
Kiegészítő melléklet és szakmai beszámoló a 2012. évi éves beszámolóhoz 

(2012.01.01 - 2012.12.31.) 
 

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A szervezet alapadatai, működési formája, tevékenysége: 

 

Társadalmi szervezetek részletes adatai 

Szervezet neve Nagytétényi Ember és Érdekvédő 

Környezetvédelmi Egyesület  

(Rövid neve: Nagytétényi Ember és 

Érdekvédő Egyesület) 

Szervezet székhelye (irsz) 1225 

Szervezet székhelye (település) Budapest XXII. 

Szervezet székhelye (utca, hsz) Nagytétényi út 312. 

Képviselő(k) Bogó Ágnes 

Cél szerinti besorolás környezetvédelmi tevékenység 

Állapot Bejegyzett 

Megyei nyilvántartási szám 9657 / 2001 

Országos nyilvántartásbeli azonosító 18527 / 2001 

Eljárt bíróság neve Fővárosi Törvényszék 

Határozat száma 60743 / 2001 . 2 

Jogerőre emelkedés dátuma 2001. 11. 14. 

 

Az egyesületet önállóan képviseli Bogó Ágnes. Az egyesület kiemelten közhasznú 

szervezetként működik. Az egyesület létrehozását Gráf Antal kezdeményezte 2001 júniusában 

a környezet védelme és rehabilitációja érdekében. Gráf Antal nevéhez fűződik a Nagytétényi 

Polgári Kör alapítása is. A Nagytétényi Ember és Érdekvédő Egyesület megalapításának 

kezdeményezésével az volt Gráf Antal célja, hogy jogi keretek között megszerveződjön egy 

„Nagytétény „újraélesztésével” foglalkozó hiteles, szakértő csapat”
1
. Az egyesületnek 20 

tagja és több pártoló tagja van, elnöksége 3 főből áll. 

 

2. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban civil törvény) 29.§ (5) bek. 

szerint az egyesület által az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok 

bemutatása, továbbá a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált 

összegek támogatásonkénti bemutatása (civil törvény 29.§ (4) bek.)  

 

2.1. A dél-budai térség, Nagytétény környezeti problémáinak kezelése. Ebben a szervezet 

legfontosabb partnere a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület, akivel közös ajánlásokat és 

állásfoglalásokat alakítunk ki a szakpolitikai szervek és az önkormányzat számára. 

 

                                            
1
 Idézet Gráf Antal 2001. június 16-án kelt, a 2001. július 2-i alakuló ülésre szóló meghívó leveléből 



2.2. 2012-ben kiemelten foglalkoztunk a nagytétényi rehabilitációs folyamat lezárása utáni 

feladatokkal (kiserdő, véderdő, utóvizsgálatok), továbbá a Dunapart II. rekultiváció 

figyelemmel kísérésével (helyszíni bejárások). Figyelemmel kísértük a nagytétényi 

hulladékudvar kialakítását, továbbá a nagytétényi állapotfelmérést és a felszíni 

vízrendszereket (elsősorban a Sulák patak és mellékágai), komplex tervjavaslatot készítettünk 

e kérdéskör rendezésére, valamint foglalkoztunk belvízi kérdésekkel is. Az utómunkálatok 

során a hatóság által előírt utóvizsgálatok megtartásában közreműködtünk a környezeti 

hatósági kötelezésnek megfelelően a Repét Kft-vel együttműködve. 

 

2.3. A környezeti nevelés, természetvédelem keretében iskolai programok, nemzeti park túrák 

szervezésben közreműködés, az iskolai főzőszakkör konyhájának kialakításához adtunk 2012-

ben támogatást 350 eFt összegben (Hugonnay Vilma Általános Iskola). 

 

2.4. Az egyesület - több civil szervezettel együttműködve kapcsolatot teremt mindazokkal, 

akiket erőszakkal kitelepítettek lakóhelyükről, vagy már elköltöztek a településről, de érzelmi 

szálak, rokoni, baráti kapcsolatok révén ma is kötődnek Nagytétényhez. Ezzel „az egyetemes, 

a nemzeti, a nemzetiségi és más nemzetiségi kultúrák megismertetését, bemutatását, 

gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását” 

(Önkormányzati rendelet, továbbiakban Ör. 3.§ 13. pont) továbbá „kapcsolat építését a 

határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a kerületben élő nemzetiségek 

anyaországával, nyelvi nemzetével és a testvértelepülések kulturális intézményeivel, 

egyesületeivel” (Ör. 3.§ 10. pont) közvetlenül végezzük, példák 2012-ből: "Nagytétényi 

svábok 300 éve" rendezvénysorozat stb. 

 

2.5. Az egyesület támogatja a nagytétényi kulturális, hagyományőrző és hagyományteremtő 

tevékenységet, így „a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek 

közismertté tételét helytörténeti, településismertető kiadványok megjelentetésével, kiállítások 

szervezésével; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító 

összefogások ösztönzését” (Ör. 3.§ 12. pont), továbbá „a kerület kulturális értékeinek, 

hagyományainak feltárását, ápolását és bemutatását [pl. 2012-ben 300 eFt adománynal 

támogattuk a szokásos, szeptemberi szüreti fesztivál megrendezését], a kerület kiemelkedő 

személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését a lokálpatriotizmus erősítése és 

a szellemi vonzerő növelése érdekében [pl. koszorúzások stb.] (Ör. 3.§ 3. és 15. pont) 

közvetetten és közvetlenül végzi. 

 

2.6. Az egyesület gondot fordít a település harmonikus fejlesztésére, sajátos arculatának 

megőrzésére, az építészeti, képzőművészeti és történeti értékek felkutatására és ápolására, 

esztétikus lakókörnyezet kialakítására (Ör. 3.§ 12. pont), így szorgalmaztuk 2012-ben a 

Nagytétényi Sváb Emlékhely létrehozását. 

 

3. A könyvvezetés módja, a beszámoló: 

 

Az egyesület 2012-ben az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet (amelyet a jelen 

beszámoló elkészítését szabályozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) 

bek. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit 

és készítette el 2012. évi beszámolóját. Az egyesület könyvelését a kettős könyvvitel 

szabályai szerint vezette. A könyvelést az S.M. Kft. (Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 143, 

felelős ügyvezető és a könyvviteli szolgáltatásért felelős személy: dr. Schütt Margit, 



adószáma: 10449860-2-03. regisztrációs száma: 163410) végzi. A könyvelő cég LUXOR 

könyvelési programmal könyvel.  

 

Az egyesületnél a működési év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg 

fordulónapja december 31. A mérlegkészítés ideje: április 30. 

 

Az egyesület könyvelési rendszerét úgy alakította ki, hogy a vállalkozási és cél szerinti 

bevételek a törvényi előírásoknak megfelelően elkülönüljenek.  

 

4. A mérleg és az eredménykimutatás formája:  

 

A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. 

 

Az egyesület, mint nem besorolt egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóját a 

hivatkozott rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 5. számú 

melléklete szerinti eredménykimutatás előírt tagolásának megfelelően készíti el. Az egyesület 

a működési évről a törvény szerinti kiegészítő mellékletet is készít (cash-flow kimutatás 

nélkül). Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza továbbá a 2012. évi tevékenységről szóló 

beszámolót is. 

 

5. Az alkalmazott értékelési eljárások: 

 

A mérleg egyes tételeinek értékelése a számviteli politika előírásainak megfelelően történik.  

 

6. Pénzügyi, vagyoni helyzet: 
 

Az egyesület 2012. december 31-én 13.099 eFt mérlegfőösszeggel készítette el mérlegét (az 

előző évi érték 13.184 eFt volt). Eszközei pénzeszközökben és követelésekben van (28 eFt). 

A saját tőke értéke 13.099 eFt.  

 

Az egyesület a központi költségvetéstől, illetve alrendszereitől 2012-ben nem kapott 

támogatást.  

 

Vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

 

Az egyesületnek kamatbevételei voltak 2012-ben. A költségek és ráfordítások a működéshez 

kapcsolódtak, illetve adott támogatások voltak (650 eFt). A tárgyidőszaki adózás előtti 

eredmény -85 eFt (az előző időszakban 127 eFt) volt. Az egyesületnek 2012-ben nincs 

társasági adófizetési kötelezettsége, így a mérleg szerinti eredmény megegyezik az adózás 

előtti eredménnyel, ami az eredménytartalékba kerül.  

 

 

B. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban): 

 

Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettsége, biztosítékkal fedezett, illetve mérlegen kívüli 

kötelezettségvállalása nincs az egyesületnek. Rövid lejáratú kötelezettségei bibcsenek. 

 

A rövid lejáratú követelések könyvi értéke 28 eFt (elszámolási előleg). 



 

2. Időbeli elhatárolások (eFt-ban): 

 

Időbeli elhatárolások elszámolására nem került sor.  

 

 

3. Adók: 

 

Nonprofit szervezet vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható, de célja 

megvalósítása érdekében – azt nem veszélyeztetve – nincs akadálya annak, hogy vállalkozási 

tevékenységet folytasson a megalakulására irányadó jogszabályok szerint. A nonprofit 

szervezetek a társasági adó alanyai függetlenül attól, hogy végeznek-e vállalkozási 

tevékenységet vagy sem. Az egyesületnek nincs vállalkozási tevékenysége, adófizetési 

kötelezettsége nincs. 

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (Htv.) alapján a nonprofit szervezeteket feltételhez 

kötött adómentesség illeti meg, adómentes a társadalmi szervezet abban az adóévben, amelyet 

megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) 

után sem bel, sem külföldön nem keletkezett adófizetési kötelezettsége. A feltételek 

meglétéről az adóalanynak kell nyilatkoznia. 2012-ben ezért nem lesz az egyesületnek helyi 

adó fizetési kötelezettsége. 

 

 

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

Az egyesületnek alkalmazottja nem volt 2012-ben. Személyi jellegű egyéb kifizetések nem 

merült fel. A tisztségviselők díjazásban nem részesültek. 

Az egyesület 2012-ben 650 eFt összegben adott iskolának, egyéb nonprofit szervezetnek 

támogatást. 

Az egyesületnek közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek. A 

tevékenység jellegéből adódóan a cég nem termel és tárol veszélyes hulladékot. Az 

egyesületnek környezetvédelmi garanciális kötelezettsége sem az előző, sem a tárgyévben 

nem volt. Mérlegen kívüli kötelezettsége nincs. 

 

Budapest, 2013. május 31. 

 

 

 

 

 

 

 

…………..……………………………………………….  

az egyesület képviselője 

 


