
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS   
CSALÁN KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET - 2008.

1. Számviteli beszámoló  
A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve.

2. A költségvetési támogatás felhasználása  
Az egyesület ilyen jellegű támogatást nem kapott 2008-ban.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

Bevételek (Ft) Költségek (Ft)
Nyitó vagyon 
2008.01.01./Pénzeszközök 8 983 584 Bérköltség 6 768 739

Pályázati támogatások 45 670 016 Bérjárulékok 2 365 835

Céges támogatások 137 326
Személyi jellegű 
kifizetések* 3 565 182

Egyéni támogatások Anyagköltségek 2 308 786

Tagdíjak 63 410
Igénybevett 
szolgáltatások 17 576 203

Bankkamatok 23 512 Egyéb 201 822

1% 735 734 Költségek összesen: 32 786 567

Egyéb 2 322 345
Záró vagyon 
2008.12.31. 25 149 000

Bevételek összesen: 48 951 983
Összes bevétel 57 935 567

*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 6 768 739

Bérjárulékok 2 365 835

Személyi jellegű kifizetések 3 565 182

Anyagköltségek 2 308 786

Igénybevett szolgáltatások 17 576 203

Egyéb 201 822

Költségek összesen: 32 786 567

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

Forrás Cél Összeg
Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Príma Klíma 2 340 000   
KEOP Biotermékek népszerűsítése 4 880 498
KEOP Komposztálás Felsőörsön 2 461 000   

Nemzeti Civil Alap Működési támogatás 3 180 000    

Nemzeti Civil Alap
Civil szervezetek 
demokráciafejlesztése 1 500 000   

Nemzeti Civil Alap Nemzetközi kapcsolatépítés 790 000   
Ökotárs Alapítvány A jövő zöld városa 8 094 457   
Nemzeti Civil Alap Jogában áll beleszólni! 699 440   
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Ötlet2007 7 500 000   

Ökotárs Alapítvány Kisfilm – 1% 50 000   



Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Ötlet2006 8 050 645

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Non-profit szervezetek HR 
fejelsztése 638 714   

Gruntvig – EVA

Fenntartható Fejlődés képzés 
moduljának kidolgozása - 
nemzetközi program 2 034 962

Nemzeti Civil Alap Működési támogatás 3 300 000   

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, ill.   
összege

Vezető tisztségviselők bruttó bére összesen: 3 385 964 Ft
Vezető tisztségviselők költségtérítése összesen: 450 673 Ft

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

Az  Egyesület  2008-ban  kiemelten  foglalkozott  az  éghajlatváltozással  kapcsolatos 
környezeti  problémákkal,  ennek  megfelelően  gyerekeknek,  pedagógusoknak,  a  hétköznapi 
felnőtt  lakosságnak  biztosítottunk  lehetőséget  a  probléma  megismerésére,  enyhítésére. 
Emellett a bio- és helyi élelmiszerekről szóló tájékoztatókkal, környezeti tanácsadással ill. az 
önkéntesség  népszerűsítésével  foglalkozott.  A  lakosság  és  civil  szervezetek  mozgósítását 
célozta  több programunk is  az  év során.  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. 2008-ban továbbra is jelentős mértékben támaszkodott a 
tagok  önkéntes  munkájára  a  közhasznú  célok  elérése  érdekében.  A  tagok  és  önkéntesek 
munkáját 2-5 főállású munkatárs segítette. Az egyesület 2008-ban új arculatot alakított ki, és 
elkészítette 1% gyűjtő kisfilmjét is. 

A megvalósított programokról külön szöveges beszámoló készült.

Veszprém, 2009. május 28.
……………………………………

Dr. Szalay Tímea, elnök
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Dr. Szalay Tímea, elnök



Kelt: Veszprém, 2009. május 28.
…………………………………..

                                                                                  Dr. Szalay Tímea, elnök 

  



2008-BAN   MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK  

Ablak a Földre – játékos környezetvédelmi vetélkedő gyerekeknek  - 500 gyermek
A 2008/09-es tanévben immár nyolcadik alkalommal rendeztük meg játékos környezetvédelmi vetélkedőnket. A 
meghívott iskolák a Veszprém és környéki általános iskolák voltak, ahonnan mintegy 150 csapat, 500 gyermekkel 
játszotta végig a vetélkedőt.  

Csalán Akadémia
Az Aquaria Tanácsadó Iroda által vezetett programsorozat célja programvezetők képzése  non-profit szervezetek 
számára.  A  képzés  10  résztvevővel  zajlott.  A  résztvevők  apróbb  feladatokkal  jobban  megismerhették  saját 
motivációjukat, a sikerhez, sikerességhez kapcsolódó tulajdonságaikat, hogy később programvezetőként ezek az 
ismeretek segítsék őket a feladatok megvalósításában.

Demokráciafejlesztési műhelymunkák
A  Csalán  Környezet-és  Természetvédő  Egyesület  műhelymunka  sorozatot  indít  útjára  a  Közép-dunántúli 
Régióban  tevékenykedő társadalmi  szervezetek számára  abból a  célból,  hogy ezen szervezetek  megismerjék 
jogszabályi lehetőségeiket demokratikus jogaik érvényesítése céljából, elsajátítsanak olyan technikákat, mellyel 
véleményük,  javaslatuk  eléri  célját,  megismerjék  a  véleménynyilvánítás  technikáit.  Ezáltal  olyan  döntések 
szülessenek, melyek a lehető legtöbb szempontból átgondoltak, és minél több ember érdekét szolgálja.

Ecotópia Klub – 2008 decemberétől
A társadalmi  szereplők  aktív  bevonásán  alapuló  vitafórum  sorozatot  indítottunk  útjára  az  egységesebb,  több 
szempontból  átgondolt  veszprémi jövőkép  kialakítása  céljából.  A kéthetenkénti  rendezvény alkalmával  neves 
előadók ismertették a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos főbb rendszereket, gondolatokat, valamint a résztvevők 
aktív részvétellel fogalmazták meg azon elemeket, melyek Veszprém fenntartható várossá alakulását segítik.

Egészséges Élelmiszer Hete – 2008. szeptember 9-12
Egyesületünk  arra  hívta  fel  a  lakosság  figyelmét  a  program  során,  hogy  a  bio  és  helyi  élelmiszerek 
fogyasztásának pozitív mind az élettani mind a környezeti hatásaira. A Tapolcát, Ajkát, Pápát és Balatonfüredet 
érintő  program  során  helyben  termelt  bioélelmiszerek  kóstolójával  vártuk  az  érdeklődőket,  tájékoztató 
kiadványokkal, beszélgetésekkel tájékoztattuk az arra járókat a helyi biogazdálkodásból származó élelmiszerek 
fogyasztásával járó előnyökről. 

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.  Anglia)  vettek részt  egyesületünk tagjai,  és egyben  fogadtuk a 
programban részt vett szervezeteket egy magyarországi találkozón.

Fa- Örökbefogadási Program – 2008. október
Mintegy 30 fa került elültetésre az Örökbefogadókkal karöltve Veszprémben a Haszkovó lakótelep játszóterének 
környezetében.

Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésében való aktív részvétel 
Célunk,  hogy  Veszprém  Önkormányzatával  együttműködve  olyan  városfejlesztési  stratégia  készüljön,  mely 
hosszú távon biztosítja a fenntartható fejlődésnek való megfelelést. Tekintettel arra, hogy mindkét fél nyitott az 
együttműködésre,  több  olyan  szempont  érvényesítésére,  beépítésére  is  van  lehetőségünk,  mely meghatározó 
lehet a város egésze számára. 

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. 

Klímakörúton a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal
Az éghajlatváltozás mérséklését szolgáló főbb lehetőségek megismertetésére helyezte Egyesületünk standjánál a 
hangsúlyt  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi  Minisztérium  által  szervezett  országos  Klímakörút  veszprémi 
állomásán.

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.



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. A gyerekek játékos megmérettetés során ismerkedhettek meg a természet kincseivel.

I1. 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.

VIII. Veszprémi Ökovásár – szeptember 27. – 2000 fő résztvevő
Az egészség újra az Óváros térre költözött. A Csalán Egyesület nyolcadik alkalommal hirdette meg az Ökovásárt, 
ahol ezúttal is a környékbeli biogazdák termékei és a biokereskedők árui töltötték meg a standokat. A cél az volt, 
hogy Veszprém és környékének lakóihoz közelebb hozzuk a méregmentes életet és az egészséges táplálkozást. 
Jöttek  is  sokan,  kétezernél  is  többen,  és  vásároltak,  kérdezgettek,  kóstoltak  mézet,  bort,  csalános  túrót  és 
csalánüdítőt, tomboláztak és szavaztak az E-mentes versekre

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.

Príma Klíma 
Egyesületünk a megye általános iskolái, pedagógusai és diákjai számára indította útjára Príma Klíma elnevezésű 
programját, melynek célja az éghajlatbarát megoldások mindennapi életbe való beépítése a gyerekeken keresztül.

Társadalmi felügyelet az újonnan épülő hulladéklerakó megvalósítása kapcsán
Civil Kontroll Munkacsoport monitorozhatja a Királyszentistvánra tervezett hulladéklerakó megvalósulását. A 
munkacsoport  nyitott  mindazon  szervezetek  részvételére,  akik  a  beruházástól  függetlenek,  és  figyelemmel 
kívánják kísérni a lerakó létesítését. Egyesületünk tagja, sőt elnökadója ezen Civil Kontroll Munkacsoportnak. 
vezetésére is.

Tereparali kicsit másképp
Egyesületünk nem értett egyet azzal, hogy Európai Uniós védettséget jelentő Natura 2000-es területeken menjen 
át  a Central  Europe Rally nyomvonala.  A Csalán Egyesület  így fellebbezést  nyújtott  be a Közép-Dunántúli 
Környezetvédelmi Felügyelőség első fokú határozata ellen a 2008. április 24-26 között megrendezett Central 
Europe Rally elnevezésű tereprali verseny kapcsán.

Zöld homlokzat
Egyesületünk Veszprém zöldítését szolgáló programba kezdett, mely cél elsősorban a veszprémi lakótelepeken 
élők  éghajlatváltozáshoz  való  alkalmazkodását  segíti  elő.  A  program  több  elemből  tevődik  össze,  köztük  a 
faültetésből illetve a tömbházak növényekkel való befuttatásából. 

TANULMÁNYUTAK, TALÁLKOZÓK  

Hollandiai tanulmányút a klímaváltozás mérséklése tárgyában 
A  Magyar  Természetvédők  Szövetsége  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  kampányszervezési  tapasztalatokat  is  gyűjthettünk, 
adománygyűjtési rendszereket ismerhettünk meg.

Magyar Természetvédők Szövetsége - Tagszervezeti Konferencia – Somogyfajsz
Szeptemberben került sor a MTVSZ tagszervezeti találkozójára Somogyfajszon, ahol ketten képviseltük a Csalánt. 
A találkozón plenáris- és szakmai programok keretében vitattuk meg a természetvédelem aktuális helyzetét, az 
éghajlatváltozás összefüggésrendszerét. 

KÉPZÉSEK  
CSR konferencia

http://csalan.zoldpok.hu/node/218


A  CTF  Alapítvány  által  szervezett  képzés  célja  a  vállalati  együttműködés  egyes  lehetőségeinek,  gyakorlati 
megvalósíthatóságuk megismerése. A képzésen 1 fő vett részt egyesületünktől. 

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,  éghajlatváltozásról,  a  fogyasztóvédelemről, 
tisztítószerekről és az energiahatékonyságról hangzott el értékes és közérdekű információ. 

KIADVÁNYOK  

Arculati újjászületés, kommunikáció megerősítése, adományszervezés
Egyesületünk  működésében  új  formát  öltött,  mely működés hatékonyabban,  együttműködőbben és  szélesebb 
társadalmi réteg bevonásával  tovább erősíti  céljaink megvalósulását.  A szeptemberben elkészült új arculat,  a 
tervbe  rendszerezett  kommunikáció,  a  társadalom  szélesebb  tájékoztatása  alapot  képez  az  egyesület 
adományszervezői tevékenységéhez. Ezen tevékenységeket megalapozva elkészült egyesületünk 1%-ot gyűjtő 
kisfilmje is.

Egészség füzete
Az „Egészség füzete” célja, hogy segítsen megtalálni azokat a lehetőségeket, melyekkel bárki megbízható 
élelmiszert tud beszerezni családja számára. Helyben, egészségeset és egyben környezetkímélőt.


