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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 
19. §.-a alapján készítette el 2003. évi tevékenységéről közhasznúsági jelentését. 
  

A) A költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2003. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett 
közhasznú tevékenységének kiadásaihoz 2003. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban: 
 
Központi költségvetési szervtől 2.735eFt 
Holland Királyság Nagykövetsége 1.350eFt 
Helyi önkormányzattól 390eFt 
Magánszemélytől 282eFt 
PHARE 8.199eFt 
Közhasznú célra kapott támogatás összesen: 12.956eFt 

 
Az Egyesület állami támogatást nem kapott. A többi  áállllaammhháázzttaarrttáássii  ttáámmooggaattáásstt  ffeellaaddaattffiinnaannsszzíírroozzáássii  ttáámmooggaattááss  ffoorrmmáá--
jjáábbaann,,  mmeeggáállllaappooddáássbbaann  vvaaggyy  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  tteevvéékkeennyysséégg  eellllááttáássáárraa  ffoollyyóóssííttoottttáákk,,  aammeellyy  rrööggzzíítteettttee  aazz  eellsszzáá--
mmoolláássaa  mmóóddjjáátt  iiss..  AA  mmaaggáánnsszzeemmééllyyttőőll  kkaappootttt  ttáámmooggaattááss  mműűkkööddééssii  ccééllllaall  kkeerrüülltt  ffeellhhaasszznnáálláássrraa..  
 

B) Cél szerinti juttatások 
 
A törvény értelmezésében a cél szerinti juttatásnak minősül a z Egyesület cél szerinti tevékenysége 
keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
Pénzbeli cél szerinti juttatásokat az Egyesület a 2003-as évben nem adott.: 
 
Nem pénzbeli juttatásként biztosítja az Egyesület a tagjai és körei számára az informatikai hálózathoz 
való hozzáférési lehetőséget, közgyűlések és egyéb meghatározott ülések megtartásához a helyiséget. 
Az egyesület tagjai ingyenesen használhatják irattárát, könyveit, eszközeit. Az Egyesület rendezvénye-
in a tagok és érdeklődők ingyen vehetnek részt. A tagok az Egyesület kiadványait is ingyenesen meg-
kapják. Az Egyesület ingyenes tanácsadó irodát működtet a KÖTHÁLÓ tagjaként Ezen juttatásokon 
kívül az Egyesület köreinek működési feltételeit biztosítja (könyvelés és pénzügyi tevékenység, helyi-
ségbiztosítás, szervezési és adminisztrációs tevékenység és tiktári feladatok ellátása.)  
(Egyéb közhasznú tevékenységeit lásd a részletes szakmai beszámolóban!) 
 

C) Pályázati, feladatfinanszírozási támogatás 
 

A Központi Alapoktól, helyi önkormányzatoktól, költségvetési intézményektől, alapítványoktól és 
vállalatoktól pályázat útján, feladatfinanszírozásként elnyert támogatás összege 2003. évben 13.462 
ezer Ft volt. 
 

D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
 

Vezető tisztségviselőinek (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi jutalom) nyújtott juttatások összege 
0Ft volt.  
 

E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
 
Az Egyesület indulótőkéje 209eFt volt. A tőkeváltozás 112,8eFt, amivel a saját tőke értéke: 2003. 
december 31-én 96,2eFt lett. 
 
 



F) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2003-ban a közhasznú feladatként meghatározottak kö-
zül megkülönböztetett figyelmet fordított 

 
 az energiahatékonysági és –takarékossági ügyfélszolgálati tevékenységre, 
 a környezetvédelmi, fenntartható fejlődést elősegítő programokon való részvételre, 
 az iskolán kívüli szakmai oktatásra, a felnőttképzési tevékenység  működtetésére 

 
A Castanea a országos hálózatának fenntartásával és működtetésével teret biztosít az egyesület tagjai 
mellett minden érdeklődő számára az ismeretterjesztés, közművelődés bemutatására. Az Egyesület 
tevékenysége széles körét a nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfon-
tosabb adatait honlpja útján nyilvánosságra hozza. 

 
2. Az Egyesület közhasznú feladatai körében együttműködési megállapodásokat kötött intézmények-

kel, melyek révén a fent felsorolt közhasznúsági tevékenységű témakörök szerint az alábbi főbb 
feladatokat látta és látja el: 

 
♦ energiahatékonysági és takarékossági szakértői és ingyenes tanácsadói ügyfélszolgálati tevé-

kenység ellátása a Castanea Zöldirodában 
 
3. 2003-ban erősödött az Egyesület közhasznú szakmai tevékenysége. Például: 
Előadásokat, bemutatókat, családi programokat szervezett, rendezvényein többezer lakos vett részt. 
Köreiben kertbarátok, egészséges életmód, gombák, természetjárás iránt érdeklődők gyűlnek össze 
rendszeresen. Az Árnika Erdei Iskola révén évente 6000 programnapon találkoznak a fiatalok a termé-
szet értékeivel. 
 
A Castanea Kkörnyezetvédelmi Egyesület, mint a számviteli törvény hatálya alá tartozó közhasznú 
szervezet beszámolókészítési kötelezettségének eleget tett. A 2003. éves közhasznú egyszerűsített 
beszámolót és annak felülvizsgálatáról készített könyvvizsgálói jelentést az Egyesület közgyűlése  
megtárgyalta és jóváhagyta.  
 
Sopron, 2004. május 22.. 

Szabó Miklós és Hárs Olivér  társelnök 
 


	A) A költségvetési támogatás felhasználása 
	Közhasznú célra kapott támogatás összesen:
	12.956eFt
	B) Cél szerinti juttatások 
	C) Pályázati, feladatfinanszírozási támogatás 
	D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 
	E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 



