
Közhasznúsági melléklet 2014. év 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: Zöldek a zöldért Egyesület 

székhely: 3300 Eger, Faiskola u.6.2/29. 

bejegyző határozat száma: Pk.60.105/2011/2 
nyilvántartási szám: 2439. 
képviselő neve: Lepres Dávid  
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A 2014-es év kevésbé volt mozgalmas az egyesület életében, mint az azt megelőzőek. 

Fő programunk egy olyan kiállítás megszervezése volt, mely a kerecsendi Magyary Károly Általános iskolában nagy sikert 
aratott. 

A programról: 

A Zöldek a zöldért Egyesület szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos napot rendezett a Kerecsendi Magyary Károly 
Általános Iskola és Zeneiskolában 2014. október 26.án. 

A projektnapot megelőzően négy paravánt és újrafelhasznált hulladékokból összeállított kiállítást rendeztünk a témában, 
amelyet a gyerekek és a pedagógusok is nagy érdeklődéssel fogadtak és egész héten megtekinthettek az iskola aulájában. A 
négy paravánon megjelentek a globális környezetvédelmi problémák, annak megoldásai, bemutattunk sztárokat, akik 
környezettudatosan élnek valamint kiállítottunk hulladékból készült használati tárgyakat és játékokat. 

Egyesületünk munkatársai és önkéntesei egy hulladékgyűjtéssel kapcsolatos prezentációval indították a zöld napot, ami egy 
játékos totóval és kérdezz-felelek játékkal folytatódott. Az előadások harmadik részeként a gyerekek gyakorlatban próbálták ki 
a szelektív hulladékgyűjtést, ez volt a program legnépszerűbb része, mivel a tanulók csapatokban versenghettek egymással, 
hogy melyik hétköznapokban használt hulladékot melyik színű kukába dobnák bele. 

A nap végén pedig saját maguk készíthettek el hulladéknak vélt anyagokból játékokat és használati tárgyakat, mint darázsfogó, 
zacskózár, szemüveg, kupakkép. 

A program zárását követően sok pozitív visszajelzést kaptunk a pedagógusoktól és a gyerekektől egyaránt, így egy jövőbeni 
együttműködésre is lehetőség nyílik. 

 
 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Természetvédelmi kultúra 

fejlesztése,a természet 
védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása. 
1996.éviLIII. tv. a természet 
védelméről 64 §. (1). 

 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: Hátrányos helyzetű gyermekek  
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: -   
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 



  -  -  
  -  -  
  -  -  
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  -   - 
  -   - 
  -   - 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
  -   - 
  -   - 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: -   - 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel 1602 10729 
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 

 - 7194 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1602 3535 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1013 7343 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás  0 5423 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1013 7343 
K. Adózott eredmény 589 3386 
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+K20] Igen Nem 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(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 Nem 
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 


