
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 
2009. évi közhasznúsági jelentése 

 
- számviteli beszámoló - 

 
1. a 2008-i évi gazdálkodásról, a gazdálkodás éves mérlege: 
 

Összes közhasznú bevétel:    26 241 eFt 
Pályázati úton nyert:     22 860 e Ft 
Közhasznú célú működésre kapott     2 508 e Ft 
    Közhasznú célú műk. kapott egyéb       723 e Ft 
Közhasznú tevékenységből származó bevétel  1 785 e Ft 
Tagdíj:              58 e Ft 
Egyéb bevétel:          815 e Ft 

 
Közhasznú tevékenységek költségei:  33 966 eFt 

Ebből személyi jellegű:    15 476 e Ft 
Bér:      8 009 e Ft 
Egyéb személyi jellegű kifizetés:   4 762 e Ft 
Járulék:     2 705 e Ft 

Anyagjellegű ráfordítás:    15 514 e Ft 
 Egyéb ráfordítások+pénzügyi műveletek költsége        19 e Ft 

Értékcsökkenés:       2 956 e Ft 
 
2009. évi közhasznú eredmény:   -7 725 eFt 

 
 
2. Költségvetési támogatások, és azok felhasználása: 
 

A CSEMETE 2009-ban nem kapott külön költségvetési támogatást. 
 

SZJA 1%-ok felajánlásából 2009. évben érkezett támogatás összege: 723 623, 
  
 
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások: 
 
Az CSEMETE Egyesület vagyona 2010. január 1-én: 30 267 000      Ft
2009. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: - 7 725 000        Ft
2009. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény: 0        Ft
Az Egyesület vagyona 2009. december 31-én: 30 267 000        Ft
                          - tárgyi eszköz: 18 406 000   Ft
                          - pénzeszköz: 4 357 000   Ft
 

Előző év Tárgyév Változás Tőkeváltozás 
20 367 000 Ft 28 328 000 Ft 39,08 %

 



 
A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2009 évi bevételei, cél szerinti 
bontásban: 

Természetvédelmi célok:    5 433 860 Ft 
Környezetvédelmi programok:   8 460 091 Ft 
Lakossági tanácsadó iroda működtetése:  1 314 690 Ft 
Civil érdekképviselet:    3 865 324 Ft 
Környezeti nevelési tevékenység:   4 171 234 Ft 
Szakmai táborok:     1 890 217 Ft 
Egyéb:      1 105 584 Ft 

 
4. A CSEMETE, mint kiemelten közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások értéke, összege: 
 
Az Egyesület alapszabálya alapján a szervezet vezetői (9 fő: elnök, ügyvezető elnök, titkár, 3 
fő társelnök, 3 fő elnökségi tag) az egyesület vezetésében ellátott funkcióik alapján 
semmilyen külön tárgyi vagy pénzbeli jellegű juttatásban nem részesülnek, valamennyien 
önkéntesként látják el feladatköreiket. 
 
 
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke: 
 
A 2009. évi bevételek forrásmegoszlás alapján: 
 

Európai Uniós források:       2 792 359 Ft 
 
Államigazgatás alrendszereiből származó források:  11 637 327 Ft 
 
Önkormányzati források:          330 010 Ft 
 
Alapítványi és civil támogatások:       6 377 940 Ft 
 
Egyéb gazdálkodó szervezetektől származó bevételek:    3 572 717 Ft 
 
Saját bevételek:           925 647 Ft 

 
 
6. A CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 2009-es programjainak 

rövid összefoglalója 
 
Folyamatos tevékenységeink és programjaink: 
 

- Környezeti Tanácsadó Iroda és a Zöld Könyvtár működtetése: A négy főállású 
alkalmazott és a két félállású gondnok mellett kezdetben gyakornokként, majd 
alkalmazottként csatlakozott a tevékenységekhez Váczi István. 

- Szemléletformáló előadás sorozat oktatási intézményekben: Összesen közel 80 
alkalommal tartottunk iskolai előadásokat az év folyamán, legnagyobb 
megrendelőnk a Tömörkény István Gimnázium volt, ott 26 előadás hangzott el 
2009-ben. 

- Természetvédelmi Őrjárat program terepnapjai: Tavasszal három alkalommal 
tartottunk több napos terepbejárásokat, ősszel pedig kétszer. 

- Kömpöci és Bugaci Oktatóközpontunk működtetése: A Kömpöci bázis 2009-ben 
alacsonyabb kihasználtsággal működött, a Bugaci Oktatóközpontban 3 erdei 



iskola, 12 szakmai kirándulás és tábor, két saját tábor, valamint 26 önkéntes 
munkával töltött nap volt 2009-ben. 

- Részvétel a CEF-ek működésében és a civil monitoringban: Az RFÜ-vel 
kialakított közvetlen kapcsolatnak köszönhetően bekapcsolódtunk a 
területfejlesztési anyagok véleményezésébe – a megyei és régiós szerveződések 
(Civil Egyeztető Fórumok) munkájában csökkenő mértékben, a zöld civil 
hálózatéban viszont proaktívan vettünk részt. 

 
2009-es, új tevékenységeink és programjaink: 
 

- Környezetbarát közlekedési kultúra népszerűsítése Szegeden: KVVM 
támogatásból megvalósuló programunk az előző évek eredményeire is épített, s 
ismeretterjesztő szóróanyagot is kiadtunk segítségével. 

- Természetvédelmi akciók a régióban (békamentés, monitoring, stb.): A 
hagyományos monitoring tevékenységek mellett aktív beavatkozásként 2009 
tavszán békavédelmi kerítést építettünk ki Nagyszéksós-tón. 

- Erdősávos projekt monitoring fázisa és a telepítések előkészítése: A régió területén 
27 meglévő erdősávot mértünk be és térképeztünk fel, ebből 9 kerül részletes 
felmérésre. A telepítéseknél az előirányzat ugyancsak 27 helyszín volt, de 2010-re 
már 32 önkormányzati és civil partner szervezetnél, s ugyanennyi telepítési helynél 
tartunk. 

- Tanyás térségek környezettudatos fejlesztését célzó projekt: Kistelepüléseket és 
tanyás térségeket érintő programunk települési rendezvényeken való standolással, 
iskolai tematikus napokkal és előadásokkal, valamint ismeretterjesztő anyagok 
kiadásával és terjesztésével jár együtt. 

- Első lépés a fenntartható háztartások felé – regionális képzés és kampány: Az 
Algyői Általános Iskola partnereként megkezdett programunk 2009-ben indult, s 
2010-ben is folytatódik, lakossági fórumokkal, előadásokkal, kiadványokkal és 
iskolai vetélkedővel. 

- Környezeti nevelési programok, képzés, tanulmányút és munkacsoport-alakítás: A 
Pedagógiai Szakosztály programja a 2008-as gömörszőlősi tanulmányút után a 
fenntarthatóság jegyében Agostyánban folytatódik. 

- Regionális civil monitoring tevékenységek, nagy beruházások régiós szintű 
vizsgálata: A Magyar Természetvédők Szövetségének irányításával megvalósuló 
országos program regionális koordinációját látjuk el, a TAMOP keretből 
megvalósítva a programokat. 

- Klíma-kampány: Szintén MTvSz szervezésű tevékenység, amely a klímatörvény 
előkészítését és országgyűlés elé vitelét célozta meg, valamint önkormányzati 
klímaszövetség kialakítását, a gyakorlattal való feltöltés céljából. 

- Lakcímke-kampány: Az energiahatékonyság növelését, a megtakarításokat 
ösztönző program a lakások energiaigényének csökkentését, és az energetikai 
minősítés bevezetésének megkönnyítését célozta meg, 2009 tavaszáig tartott. 

- Vajdasági program határon túli szervezetekkel: Képzéssorozatunk célja a határon 
túli szervezetekkel kapcsolatrendszerek kiépítése, pályázati tapasztalatok átadása, a 
környezeti fenntarthatóság alapelveinek megismertetése volt – e program 
folytatólagosan harmadik éve kerül megvalósításra 2010-ben is. 

- Kárpátok-koszorú kiadvány elkészítése: A két éve megkezdett, a Kárpátok 
vonulatát bemutató nagy kiadvány kistestvéreként a határon túli civil szervezetek 
munkájából nyújt ízelítőt. 

- Regionális Hírlevél két számának összeállítása és terjesztése: A Dél-alföldi civil 
szervezetek, önkormányzatok és oktatási intézmények körében terjesztett hírlevél 
célja a környezeti kérdéseket érintő információk továbbítása és egyben 
szemléletformálás is. 

 



2009-ben megkezdett, nem pályázati programok: 
 

- Zöld Könyvtár és a Tanácsadó Iroda fejlesztése: A KÖTHÁLÓ-nak köszönhetően 
számos eszközzel és szakkönyvvel gazdagodhattunk, hálózati pályázati programuk 
keretén belül. 

- A két oktatóközpont fejlesztése infrastrukturálisan és hozzájuk kapcsolódó 
programfejlesztés: Erdei Iskolai minősítésünk megkapását követően megkezdtük a 
KEOP célkeretére benyújtandó pályázat kidolgozását, mind programfejlesztési, 
mind infrastrukturális területen – e mellett a Bugaci Oktatóközpontban több év 
után végre önkénteseinknek köszönhetően elkészült az oktatóépület padlástéri 
szálláshelyéhez vezető biztonságos lépcsőfeljáró, valamint  abalesetveszélyessé 
vált góré helyén az új szín. 

- Nyári táboraink és egyéb programok voltak: 
Bugaci Természetismereti Tábor: Hagyományos táborunk az általános 
iskolai korosztály számára került kiírásra és megvalósításra. 
Gerecse Kék Túra vándortábor: Már évek óta leglátogatottabb nyári 
programunk, az országos kék túra nyolcadik stációját teljesítettük 2009-
ben. 
Retyezát túra: A 2008 tavaszi kísérlet után jobb időszakban, bár nem túl 
jó időjárással megáldva látogattunk el 2009-ben a Retyezát csúcsai alatti 
tengerszemekig. 
Természetfotós és médiatábor: Második alkalommal, s ezúttal is Bugacon 
került megrendezésre, mindamellett hogy Egyesületünkben egyébként is 
népszerű foglalatosság a fotózás és a természetjárás is. 
„Vizesnyolcas” természetvédelmi és horgásztábor: Az Atkai-holtág 
melletti horgásszállás nyújtott otthont neki, gazdag halzsákmánnyal és jó 
hangulattal. 
CSEMETE Kommandói Túra: A faluval való együttműködésünk a helyi 
múzeum anyagának gazdagítása mellett a felajánlások kijuttatásával is 
kiegészült. 
Két keréken a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban: Kerékpáros nyári 
táborunk is a környezetbarát közlekedés népszerűsítéséhez járul hozzá, 
mindemellett a természetvédelmi-néprajzi értékek megismerése is célja. 
Kutyás Tábor Kömpöcön: Az elsősorban kutyatartó és ebkedvelő diákok 
részére szervezett tábor a Kömpöci Oktatóközpont területén került 
megrendezésre, 2009-ben már második alkalommal. 

 
A fenti tevékenységek és programok természetesen nem a teljesség igényével kerültek 
felsorolásra, hiszen 2009-ben összesen 43 pályázati program keretein belül tevékenykedtünk, 
s számos olyan szolgáltatást és programot futtattunk, amelyhez külön forrás nem állt 
rendelkezésre. Kiemelendő viszont az önkéntesek fokozódó aktivitása, s az az új generációs 
CSEMETE-tagság, akik a gyermekkorból már kinőve, de hol diákként, hol fiatal felnőttként 
segítik a mindennapi munkát és a projektek megvalósítását. 
 
 
 
 
Szeged, 2009. április 01. 

………………………………… 
Dr. Ilosvay György 
CSEMETE ügyvezető elnök 


