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Közhasznúsági melléklet
2013

Oldal: 2

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
2013-ben is az alapszabályunkban megfogalmazott fı cél szerinti tevékenységeket folytattunk. (A természet
és a természetes élet feltételeinek védelme. Annak a ténynek a tudatosítása, hogy az ember a természet része,
ezért tevékenységével harmonikusan illeszkedik ahhoz.)
 Közremőködtünk az állam és az önkormányzatok természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatainak ellátásában. (Mi szennyezi levegınket a Sajó-völgyben?; Civil közremőködés a Sajó-völgyi
légszennyezés monitorozásának megalapozásában; ClimCross Development - Alkalmazkodás
a klímaváltozáshoz Miskolc és Kassa városában programok)
 A védett és nem védett természeti értékek feltárása, védelmének elısegítése révén hozzájárultunk ezek
hosszú távú fennmaradásához. (Helyi jelentıségő természeti értékek állapotfelmérése Észak-Magyarországon;
ANPI Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítésében való részvétel; Kárpáti erdeink kutatása
programok)
 A fenntartható fogyasztás elısegítésére együttmőködtünk a lakossággal, kiemelten a pedagógusokkal,
általános és középiskolás diákokkal, más civil szervezetekkel és önkormányzatokkal. Tanórán kívüli
oktatási/fejlesztési programok, jó gyakorlatok bemutatása (Fenntartható fogyasztási és életpályaminták
népszerősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében; Nulla Hulladék kampánynapok programok).
 Több civil szervezettel együttmőködve valósítottuk meg környezet- és természetvédelmi programjainkat,
illetve önkormányzatok, hatóságok, helyi lakosok segítették a hatékony munkát (Herman Ottó nyomdokán
- Föld Napi természetismereti vetélkedı).
 A különbözı jogszabályok és nemzeti szintő fejlesztési tervek/koncepciók/stratégiák véleményezése révén
civil érdekképviseleti tevékenységet folytattunk.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Környezet- és természetvédelem
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezet- és természetvédelem

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1995 évi LIII.tv 1§/2/f., 1996. évi LIII.tv. 64§(1), 1997.
évi CLIV.tv. 144§(1)(2), 2011. évi CLXXXIX.
tv 6§a)-b), 13§ (1) 11. 19

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Lakosság, önkormányzatok, általános és középiskolások

Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

35,000

Közhasznú tevékenység fıbb eredményei
Sajó-völgyi légszennyezés monitorozásának megalapozása. Miskolc klímaváltozással kapcsolatos
érzékenységének bemutatása, megoldási javaslatok megfogalmazása. Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi
jelentıségő védett természeti értékeinek állapotfelmérése, értékek széles körő bemutatása, önkormányzatok
segítése a kezelésben. Megyei Natura 2000 területek állapotának felmérése. Fenntartható élelmiszertermelés
és -fogyasztás bemutatása a megye középiskolásai számára. Hulladékmegelızés népszerősítése, tanácsadás
3 település (Mezızombor, Encs, Miskolc) 3 rendezvényén. Föld Napi természetismereti vetélkedı szervezése
alsó tagozatos iskolásoknak Miskolcon.
Iskolásoknak szóló programjainkkal 2013-ben 8000 tanulót értünk el. Lakossági szemléletformáló utcai
akcióinkkal 1000 ember találkozott. Kiadványaink, honlapunk, Facebook oldalunk és elıadásaink révén
további 6000 embert értünk el. Médiamegjelenéseink további 20.000 lakoshoz jutottak el.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 3
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Saját tıke

10 615 Mőködés, szakmai programok lebonyolítása

Összesen:

10 615

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

Közhasznú cél szerinti bevétel

7 814

13 503

Összesen:

7 814

13 503

5. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Elızı év

Tárgyév

Bér

1 475

1 562

Összesen:

1 475

1 562

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Elızı év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

7 814

13 503

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

6

12

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

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

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

7 808

13 491

H. Összes ráfordítás (kiadás)

8 606

14 105

ebbıl:

ebbıl:
I. Személyi jellegő kiadás

5 123

6 576

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

8 606

14 105

K. Adózott eredmény

- 792

- 602

30

32

L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı
személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelıen) (fı)

7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erıforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

X

Értéke
10 659

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 4
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X
X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

Értéke
-1 394
0.38

X

0.00

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı]

X

31

8. Kiegészítı melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása
Fenntartható fogyasztási és életpályaminták népszerősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
(Svájci-Magyar Együttmőködési Program Civil Alap)
A jövı tudatos fogyasztói program megvalósítása megyei középiskolás fiatalok részére (élelmiszereink
életútjának bemutatása a környezetbarát gazdálkodástól a tudatos vásárlásig). Gazdaságlátogatások szervezése,
középiskolai öko-dizájn pályázat, pályamővek vándorkiállítása, fenntarthatósági hétvége és egyéb
környezettudatos jutalmak a fiatalok számára.
ClimCross Development (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési Program)
Klímavédelmi intézkedések elısegítése Kassa és Miskolc városában, civil partneri tevékenységek ellátása:
szemináriumok szervezése, lakossági tájékoztatás, módszertani kiadvány elkészítésében való részvétel, külsı
szakértık bevonása.
Civil közremőködés a Sajó-völgyi légszennyezés monitorozásnak megalapozásában (Norvég Civil Támogatási
Alap, Vidékfejlesztési Minsztérium)
Légszennyezı hatások meghatározása Kazincbarcika téréségében, zuzmófelmérés,iskolai elıadások,
szakmai fórum szervezése, lakossági tájékoztatás, filmkészítés.
Herman Ottó nyomdokán - Föld Napi természetismereti vetélkedı (Miskolc MJ Város
Önkormányzata)
10 iskolai csapat, közel 100 alsó tagozatos tanulójának bevonásával megrendezett élményközpontú környezeti
nevelési program. A középpontban egy túraútvonal bejárása és a közben megoldandó feladatok állnak.
Nulla Hulladék kampánynapok
A Humusz Szövetség KEOP programjában 3 akciónap megszervezése megyénk fesztiváljain (Kutatók
Éjszakája, Tokaj-Hegyaljai Piac, Rákóczi Expo - Encs) a hulladékmegelızés témakörében.
Természetvédelmi programok:
- Helyi jelentıségő természeti értékek állapotfelmérése Észak-Magyarországon - ANPI Natura 2000 területek
fenntartási terveinek elkészítésében való részvétel
- Kárpáti erdeink kutatása
Civil szolgáltatások:
- Aktív részvétel hazai és nemzetközi civil hálózatok munkájában (MTVSZ, HUMUSZ, CEEWEB)
Budapesten és országos szinten.
- Nyitott iroda: szakkönyvek, saját kutatási anyagok biztosítása a nyilvánosság számára.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. Fenntartható fogyasztási és életpályaminták népszerősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 5
Támogatási program elnevezése:

Fenntartható fogyasztási és életpályaminták
népszerősítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Támogató megnevezése:

Svájci-Magyar Együttmőködési Program Civil
Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2013.04.01.-2014.07.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

6,890
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

2,175

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,175

-tárgyévben folyósított összeg:

3,445

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

914

Dologi:

1,091

Felhalmozási:

170

Összesen:

2,175

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Program meghirdetése Borsod-Abaúj-Zemplén megye középiskoláiban.
12 rendhagyó iskolai foglakozás megtartása, kb. 300 diák részvételével.
8 tematikus leporelló szerkesztése és nyomtatása 600-600 példányban.
8 tematikus molinópár szerkesztése és nyomtatása.
10 gazdaságlátogatás szervezése közel 300 középiskolás számára .
Iskolai alkotópályázat meghirdetése.
Események megjelenése a Facebookon és a helyi médiában.

8.2.2. Civil közremőködés a Sajó-völgyi légszennyezés monitorozásának megalapozásában
Támogatási program elnevezése:

Civil közremőködés a Sajó-völgyi légszennyezés
monitorozásának megalapozásában

Támogató megnevezése:

Norvég Civil Támogatási Alap

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2013.09.01.-2014.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,393
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

519

-tárgyévben felhasznált összeg:

519

-tárgyévben folyósított összeg:

835

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

Személyi:

X
330

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 6
Dologi:

189

Felhalmozási:
Összesen:

519

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Megalapozó tanulmány elkészítése.
Zuzmóvizsgálatok elindítása.
Iskolai elıadások szervezése.
Filmforgatás elıkészítése.

8.2.3. Mi szennyezi levegınket a Sajó-völgyben?
Támogatási program elnevezése:

Mi szennyezi levegınket a Sajó-völgyben?

Támogató megnevezése:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2012.07.01.-2013.02.28.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

1,533
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

945

-tárgyévben felhasznált összeg:

945

-tárgyévben folyósított összeg:

307

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

815

Dologi:

130

Felhalmozási:
Összesen:

945

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A 2012-ben elindult program zuzmóvizsgálatainak befejezése ill. a kapcsolódó szakmai és lakossági
konzultáció megvalósítása.

8.2.4. Újabb civil monitoring kezdeményezése a Sajó-völgy légszennyezése területén
Támogatási program elnevezése:

Újabb civil monitoring kezdeményezése
a Sajó-völgy légszennyezése területén

Támogató megnevezése:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2013.09.01.-2014.06.30.

Támogatás összege (1000HUF)

1,341
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

495
Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 7

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-tárgyévben felhasznált összeg:

495

-tárgyévben folyósított összeg:

1,341

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

495

Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

495

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Adatgyőjtés. Szakmai kapcsolatépítés a Borsodchem környezetvédelmi munkatársaival. Terepi munka,
zuzmófelmérés elindítása.

8.2.5. Partnerség a klimatikus változások hatásának csökkentésére a fejlesztést illetıen
Támogatási program elnevezése:

Partnerség a klimatikus változások hatásának
csökkentésére a fejlesztést illetıen

Támogató megnevezése:

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
Együttmőködési Program 2007-2013

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2013.01.01.-2014.03.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

4,222
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

1,976

-tárgyévben felhasznált összeg:

1,976

-tárgyévben folyósított összeg:

633

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:

1,858

Dologi:

118

Felhalmozási:
Összesen:

1,976

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Klímavédelmi intézkedések elısegítése Kassa és Miskolc városában, civil partneri tevékenységek ellátása:
szemináriumok és lakossági tréning szervezése, lakossági tájékoztatás, módszertani kiadvány elkészítésében
való részvétel, külsı szakértık bevonása.

8.2.6. Herman Ottó nyomdokán - Föld Napi természetismereti vetélkedı
Támogatási program elnevezése:

Herman Ottó nyomdokán - Föld Napi
természetismereti vetélkedı

Támogató megnevezése:

Miskolc MJ Város Önkormányzata - Helyi
Környezet- és Természetvédelmi Alap

ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 8
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

X

nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás idıtartama:

2013.04.01.-2013.05.31.

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

480
-ebbıl a tárgyévre jutó összeg:

480

-tárgyévben felhasznált összeg:

480

-tárgyévben folyósított összeg:

480

visszatérítendı
vissza nem térítendı

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

480

Felhalmozási:
Összesen:

480

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Civil szervezeti partnerek bevonásával és a Herman Ottó Múzeummal közösen megrendezett élményközpontú
környezeti nevelési program, 10 iskolai csapat, közel 100 alsó tagozatos tanuló és tanító bevonásával.
A középpontban egy túraútvonal bejárása és a közben megoldandó feladatok álltak.

ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

