
Közhasznúsági melléklet 2017. 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: 10-02-0002439. 
képviselő neve: Lepres Dávid  
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
Egyesületünk a Föld Napja programhoz csatlakozott, mely alkalmából az EKE Gyakorló 
Iskolában szemléletes bemutatót tartottunk az újrahasznosításról. Szándékunk, hogy felkeltsük 
a gyerekek figyelmét a környezetvédelem fontosságára. 

Nyári természetvédelmi táborunkban a természet közeli élmények megszerzése során 
környezetvédő szemléletre és tettekre ösztönöztük a résztvevőket. Túráztunk a Mátrában, a 
Bükkben, megfigyeltük a madarakat, a növényvilágot, megismerkedtünk a túrázás 
szabályaival. 

Zöldmanó környezetvédelmi gyerekklub újabb foglalkozásain játékos és interaktív módon 
dolgoztuk fel az egyes témákat: megelőzés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, zöld 
alternatívák, tudatos vásárlás. 

Kerecsenden táborozó gyerekcsoportoknak szerveztünk kirándulást természetvédelmi 
szakember vezetésével. Fő szempontjaink: a természetvédelem és a környezeti nevelés. 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Természetvédelmi kultúra 

fejlesztése,a természet 
védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása. 
1996.éviLIII. tv. a természet 
védelméről 64 par. (1). 2011.évi 
CLXXXIX. Tv.13.par.(11) 

 
a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekek  
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 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 
 Támogatás 0 354 
  -   - 



  -   - 
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 2108 540 
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 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2108 540 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 6084 419 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6043 419 
K. Adózott eredmény -4050 121 
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 

 


