá, végül pedig a veszélyes hulladékok
megfelelő elhelyezésére helyeztük a hangsúlyt. Az írások a hétköznapi ember érdeklődési
köréhez igazodtak, de egyben korrekt szakmai információkat tartalmaztak.
A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt szelektív hulladékgyűjtés és megelőzés témakörben

tartott iskolai foglalkozásokat. A foglalkozásokon legjobban teljesítő osztályok közül egy egy
egynapos, a környezettudatosság jegyében megszervezett osztálykirándulást kapott
ajándékba. A március 23-i rendezvényen izgalmas volt a gyerekeknek a Cuha-patakon való
átkelés, rajongtak az íjászkodásért és okosodtak a szelektív gyűjtés terén is. Ebéd után indult a
túra Porva-Csesznekre, ahol több megállással is megbeszélték a főbb erdei tudnivalókat,
látnivalókat.
Lakossági tájékoztató kisfüzetet és a gyermekek számára összeállított leporellót szelektív
hulladékgyűjtés témakörben készítettünk a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
megbízásából. A leporellok szakmai tartalmát és grafikai tervezését végezte Egyesületünk.
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó tudatossági szint felmérése
A Magyar Természetvédők szövetségének megbízásából
Országos reprezentatív közvélemény-kutatás Veszprém megyei adatgyűjtését, kérdőívek
kitöltését vállalta Egyesületünk, ezzel is hozzájárulva az éghajlatvédelmi tevékenységek
hatékonyságának
növeléséhez,
a
jövőbeni
szemléletformálási
tevékenységek
meghatározásához.
OT 2016 programelemek biztosítása
Tanulmányút az Oszkói Hegypásztor Körhöz
Környezetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozójának keretén belül szerveztünk
tanulmányutat az Oszkói Hegypásztor Körhöz 2016. április 29-én Őriszentpéterről (az OT
helyszínéről) Oszkóra
Közösségben a helyi élelmiszerellátás biztosításáért – konferencia szervezése a rövid ellátási
láncok népszerűsítése érdekében. A helyi élelmiszer ellátás nemzetközi mintái és hazai
lehetőségei; a helyi élelmiszer-csatornák kialakításának szempontjai, jó példák bemutatása,
együttgondolkodás lehetőségeinkről.
Őrzők című kiállítás
A Magyar Természetvédők Szövetségének együttműködésében megvalósult kiállításnak a
Padányi Katolikus Iskola adott otthont 2016. december 7-14 között Veszprémben. A kiállítás
a természetvédelem mintaként szolgáló személyeinek tevékenységét mutatta be egyfajta
mintaként a gyerekek számára.
Facebook, honlap, e-hírlevél
A Csalán Közösség körében számtalan úton-módon hirdettük programjainkat, üzeneteinket.
Honlapunk folyamatos átszervezése és feltöltése mellett rendszeresen adtunk hírt a Facebbok
közösségi oldalán, küldtünk ki hírlevelet az érdeklődőknek illetve jelentettünk meg
sajtóanyagokat.
További előadások:
A fenntartható fejlődés kihívásai - Balaton Fejlesztési Tanács konferenciája 2016. 11.22
EFOP Monitoring Bizottsági Tag delegáltság 2016. május 1-től kezdődően
Balaton-felvidéki Nemzeti Parki Védjegy Bíráló Bizottságában való részvétel

KÉPZÉSEK, TALÁLKOZÓK
Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója – Őriszentpéter
A zöld mozgalmak országos találkozóján 2016-ban szervezőként vettünk részt, így 3 fő
kedvezményesen vehetett részt. A találkozó lehetőséget adott a szervezetek közötti
együttműködések tervezésére, mozgalmi állásfoglalások véleményezésére, szakmai
ismereteink gazdagítására, a szervezetek közötti kapcsolatok erősítésére.
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség képzései
Tagszervezetként lehetőségünk adódott a a MÉSZ által szervezett képzéseken részt venni, így
jártuk Dunaföldváron (jan 12-14.), Pápateszéren (dec 5-6.), mely kiváló lehetőséget adott
annak megismerésére, hogy hogyan lehet a fenntartható fejlődést és a jelen kor igényeit
egyeztetni, azokból népszerű, igényes, értékes programot szervezni. A képzéseken egy fő vett
részt a Csalántól.
Magyar Természetvédők Szövetségének Tagcsoport Konferenciája – 2016. szeptember
9-11, Pannonhalma

SZOLGÁLTATÁSOK
Környezeti tanácsadás
Egyesületünk a környezetvédelem egyes területein segíti a lakosságot környezettudatos
lépéseinek megtételében. Kiadványokkal, szakértői háttérrel, ismeretekkel várjuk a hozzánk
fordulókat.
Szakkönyvtár
Egyesületünk szakkönyvtára több, mint 1000, ingyenesen kölcsönözhető könyvvel várja az
érdeklődőket. A szakmai környezetvédelmi témájú könyvek mellett az civil szervezetek
működtetésével kapcsolatos szakkönyvek is megtalálhatók könyvtárunkban.
Szigetelőgép
Az energiahatékonyságot szem előtt tartva egyesületünk lehetőséget biztosít marógép
kikölcsönzésére, mellyel a fa nyílászárók utólagos szigetelése elvégezhető. Ezáltal energia
takarítható meg a háztartásokban, vagyis csökken az ÜHG.
Fűkasza
A zöld felületek rendben tartásához, parlagfű-mentesítéshez kölcsönözhető fűkasza, melyhez
egyesületünk megfelelő védőfelszerelést is biztosít.
Aprítógép
A faágak komposztálásához, talajtakaró mulcs készítéséhez jól hasznosítható aprítógépünk,
mely több napra, akár hétvégére is kölcsönözhető egyesületünktől.
Kapálógép kölcsönzés
A kiskerti gazdálkodás elősegítése érdekében lehetőséget biztosítunk kapálógép
kölcsönzésére.
Hőkamerás felvételek készítése
Házaink szigetelési hibáinak feltérképezésébe, a leghatékonyabb energiatakarékosságot

szolgáló fejlesztések meghatározásában segít a hőkamera, mely szolgáltatásként biztosított az
érdeklődők számára.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

Helyi Termelői Piac
1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 64. § (1)
bekezdésében előírt természetvédelmi feladatok
2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) 14. pontja szerint
a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban
meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is, 1997. évi CLIV. tv. 144. §

(1)-(2) szerint a lakosság egészségi állapotának
javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és
egyéb hatások elleni fellépés, az 1997. évi
CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt
egészség fejlesztés, betegségek megelőzés,
egészségfejlesztési, egészségvédelmi,
betegségmegelőzési tevékenységek

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

A helyi, megbízható és környezetbarát
élelmiszerek, termékek iránt érdeklődő
lakosság;
A helyi, környezetbarát élelmiszert, terméket
előállítók
Hetente 200 család

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: helyi környezetbarát élelmiszert ismerhettek meg
a rendezvényre látogatók, így a szállításból, illetve a bio élelmiszerek esetén a
vegyszerhasználatból adódóan a kisebb környezeti terhekkel járó alternatíva érvényesült.
Emellett a rendezvényre látogatók ismeretei a környezetbarát élelmiszerekkel kapcsolatban
gazdagodtak, így a tájékoztatás, oktatás is megvalósult.

közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezeti Tanácsadó Iroda működtetése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt

környezeti ismeretek oktatása, 1997. évi CLIV. tv.

144. § (1)-(2) szerint a lakosság egészségi
állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, az,
1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben
előírt egészség fejlesztés, betegségek
megelőzés, egészségfejlesztési,
egészségvédelmi, betegségmegelőzési
tevékenységek
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

Veszprém megye lakossága
2471 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: az ügyfelek környezetvédelmi kérdései,
segítségkérései válaszra találtak, így környezettudatosabb életet tudnak folytatni

közhasznú tevékenység megnevezése:

Helyi
élelmiszerek
népszerűsítése
rendezvényekkel,
kisfilmekkel,
kiállításokkal, gazdatúrákkal, gyerekeknek
szánt pedagógiai programokkal

1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, 1997. évi CLIV. tv.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

144. § (1)-(2) szerint a lakosság egészségi
állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, az,
1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben
előírt egészség fejlesztés, betegségek
megelőzés, egészségfejlesztési,
egészségvédelmi, betegségmegelőzési
tevékenységek
Veszprém megye lakossága, gyermekek
Kb 50.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: közel 50.000 fő ismerete gazdagodott a
környezetbarát és egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos tényekről, akik nagy eséllyel meg
is kóstolták őket, ezáltal saját tapasztalatot szerezve azok minőségéről
közhasznú tevékenység megnevezése:

Természetismereti túrák

1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 64. § (1)
bekezdésében előírt természetvédelmi feladatok,

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

2001. évi CI. tv. 3. § (2) a) b) pontja alapján
felnőttképzési tevékenység, 1997. évi CLIV. tv.
144. § (1)-(2) szerint a lakosság egészségi
állapotának javítása, a jobb életminőség
elősegítése, az egészségkárosító környezeti,
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, az,
1997. évi CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben
előírt egészség fejlesztés, betegségek
megelőzés, egészségfejlesztési,
egészségvédelmi, betegségmegelőzési
tevékenységek
A túrázásra fogékony lakosság

30 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: több száz család kapott olyan ötleteket, segítséget,
amellyel zöldebben, vegyszermentesen saját maga is elő tudja állítani élelmiszerének egyre
nagyobb részét biokertészeti ismereteinek gazdagodásával
Közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Öko-tábor
1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 64. § (1)
bekezdésében előírt természetvédelmi feladatok, az

1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontban
rögzített közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának a gyerekek életmódja
javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása
Gyerekek

a közhasznú tevékenységből részesülők
30 fő
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: a gyermekek ismeretei gazdagodtak az egészséges
minőségi és helyi élelmiszerválasztás jelentőségével, lehetőségeivel

Közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Csalán Kosár
1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a 2011. évi
CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) 14. pontja szerint a
kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban
meghatározott termékeik - értékesítési
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi
árusítás lehetőségét is, 1997. évi CLIV. tv. 144. §

(1)-(2) szerint a lakosság egészségi állapotának
javítása, a jobb életminőség elősegítése, az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és
egyéb hatások elleni fellépés, az, 1997. évi
CLIV. tv. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt
egészség fejlesztés, betegségek megelőzés,
egészségfejlesztési, egészségvédelmi,
betegségmegelőzési tevékenységek
Egészségmegőrzésre nyitott felnőttek és
gyerekek

a közhasznú tevékenységből részesülők
Kb 1.000 fő
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Több száz család számára bemutatni, hogy
egyszerű, mindennapi cselekedeteinkkel meg tudjuk őrizni egészségünket a minőségi és helyi
alapanyagú táplálkozás megfelelő tudatosságával. A lehetőség nagyban segítette a lakosságot
annak felismerésében, hogy hogyan tudnak egyszerűen, a mindennapokba illeszthetően tenni
egészségükért, egyben a vidékfejlesztésért.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

Hulladékgazdálkodási szemléletmód
formálása
1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 64. § (1)
bekezdésében előírt természetvédelmi feladatok

az 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) pontban
rögzített közösségi kulturális hagyományok,
értékek ápolásának a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Veszprém megyei gyermekek, felnőttek

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

Kb 4.000 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: több száz család kapott olyan ötleteket, segítséget,
amellyel környezetbarát módon tudja kialakítani életét a kevesebb hulladék termeléssel,
illetve a megfelelő hulladékgazdálkodással
Közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Településekkel való együttműködések az
éghajlatváltozás jegyében

1995. évi LIII. Tv. 46. § (1) bekezdésében és az 51.
§ (1-3) bekezdésében előírt tájékoztatási
kötelezettség, az 54. § (1) bekezdésében előírt
környezeti ismeretek oktatása, a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 64. § (1)
bekezdésében előírt természetvédelmi feladatok

1997. évi CLIV. tv. 144. § (1)-(2) szerint a
lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb
életminőség elősegítése, az egészségkárosító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni
fellépés

A települések lakosai

a közhasznú tevékenységből részesülők
100 fő
létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: több száz család ismeretei gazdagodtak az
éghajlatbarát életmód választásának jelentőségével és annak megvalósítási lehetőségeivel

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Bevételek (eFt)

Költségek (eFt)

Nyitó vagyon 2016.01.01

9037 Bérköltség

Pályázati támogatások

2618 Bérjárulékok
Személyi jellegű
0 kifizetések

864

1214 Anyagköltségek
Igénybevett
70 szolgáltatások

464

Céges támogatások
Egyéni támogatások
Tagdíjak
Bankkamatok

0 Egyéb

Egyéb

197 Költségek összesen:
Záró vagyon
4095 2016.12.31.

Bevételek összesen:

8194

1%

Összes bevétel

17231

3701

427

3355
408
9219

8012

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
3701

Bérköltség
Bérjárulékok

864

Személyi jellegű kifizetések

427

Anyagköltségek

464
3355

Igénybevett szolgáltatások

408

Egyéb

9219

Költségek összesen:

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

Elnök

1.920 eFt

2930 eFt

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

1.920 eFt

2930 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

11 917 eFt

8195 eFt

C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg

192 eFt

197 eFt

D. közszolgáltatási bevétel

0 eFt

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

2 250 eFt

0 eFt

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

9 475 eFt

7998 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

13 192 eFt

9219 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

5 199 eFt

4992 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

13 192 eFt

9219 eFt

ebből:

K. Adózott eredmény

- 1 275 eFt

-1024 eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 28 fő
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

28 fő

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Igen

* Adatok ezer forintban.

