KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
CSALÁN KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET - 2007.

1. Számviteli beszámoló
A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
Az egyesület ilyen jellegű támogatást nem kapott 2007-ben.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Bevételek (Ft)
Nyitó vagyon
2007.01.01./Pénzeszközök

Költségek (Ft)
7.663.798

17.718.883 Bérköltség
30.706.846 Bérjárulékok
Személyi jellegű
619282 kifizetések*

2.914.411

3.832.338

Tagdíjak

672372 Anyagköltségek
Igénybevett
23.045 szolgáltatások

Bankkamatok

56.512 Egyéb

Pályázati támogatások
Céges támogatások
Egyéni támogatások

Egyéb

19.146.021
853253

210.302 Költségek összesen:
Záró vagyon
2.234.800 2007.12.31.

1%

7.812.221

42222042

10020000

34.523.159

Bevételek összesen:

52.242.042

Összes bevétel

*Indoklás: A személyi jellegű kifizetések összege az egyesület ÖTLET programjának köszönhetően ilyen nagy értékű. Az ÖTLET
programban 13-25 önkéntes került elhelyezésre fogadószervezeteknél napi 6 órás tevékenységgel. Az önkéntesek ezen
tevékenységükért csak az Önkéntes törvényben meghatározott juttatásokat kapták, melyek jelentős része személyi jellegű kifizetés.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Bérköltség

7.663.798

Bérjárulékok

2.914.411

Személyi jellegű kifizetések

7.812.221

Anyagköltségek

3.832.338
19.146.021

Igénybevett szolgáltatások

853253

Egyéb

42222042

Költségek összesen:

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól,
kisebbségi
települési
önkormányzattól,
települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke
Forrás
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

Nemezeti Civil Alap
Nemezeti Civil Alap
Nemezeti Civil Alap

Cél
Klíma kampány

Összeg
1 000 000

Biotermékek népszerűsítése

200 000

Környezeti Tanácsadó Iroda

600 000

Civil szervezetek
szervezetfejlesztése és
felkészítése az EU források
fogadására
Civil szervezetek
demokráciafejlesztése
Szervezeti képzés

1 299 000
1 500 000
384 000

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Fenntartható Fejlődés képzés
moduljának kidolgozása nemzetközi találkozó
Jogában áll beleszólni!
Ötlet2005
Humánerőforrás fejlesztés képzések
Ötlet2006
Kapacitás építés

Gruntvig - EVA
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Veszprém Város Polgármesteri Hivatal

Fenntartható Fejlődés képzés
moduljának kidolgozása nemzetközi program
Bioportékák című kiadvány
Ökovásár

Nemezeti Civil Alap
Nemezeti Civil Alap
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

346 000
900 000
14 218 000
720 000
6 300 000
291 900

2 894 000
300 000
50 000

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, ill.
összege
Vezető tisztségviselők bruttó bére összesen: 4.302.000 Ft
Vezető tisztségviselők költségtérítése összesen: 185.799 Ft
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Egyesület 2007-ben kiemelten foglalkozott környezeti tanácsadással, bio- és
génmódosított élelmiszerekről szóló tájékoztatókkal ill. az önkéntesség népszerűsítésével. A
média eszközeivel, utcai akciókkal kereste az egyesület a kapcsolatot a lakossággal és egyre
nagyobb figyelmet szentelt a környezetvédelmi döntéselőkészítésre, civil kontroll
gyakorlására, lobbimunkára.
A szervezet működése nyilvános. 2007-ben továbbra is jelentős mértékben támaszkodott a
tagok önkéntes munkájára a közhasznú célok elérése érdekében. A tagok és önkéntesek
munkáját 5 főállású munkatárs segítette. Az egyesület 2007-ben adománygyűjtésbe, valamint
a szervezet hosszú távú stratégiájának elkészítésébe fogott.
A megvalósított programokról külön szöveges beszámoló készült.
Veszprém, 2008. május 27.
Dr. Szalay Tímea, elnök

Egyszerűsített beszámoló, ill. közhasznú egyszerűsített beszámoló egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezetnél, ill. közhasznú egyéb szervezetnél

Egyszerűsített beszámoló

Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület
MÉRLEG
2007. ÉV

ESZKÖZÖK
Megnevezés / E Ft

2006 év

Bázisév

Önellenőrzés

Tárgyév

.… évre
I.
II.
III.

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök

A)
I.
II.
III.
IV.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

B)

FORGÓESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN:

343

999

343

999

31

37

17.152

8.984

17.183
17.526

9.021
10.020

Egyszerűsített beszámoló

Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület
MÉRLEG
2007. ÉV

FORRÁSOK
Megnevezés / E Ft

2006 év

Bázisév

Önellenőrzés

Tárgyév

.… évre
I.
II.
III.

Induló tőke / Jegyzett tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Lekötött tartalék

435
7.240

435
17008

IV.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú
tevékenységből)

9.768

7.573

V.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

C)

SAJÁT TŐKE

17.443

9.870

D)

TARTALÉK

E)
I.

CÉLTARTALÉK
Hosszú lejáratú kötelezettségek

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek

83

150

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

83
17.526

10.020

FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN:
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Közhasznú eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél

Csalán Környezet-és Természetvédő Egyesület
EREDMÉNYLEVEZETÉS
2007. ÉV
Megnevezés / E Ft

1.

2.
3.
4.
5.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól (megyei)
d) egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

785

1.315

285
300
200
44.217
6.450
10
577

210

30.707
2.212
23
57

52.039

34.524

52.039

34.524

0

0

52.039
0

34.524
0

I.

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

II.

Pénzbevételt nem jelentő bevételek

A)

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (I.+II.)

1.
2.

Pénzügyileg rendezett bevételek
Pénzbevételt nem jelentő bevételek

B)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
(1+2)

C)

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A/I+B/1)

D)

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK
(A/II+B/2)

1.
2.
3.
4.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
Ráfordítást jelentő elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

41.674
597

41.662
435

E)

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
(1+2+3+4)

42.271

42.097

1.
2.
3.
4.

Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ráfordítást jelentő eszközváltozások
Ráfordítást jelentő elszámolások
Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

F)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

0

0

1.

TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE (A/I-E/1E/4)

10.365

- 7.138

2.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNYE (A/IIE/2-E/3)

-597

- 435

Kelt: Veszprém, 2008. május 27.
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G)

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(1+2)

1.

9.768

- 7.573

TÁRGYÉVI ADÓALAPOT JELENTŐ PÉNZÜGYI
EREDMÉNYE (B/1-F/1)

0

0

2.

EGYÉB TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNYE
(-F/4)

0

0

3.

NEM PÉNZBEN REALIZÁLT - ADÓALAPOT
JELENTŐ - TÁRGYÉVI EREDMÉNY (B/2-F/2F/3)

0

0

4.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

H)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

I)

ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY(G/1+H/1H/2)

10.365

- 7.138

J)

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

K)

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG TÁRGYÉVI
ADÓZOTT EREDMÉNYE (H/4-J)

0

0

Tájékoztató adatok:
Megnevezés / E Ft

Tárgyév

A)

PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

18.390

1.

Bérköltség, ebből

7.664

- megbízási díjak

510

- tiszteletdíjak

69

2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

7.812

3.

Bérjárulékok

2.914

B)

PÉNZÜGYILEG RENDEZETT ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

3.832

C)

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

D)

PÉNZÜGYILEG RENDEZETT EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

F)

A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK (PÉNZÜGYILEG RENDEZETT)

435
19.440

ebből az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, ill.
átadott támogatás
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2007-BEN MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK
VII. Veszprémi Ökovásár – szeptember 29. – 1000 fő résztvevő
Veszprém környékén tevékenykedő biogazdák termékeinek helyi értékesítése, a lakosság egészséges
táplálkozásban való tájékoztatása, azok beszerzési lehetőségének biztosítása Ökovásárunk célja, melyet 2007-ban
is megszerveztünk. A több, mint 1000 látogató és mintegy 25 kiállító mindig igazolja elképzelésünket, miszerint
szükség van az egészséges táplálkozás népszerűsítésére, a fogyasztók ezirányú tájékoztatására. A vásár programját
színesítettük népi játékokkal, házi praktikák ismertetésével.
Környezeti Tanácsadó Iroda – 3000 ügyfél
Évente több ezer ügyben segítettük a hozzánk fordulókat, melyet az általános környezetvédelmi tanácsadáson
túlmenően ökológiai fogyasztóvédelmi tájékoztatással egészítettünk ki. Évente több alkalommal képzéseken
vettek részt a tanácsadók és tevékenyen részt vettünk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának életében is,
olyannyira, hogy a Tanács egyik tagjárt egyesületünk adta.
ÖTLET program - Fiatal munkanélküliek munkatapasztalat szerzése önkéntes munkával – 13 fő, 10
szervezet
A program keretében a régióból 18 pályakezdő munkanélkülit helyeztünk el egy-egy civil szervezetnél
önkormányzatnál, óvodánál. Ezen szervezetek 10 hónapon keresztül foglalkoztatják az önkéntest, aki a
munkatapasztalat szerzés mellett képzéseken, találkozókon vesz részt egyéni fejlődése érdekében. A program
elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedését is egyben. A programban közreműködtünk a Munkaügyi
Központokkal és az Önkéntes Központ Alapítvánnyal.
Önkéntesség népszerűsítése
Szervezetünk saját önkéntes programok megvalósításával és tájékoztatók szervezésével segítette az önkéntesség
fejlődését. Önkéntes Központ Hálózathoz való csatlakozás céljából elindult a szervezet felkészítése.
Lobby Veszprém Génmódosítás-mentes Övezetekhez való csatlakozásáért
A géntechnológiával módosított növények környezeti és egészségügyi kockázatainak megismerésével
egyesületünk kezdeményezte Veszprém város csatlakozását a Génmódosítás-menetes Övezetekhez. A több
bizottság majd a Közgyűlés által is tárgyalt előterjesztés végül elfogadásra került, ezáltal kinyilvánítva azt a
szándékot, hogy Veszprém városa figyelemmel kíséri a génmódosított összetevőkkel járó kockázatok alakkulását
a városban.
Veszprémi Klíma Hét – 2007. április 19-24
A klímavédelem jelentőségének, és lehetőségeinek bemutatását célzó program kapcsolatos filmvetítéssel indult,
melyben Al Gore: Kellemetlen igazság című filmjét vetítettük a megye önkormányzati képviselőinek, majd
iskolák és lakosság köréből érkező érdeklődőknek. A filmvetítéseket követően beszélgetést alakítottunk ki a
veszprémi alpolgármester valamint az éghajlatváltozás mérséklésében jártas neves tudós társaságában. A Klíma
Hét kapcsán közel ezren szembesülhettek az éghajlatváltozás jelentőségével, és mérséklési lehetőségeivel.
Ablak a Földre – játékos környezetvédelmi vetélkedő gyerekeknek
A 2006/07-es tanévben immár hetedik alkalommal rendeztük meg játékos környezetvédelmi vetélkedőnket. A
meghívott iskolák a Veszprém és környéki általános iskolák voltak, ahonnan mintegy 110 csapat, 300 gyermekkel
játszotta végig a vetélkedőt.
A Csalán Egyesület 10. születésnapi rendezvénye
Egyesületünk fennállásának 10. évfordulója alkalmával szervezett rendezvényen jelen voltak mindazon prominens
személyek, akik az egyesülettel kapcsolatba kerülve megismerhették annak munkáját, céljait. Az ünnepségen az
egyesület díjat adományozott 10 olyan partnerének, akik nagyban hozzájárultak az egyesület sikereihez,
eredményeihez.
Egészségs táplálkozás klub
A nagy érdeklődésre való tekintettel klubot szerveztünk, mely az egészséges táplálkozás lehetőségeit mutatta be.
A találkozók alkalmával több neves szakértő nyújtott hasznos információt az élelmiszerekkel kapcsolatos
témakörökben. A klubban résztvevők megismerhettek a kenyérsütés részleteitől kezdve a speciális módon
elkészíthető élelmiszerekig számos lehetőséget életünk egészségesebbé tételéhez.
EVA program
A 6 országból (Németország, Ausztria, Lettország, Litvánia, Görögország és Magyarország) összeállt nemzetközi
csoport Agenda21 moderátorok képzésének metodikáját dolgozta ki. A németországi LEB által koordinált
program során több külföldi egyeztetésen (pl. Ausztria) vettek részt egyesületünk tagjai, és egyben fogadtuk a
programban részt vett szervezeteket egy magyarországi találkozón.

Művészetek Völgye -biokóstoló
Részt vettünk Ökovásár-sátrainkkal Vígántpetenden a Művészetek Völgye rendezvénysorozaton, ahol az
egyesület az élelmiszerválasztásban rejlő veszélyekre hívta fel a figyelmet és a környék biogazdáinak termékeit
kóstolhatták az érdeklődők.
1. Országos BioNap
Egyesületünk aktívan részt vett a Közép-dunántúli Regionális Biokultúra Egyesület által Hegyesdre szervezett
BioNap lebonyolításában, ahol a tájékoztató kiadványokon túlmenően tanácsadással és a gyermekek ismereteinek
gazdagodását célzó játékokkal színesítette a rendezvényt.
Jogalkotas.hu felmérés
Egyesületünk részt vett a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata és az EMLA által szervezett közös akción,
amelynek célja a elektronikus információ-szabadságról szóló törvény gyakorlati megvalósulásának vizsgálata. Az
országos felmérésben mi Veszprém megye területén kísértük figyelemmel több önkormányzat nyitott
működésének alapjaiul szolgáló információ-hozzáférés biztosítását.
A 11. számú vasút megőrzéséért folytatott harc
A vasúti mellékvonalak bezárása kapcsán egyeüsletünk a 11. számú, Veszprémet Győrrel összekötő vasútvonal
megőrzéséért vállalt feladatokat forgalomszámlálás, aláírásgyűjtés, a vasút megmentéséért tett túraprogramok
népszerűsítése témákban. Több civil szervezet és önkormányzat összefogásával sikerült elérni a vasúti vonal
ideiglenes védelem alá helyezését.
Egyetemünk – Zöld oldal
Az egyetemi újság már több éve biztosít az egyesület számára egy oldal publikálási lehetőséget, 2007-ben sem
volt másképp. A cikkek témái többek között az éghajlatváltozást, a vásárlási szokásaink váltztatása, az egészséges
táplálkozást, az egyesület gyermekprogramjai, valamint az egyesület bemutatkozása voltak

TANULMÁNYUTAK, TALÁLKOZÓK
Ausztriai tanulmányút a klímaváltozás mérséklése tárgyában 2007. március 26-29
A Reflex Egyesület által szervezett, klímaváltozás mérséklését célzó tanulmányúton egyesületünk is részt vett,
ezáltal megismerhette azokat a jó példákat, melyek hatékonyan tudják elősegíteni a klímaváltozás mérséklését. A
tanulmányút során napkollektoros, napelemes, rendszerekkel, faapríték kazánnal működő távhőrendszereket,
tényeken alapuló, lakosságot tájékoztató kiállítást tekinthettünk meg.
Magyar Természetvédők Szövetsége - Tagszervezeti Konferencia - Bugac
Szeptemberben került sor a MTVSZ tagszervezeti találkozójára Bugacon, ahol négyen képviseltük a Csalánt. A
találkozón plenáris- és szakmai programok keretében vitattuk meg a természetvédelem aktuális helyzetét, az
éghajlatváltozás összefüggésrendszerét.

KÉPZÉSEK
Adománygyűjtési konferencia
A CTF Alapítvány által szervezett képzés célja az adománygyűjtés egyes lehetőségeinek, gyakorlati
megvalósíthatóságuk megismerése. A képzésen 1 fő vett részt egyesületi színekben, aki elsősorban a DM levél
írásában, az adományszervezési stratégia képzésében, a vállalatok CSR tevékenységeiben mélyült el.
Külső érdekképviselet
Civil Egyeztető Fórumok vezetése
A 2005-ben megalakult regionális, megyei és kistérségi területfejlesztési civil fórumok vezetésével egyaránt
egyesületünket bízták meg a fórum tagjai. A Tanács döntéseinek civil és szakmai figyelemmel követését is
végeztük egyben.

SZOLGÁLTATÁSOK
Szakkönyvtár
Egyesületünk könyvtára több mint 1000, ingyenesen kölcsönözhető könyvvel várja az érdeklődőket. A
környezetvédelemmel (energia-, víz- hulladékgazdálkodás, fenntartható fejlődés, természetvédelem,
biogazdálkodás) kapcsolatos könyvek mellett megtalálható többek között a civil-, pénzügyekkel, joggal,
életmóddal foglalkozó szakirodalom is.
Szigetelő gép
Az energiahatékonyságot szem előtt tartva egyesületünk lehetőséget biztosít egy marógép kölcsönzésére, mellyel
a nyílászárók utólagos szigetelése valósítható meg. A gép napidíj ellenében, előzetes megegyezés alapján
meghatározott távra vehető igénybe. A szigeteléshez szükséges szilikonos szigetelőanyag 4 különböző méretben
irodánkban beszerezhető.

Fűkasza
Fűkasza egyszerű használatának köszönhetően könnyen rendben tarthatóak a zöld területek. Ennek érdekében 3
különböző típusú motoros fűkasza kölcsönözhető napidíj és kaució ellenében irodánktól. A gépek előzetes
megegyezés alapján meghatározott távra vehetők igénybe. A fűkaszához védőfelszerelést is adunk.
Környezeti tanácsadás
Környezet-, és természetvédelemmel, joggal, terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel bátran
fordulhat irodánkhoz. Tanácsadóink tárgyilagos tájékoztatást adnak a személyes, telefonos és e-mailes
megkeresésekre. Kiadványokat, tematikus szórólapokat is biztosítunk az érdeklődők számára.
Előadások tartása
A Csalán Egyesület a helyi emberek igényeihez igazodva, környezetvédelemmel és életmóddal kapcsolatos
előadások rendezésével is foglalkozik.
Eddigi előadásainkon többek között a komposztálásról, a szelektív hulladékgyűjtésről, a fogyasztóvédelemről,
tisztítószerekről és az energiahatékonyságról hangzott el értékes és közérdekű információ.
Kérés és előzetes megbeszélés alapján más témák előadását is vállaljuk.

