
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-03-04 07:41:39. Érkeztetési szám: EB00569473

01 Fővárosi Törvényszék

GATE Zöld Klub Egyesület

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .20



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 1

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

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

0 1 0 0 P k 0 6 0 4 4 8 1 9 9 5

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Budapest 2 0 2 1 0 1 1 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

GATE Zöld Klub Egyesület

Adatok ezer forintban

199 0

0 0

199 0

0 0

3 275 3 110

83 83

255 180

741 741

2 196 2 106

0 0

3 474 3 110

3 415 3 110

542 542

3 096 2 873

0 0

-223 -305

0 0

0 0

59 0

0 0

0 0

59 0

0 0

3 474 3 110

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

GATE Zöld Klub Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

0 0 0 0

357 113 357 113

0 0 0 0

0 0 0 0

357 113 357 113

357 113 357 113

0 0 0 0

357 113 357 113

225 40 225 40

554 268 554 268

19 16 19 16

0 0 0 0

0 112 0 112

7 22 7 22

0 0 0 0

580 418 580 418

580 418 580 418

-223 -305 -223 -305

-223 -305 -223 -305

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

GATE Zöld Klub Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0 0 0

40 35 40 35

0 0 0 0

0 0 0 0

92 38 92 38

0 0 0 0

357 113 357 113

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Ismeretterjesztő előadások szervezése

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

környezettudatos életmód iránt érdeklődő fiatalok, feln

230

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Helyi rendezvényekre kitelepülés, foglalkozás tart

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

iskolások, felnőttek

300

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Workshopok szervezése

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

egyetemisták

80

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Fotópályázat szervezés

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

egyetemi hallgatók

400

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Ruha csere-bere program

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

Gödöllői lakosok, egyetemi hallgatók

50

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

GATE Zöld Klub Egyesület

2 1 0 0 Budapest

SZIE Kollégium utca

1

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 4 8  1 9 9 5

0 1 0 2 0 0 0 1 9 3 2

1 8 6 7 1 2 3 8 1 1 3

Bánszki Bea

Szakíts a műanyaggal! kampány

2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19)

közösségi média felhasználók

5000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

GATE Zöld Klub Egyesület

Adatok ezer forintban

357 113

92 38

0 0

0 0

265 75

580 418

19 16

580 418

-223 -305

80 80

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

GATE Zöld Klub Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .03 .04  07 .45 .21
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ  

 A GATE Zöld Klub Egyesület 2021-ben végzett tevékenységéről 

2021. tavasz: online előadások 

Igyekeztünk a pandémiás időszak alatt kihasználni az internet adta lehetőségeket, így több ízben 

is online előadásokat szerveztünk, melyekre az érdeklődés messzemenően túlszárnyalta az 

elképzelésünket. Márciusban Radev Gergő okleveles építészmérnök a Környezettudatos Építők 

Szervezete képviseletében tartott nekünk előadást a vályogházakról, azok előnyeiről és 

építészeti lehetőségeiről. Április folyamán pedig Szíjártó Csilla 2 alkalmas prezentációban 

mutatta be az érdeklődőknek a VÍZÖNELLÁTÓ rendszerét. 

2021. tavasz: együttműködések, támogatások, petíciók 

Március utolsó hetében a Humusz Szövetség tagszervezeteként részt vettünk a „Szakíts a 

műanyaggal!” elnevezésű kampányban. Cikkeinkkel, grafikáinkkal hozzájárultunk ahhoz, 

hogy a kampány több ezer embert szólítson meg az internet segítségével. Szintén a Humusszal 

közreműködve segédkeztünk egy állásfoglalás létrehozásában, amely a betétdíjas rendszerek 

bevezetését szorgalmazza hazánkban, ezzel hozzájárulva az egyszer használatos műanyagok 

kiszorításához. Az állásfoglalás itt elérhető: https://humusz.hu/betetdij-allasfoglalas.  

Több petíciót és kérvényt is aláírásunkkal támogattunk, elsők között írtuk alá a Mentsük meg a 

méheket és a gazdákat! európai polgári kezdeményezést, valamint kiálltunk az Őrség védelme 

mellett, amikor a MOL gázolajkutat akart fúrni Őriszentpéter határában. 

2021. tavasz: egyéb tevékenységeink 

Több tematikus, környezet- és természetvédelmi témájú napra szerveztünk akciót, ilyen volt 

május 10-én a Madarak és fák napja is. Kvíz játékkal hívtuk fel a figyelmet arra, hogy mennyi 

gyönyörű madárfajjal találkozhatunk hazánkban is, ha nyitott szemmel járunk. Honlapunkon 

folytattuk a tavalyi évben elindított Zöld Percek cikksorozatunkat, ahol tagjaink 

közreműködése révén heti rendszerességgel osztottunk meg környezettudatos ötleteket, amiket 

bárki a saját otthonában is meg tud valósítani.  

2021. nyár, ősz: kitelepüléseink 

Részt vettünk az augusztus 28-án megtartott Gödöllői Országos Vadásznapon, a szeptember 

10-12 között megrendezésre került Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon, valamint a 

https://humusz.hu/betetdij-allasfoglalas
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Gödöllői Városi Könyvtár által szervezett Bazi Nagy Görög Nap – Könyves Vasárnap 

elnevezésű rendezvényen is. Foglalkozásaink, játékaink, még mindig töretlen sikereket érnek 

el mind a gyerekek, mind az idősebb korosztály körében is. 

2021. ősz: programjaink 

Szeptemberben jelenléti oktatással megkezdhettük a félévet, ami egyet jelentett azzal, hogy 

végre személyes megjelenés mellett szervezhettünk programokat. A Környezetvédelmi 

Szakkollégiummal közösen szerveztünk az érdeklődők számára egy bemutatkozós, ismerkedős 

estét, amely során együtt főzött bográcsossal vendégeltük meg az érkezőket. Szintén a 

Szakkollégiummal való együttműködés révén valósult meg egy madárgyűrűzés is. A Magyar 

Madártani Egyesület munkatársai segítségével több fajt is sikerült közelebbről megfigyelnünk 

és meggyűrűznünk.  

Október 20-án workshopot tartottunk, amelyen a résztvevők megvarrhatták a saját 

újraszalvétájukat. Ennek a szalvétának a pozitív tulajdonsága, hogy míg kívül szép mintás 

pamutanyagot használunk, a belső fele olyan vízhatlan anyagból készül, aminek köszönhetően 

könnyen tisztítható és számtalanszor újra használható, kiváltva ezzel a szendvicsek 

csomagolására általánosan alkalmazott egyszer használatos csomagolóanyagokat, mint a 

folpack, vagy az alufólia. A programot hatalmas érdeklődés mellett bonyolítottuk le, az 

esemény végén pedig mindenki a saját maga által készített újraszalvétával távozhatott. 

Novemberben sem maradtunk esemény nélkül. A hónap első felében az aktív tagjainknak 

tartottunk workshopot, ahol a kovászos kenyér készítés alapjait sajátíthatták el a résztvevők. 

Az este során mindenki begyúrhatta a saját kovászos kenyerét, valamint kovászos pizzát is 

sütöttünk. A Ruha csere-bere akciónk során az Egyetem hallgatóinak biztosítottunk lehetőséget 

arra, hogy elhozhassák a már nem hordott ruhadarabjaikat, és válogathassanak a mások által 

hozott holmikból. A rendezvénnyel a divatipar környezetszennyező és nem etikus mivoltára 

szerettük volna felhívni a figyelmet. November végén pedig a Magyar Élelmiszerbank 

Egyesülettől érkezett Cseh Balázs meghívott előadónk Ételmentő címmel tartott nekünk 

előadást az élelmiszerpazarlásról, és alternatívákat mutatott, hogy mit tehetünk a saját 

háztartásunkon belül, hogy csökkentsük az élelmiszerhulladékunkat. 

2021. tél: Fiatalok zöld úton 

December 11-én az MTVSZ szervezett online workshopot Fiatalok zöld úton címmel. A 

program során fiatalokból álló környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil 
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szerveződések mutatkoztak be, az eseményre egyesületünk is meghívást kapott. Ennek révén 

sok új érdeklődőt sikerült megszólítanunk, akiket reméljünk, hogy majd önkéntesekként a 

körünkben tudhatunk. 

Online tevékenységünk 

Ősszel is folytattuk a honlapunkon futó cikksorozatunkat, melynek témája az 

élelmiszerpazarlás volt. Valamint Ehető természet címmel fotópályázatot rendeztünk az 

Egyetem hallgatói számára. A szebbnél szebb alkotások megtekinthetőek egyesületünk 

facebook-oldalán, a legjobb műveket környezettudatos webáruházban levásárolható 

ajándékutalványokkal díjaztuk. 

 

Gödöllő, 2022. január 09. 

 Üdvözlettel: 

 Bánszki Bea 

 egyesületi elnök 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

civil szervezetek egyszerűsített 
éves beszámolójához 

 
 
 
 
 

 
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
 



Kiegészítő melléklet 

 2

 

Általános rész 
 
 
 
A szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem 
ellenőrizte. 
 
A mérlegkészítés pénzneme Ft.  
ADÓVALLÓ KFT. 
 
A mérlegkészítés időpontja 2021.01.31.  
 
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése 
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 
 
 

Számviteli politika 
 
 
A szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette 2011. évi CLXXV. törvény 
és a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja a 
szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is 
kirajzolódnak. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 
 
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 
lineáris leírást alkalmazott. 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték: 
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A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 
 
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés 
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő 
mellékletben bemutatásra kerül. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, 
ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a szervezeti tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz; 
- az üzleti vagy szervezetérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke 
– a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott összeget). 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült 
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén 
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a 
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar 
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Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre 
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
ADÓVALLÓ KFT. 
Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 
A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A szervezetnél az év 
során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 
 
A szervezet jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy 
tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A 
mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény 
nem áll fenn. 
 
Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül 
átvezetésre. 
 

Tájékoztató rész 
 
A kapcsolt felekkel lebonyolított olyan ügylet, amely lényeges és nem szokásos piaci feltételek 
között valósult meg, az üzleti évben nem volt. 
 
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
A Szervezet sajátos tevékenységet nem végez. 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A társaság az üzleti vagy szervezetértéket 5 év alatt írja le. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő 
törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege 0 e Ft. 
 
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
 
A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb. 
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A szervezetnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. 
 
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
A szervezet tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak. 
 
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 
 


