
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.31 19:18:47

04 Gyulai Törvényszék

0 4 0 1 0 2 7 1 4   2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.55



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

5 6 0 0 Békéscsaba

Gyóni Géza utca

6 2 15

    

0 4 0 1 0 2 7 1 4   

0 0 P k 6 0 0 3 8  2 0 0 8 8  

1 8 3 9 3 6 0 8 1 0 4

dr. Duray Balázs

Békéscsaba 2 0 1 8 0 5 1 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

6 202 5 882

6 202 5 882

379 118

379 118

118

6 581 6 118

4 834 4 676

4 541 4 834

293 -158

1 569 1 442

1 569 1 442

178

6 581 6 118

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.55



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

3 719 950 3 719 950

12 12

1 178 472 1 178 472

3 719 950 3 719 950

3 719 792 3 719 792

1 985 49 1 985 49

912 581 912 581

320 320 320 320

502 502

3 719 950 3 719 950

3 719 950 3 719 950

0 0 0 0

0 0 0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 6 0 0 Békéscsaba

Gyóni Géza utca

6 2 15

    

0 0 P k 6 0 0 3 8  2 0 0 8 8  

0 4 0 1 0 2 7 1 4   

1 8 3 9 3 6 0 8 1 0 4

dr. Duray Balázs

Környezetvédelmi ismeretek terjesztése

civil szervezetek, diákok, lakosság

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

tag 0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

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

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

3 719 950

3 719 950

3 719 950

912 581

3 719 950

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Bértámogatás

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba Járás Foglalkoztatás

2017.09.01-

473 104

473 104

354 828

473 104

473 104

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 15.24.56



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

szakmai beszámoló.pdf



1.sz. melléklet 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

Egyesületünk kiemelt célja a fenntartható fejlődés szemléletének terjesztésével a térség környezeti 

állapotának és a lakosság életminőségének javítása. Az Egyesület célcsoportjai elsősorban a térségben 

élő lakosság.  Ennek érdekében az Egyesület a fenntartható életmóddal, a környezet-, 

természetvédelemmel, az életminőséggel, az ökológiai gazdálkodással, valamint a területfejlesztéssel 

kapcsolatos információk és ezen információk népszerűsítési módozatainak teljes körű, folyamatos 

megújítását végzi.  

A szervezet céljainak megvalósítását az alábbi eszközökkel látja el: érdekképviselet; front-office 

tanácsadó iroda működtetése; nyílt fórumok, konferenciák tartása; tudományos kutatások 

eredményeinek népszerűsítése; kiállítások szervezése; részvétel a döntéshozatali folyamatokban; 

szemléletformáló programok szervezése; a lakosság környezeti információkhoz való hozzájutásának 

elősegítése; monitoring-rendszer működésében való részvétel; disszeminációs tevékenységek; 

nagyprojektek (pl. szennyvízberuházások, városrehabilitáció, M-44-es autópálya, vasútfejlesztés) 

környezetvédelmi szempontjainak érdekérvényesítése. Az Egyesület kiemelten törekszik a 

környezetvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a 

közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb 

körű megteremtésére. 

Zöld 14 Zöld Pont Iroda 

A Zöld 14 Egyesület a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

2013 augusztusától egy határon átnyúló infrastruktúra (Határ Menti Természetvédelmi Erőforrás 

Központ) részeként hozta létre „Zöld-pont” irodáját, amely hatékony segítséget tud nyújtani a 

természet- és környezetvédelem területén tevékenykedő intézményeknek és szervezeteknek, illetve a 

téma iránt érdeklődő lakosságnak egyaránt. A tanácsadó-szolgáltató iroda on-line és off-line szakmai 

adatbázissal, szakkönyvtárral, szaktanácsadással, továbbá projektek szakmai támogatásával, 

promócióval, ismeretterjesztéssel, oktatás-képzés fő szolgáltatásokkal áll rendelkezésre az érdeklődő 

lakosság, akár a szakmai közösség rendelkezésére. Egy irodavezető munkatárs foglalkozik a lakossági, 

illetve egyéb megkeresésekkel, térítésmentesen biztosítja számukra az irodai infrastruktúrát, 

működteti az egyesület klubtevékenységeit, közvetíti és koordinálja a szervezet konzultációs 

rendszerét. A konzultáció során egyrészt előre egyeztetett időpontban van lehetősége az ügyfélnek a 

szervezet szakembereivel, igény szerint külső szakemberrel való ingyenes személyes konzultációra, 

másrészt e-mailes formában is rendelkezésre állunk folyamatos információszolgáltatással. 

 Szakmai előadások és műhelymunkák: „Angol Öko-klub”: az egyesület 3 éve kezdte angol 

nyelvoktatással egybekötött szemléletformáló beszélgetéseket.  

 Öko-tézis: házi dolgozatot, szakdolgozatot, disszertációt készítő középiskolás, ill. egyetemi 

hallgatóknak nyújtunk külső konzultációs lehetőséget, továbbá ún. házi védést szervezünk, 

ahol a disszertáns laikus és szakértő hallgatóság előtt mutatja be téziseit. Az eseményen 

megvitatjuk, illetve segítjük sikeres munkájában. 

Állandó szakértők: 

Dr. Forján Mihály Árpád (szakmai megvalósító környezetvédelem területen): okleveles 

agrármérnök (1978), környezetgazdálkodási szakmérnök (1977); környezetvédelmi szakértő 

(SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf; SZKV-zr. 27 éves szakmai tapasztalat a környezetvédelem területén 

(zöldhatóságok vezetője, önkormányzati szakosztály vezető); több tucat szakmai tanulmány 



környezetvédelem területén; projektirányítási feladatok, hatósági munkák irányítója; 

városüzemeltetés, a DAREH egyik vezető tisztségviselője. Civilként jelenleg az Egyesület 

alelnöke, előadások és szakmai konzultációk résztvevője. 

Dr. Duray Balázs (szakmai megvalósító természetvédelem területen): okleveles 

környezetkutató geográfus (2001); szakértő tájvédelem (SZTJV) és földtani természeti értékek 

és barlangok értékek (SZTV) szakterületeken, illetve városi klímaadaptációs szakértő (CLIM-

CAP). 17 év kutatói, 11 év egyetemi oktatói tapasztalat. 14 db környezeti témájú kutatási 

projekt (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi); 38 tudományos konferenciarészvétel; rendszeres 

környezetvédelmi konzultációs tevékenység; városi, ill. civil környezeti szemléletformáló 

kampányok meghívott előadója. Civilként jelenleg az Egyesület elnöke és a Zöld Pont (front-

office) Iroda szakmai igazgatója.  

A szervezet alkalmazottja: 

Duray-Kőrös Diána (pályázatmenedzsment és program szervező): okleveles 

művelődésszervező (2003), idegenforgalmi ügyintéző (1997). Konferenciák és 

szemléletformáló kampányok szervezése lebonyolítása (2001-2002, Egyesült Királyság, 

London); társadalmi kapcsolatokért felelős titkárságvezetés különböző multinacionális 

cégeknél (2002-2009); természettudományos jellegű kutatási és környezetvédelmi jellegű 

projektek menedzsmentje (2012-). 14 éves vezetői asszisztensi gyakorlat, öt éves 

projektirányítási tapasztalat, nemzetközi kapcsolatok menedzselésében 10 év tapasztalat. 

Civilként jelenleg az Egyesület projektkoordinációért felelős, tanácsadó irodájának vezetője. 

A szervezet Békéscsaba Megyei Jogú Város településfejlesztési és környezetvédelmi tervezési 

folyamatainak aktív résztvevője: a szervezet szakértő tagjai rendszeresen részt vesznek lakossági 

fórumokon, nevesített együttműködő és konzultációs partnere volt a megyeszékhely integrált 

településfejlesztési programjának kidolgozásában, jelenleg is felkért partner a városban folyó 

rehabilitációs beruházások környezeti szempontjainak és hatásainak lakosság felé történő 

közvetítésében. Az Egyesület szoros szakmai együttműködést ápol a Körösök Völgye Natúrpark 

Egyesülettel, tagja a Békés Megyei Civil Szervezetek Szövetségének, a helyi LEADER akciócsoportnak, a 

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek, a Helyi Fejlesztési Stratégiák tervezésének 

aktív résztvevője 

Szerepvállalás a Békés Megyei Éghajlatváltozási Platform munkájában 

A Békés Megyei Önkormányzat 2016-ban indított KEHOP-1.2.0-15-2016-00007 „Klímastratégiák 

kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás Békés 

Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Békés Megyei Klímastratégiai Platform létrehozása” című 

projektjének alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló 

tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan 

összeállításával, megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával, tudásmegosztással, 

valamint széleskörű szemléletformálási program segítségével. 

A Békés Megyei Önkormányzat által létrehozott Éghajlat-változási Platformhoz 2017 áprilisában 8 

szervezet csatlakozott, köztük a Zöld 14 Egyesület is. 

A Platform kiemelt célja a megyei klímastratégia készítésének folyamatos nyomon követése, akcióterv 

készítése, közreműködés a stratégiában rögzített célkitűzések és az akciótervben nevesített projektek 

megvalósításában.  



A Zöld 14 Egyesület a Platform társadalmi szereplőjeként segítette Békés megye klímastratégiájának 

elkészítését, amellyel párhuzamosan - az elmúlt évek során szerzett tapasztalatokra alapozva - 

kidolgozta a megyei klímastratégia tervezési módszeréhez illeszkedő lokális klímavédelemi 

szempontokat. A szervezet helyi tapasztalatainak és tudás tőkéjének az így megszerzett ismeretek 

(„know-how”) szolgálatába állításával hatékony, (szervezetileg és akciók mentén) integrált, illetve 

fenntartható szemléletformálási és stratégiai programozási tevékenységeket képes ellátni. 

2017-ben megvalósítás alatt álló projektpályázat: 

- "Zöld Pont Iroda Békéscsaba" -  Működési célú pályázat, Nemzeti Együttműködési Alap (NEA-

UN-16-M-1689), 2016 

2017-ben beadott, elbírálás alatt lévő pályázatok: 

- „Határ menti Közösségi Tér és Tudásközpont létrehozása” - X-PARC 2.0. Interreg V-A Románia 

Magyarország Program 6. Prioritási tengely, 11/b beruházási prioritás (állampolgárok 

együttműködése) ROHU-158  

 

Békéscsaba, 2018. 05. 16. 
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