
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: 2022-05-23 16:43:31. Érkeztetési szám: EB00585075

04 Gyulai Törvényszék

Hatvanezer Fa Egyesület

0 4 0 2 0 0 0 3 5 2 0 2 0 2 1

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

forint
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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)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 2 1

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

Hatvanezer Fa Egyesület

5 6 0 0 Békéscsaba

Ybl Miklós utca

14

    

0 4 0 2 0 0 0 3 5 2 0

0 4 0 0 P k 6 0 0 5 7  2 0 1 9

1 9 1 6 8 1 5 5 1 0 4

Ulbert Zoltán József

Békéscsaba 2 0 2 2 0 5 2 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

Adatok ezer forintban

1 411 4 646

1 411 4 646

463 5 624

700

463 4 924

1 874 10 270

1 864 2 178

1 812 1 863

52 315

10

10

8 092

1 874 10 270

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

Adatok ezer forintban

750 750

5 582 12 660 5 582 12 660

6 9 6 9

5 576 12 651 5 576 12 651

814 814

5 582 13 410 5 582 13 410

5 582 13 410 5 582 13 410

654 1 928 654 1 928

4 762 10 737 4 762 10 737

114 421 114 421

9 9

5 530 13 095 5 530 13 095

5 530 13 095 5 530 13 095

52 315 52 315

52 315 52 315

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

Adatok ezer forintban

5 000 5 000

150 150

814 3 774 814 3 774

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

5 6 0 0 Békéscsaba

Ybl Miklós utca

14

    

0 4 0 0 P k 6 0 0 5 7  2 0 1 9

0 4 0 2 0 0 0 3 5 2 0

1 9 1 6 8 1 5 5 1 0 4

Ulbert Zoltán József

Környezetvédelmi tevékenység 

1995. évi LII. tv.

A környezetvédelem általános szabályairól

Békés megye lakossága

60000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Hatvanezer Fa Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

Adatok ezer forintban

5 582 13 410

5 582 13 410

5 530 13 095

4 762 10 737

5 530 13 095

52 315

550 711

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



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

Hatvanezer Fa Egyesület

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .23  19 .05 .13



1.sz. melléklet 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A Hatvanezer Fa Egyesület átfogó célja az emberiség által okozott klímaváltozás elleni küzdelem. 

Békéscsaba környéke az ország egyik legkevésbé erdősült vidéke. Az országos átlag alig negyedét éri 

itt el az erdők aránya.  A szervezet specifikus célkitűzése Békéscsaba térségének erdősítése, városi 

fásítás, élőhelyek kialakítása. Programjuk egyrészt klímavédelmi, másrészt természet-és tájvédelmi, 

tájregenerálási célokat tűz ki az i) erdősítés, ii) dűlők visszaállítása, iii) városi fásítás és iv) vizes 

élőhely-fejlesztés területeken. Unikális projekt az ún. v) „Öregerdő” program, amely közösségi 

segítség a meglévő erdők évszázadossá válásában. A közösség évtizedekre tervezi ezeket a 

tevékenységeiket. Ez alatt az idő alatt reményeik szerint olyan zöld folyosórendszert fognak 

kialakítani, amely az újonnan létrehozott és a meglévő erdőfoltokat összeköti.  

A Hatvanezer Fa Egyesületet a 2019 nyarán közösségi oldalon formálódott, rövid idő alatt többezres 

követőre találó 60 ezer fa Békéscsabán elnevezésű mozgalom bázisán hozták létre lokálpatrióta, 

csabai lakosok a globális felmelegedéshez történő alkalmazkodás és a helyi társadalmi kohézió 

erősítése céljából. A mozgalom tevékenységét nem csak a több, mint 8000 szimpatizáns követi 

figyelemmel, de 2021 decemberéig több tucat akciót és kampányt bonyolítottak le, több száz 

tevékenyen cselekvő lakos bevonásával, amelynek eredménye több, mint 1 millió makk 

összegyűjtése, 30 hektár erdősítése, 1700 városi facsemete ültetése, 12.000 tölgycsemete 

beiskolázása, 7 km dűlőút zöldítése. A szervezet hisz a glokális fenntartható cselekvés eszméjében, 

amelynek lényege a globális problémák helyi akciókkal történő enyhítése, mindezzel a helyi 

közösségek életminőségének a javítása és az identitásuk erősítése. 

2021 évben végzett tevékenységek 

Erdősítés program 

14,1 hektár külterületi erdő (Poliák, Ancsin III, Garabonciás) 

A Hatvanezer Fa Egyesület 2021 őszi időszakban, fásítási céllal, 2,4 ha állami földterületen ültet fákat 

az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) egyedi támogatásával. Az OEE az OMV-vel közös akció 

keretében április közepén hirdette meg közös faültetési kampányukat „Ültessünk együtt egy fát a 

fenntartható jövőért!” címmel. Az így befolyó pénz támogatási célú felhasználása során az OEE 

mérlegelte az elmúlt esztendők szakmai, kulturális és környezeti nevelési munkákat is, végül a 

Hatvanezer Fa Egyesületre esett a választás. A 60 ezer fa Mozgalom célkitűzései egyeznek mind az 

egyesületi, mind az ágazati hosszú távú célokkal. 

A Hatvanezer Fa Egyesület az állami erdők térségi vagyonkezelőjével, a DALERD Zrt.-vel 20 éves 

fenntartási szerződést keretében ápolja a város első közösségi erdőjét. 

Dűlőfásítás program 

800 facsemete (Betyár dűlő, Elnök dűlő) 

A telepített jegenye nyár, fekete nyár és eperfa csemeték egy zöldfolyósó-hálózat részét képezik, 

amelynek pozitív hatása számos: javítja a talaj vízgazdálkodását, csökkenti a víz és széleróziót, 

megszűri a porszennyezést, átjárót biztosít az élővilág számára. A fásítás révén viszonylag rövid időn 

belül javul a táj biodiverzitása, ugyanakkor jelentősen hozzájárul a fenntartható mezőgazdasági és 

klímavédelmi gyakorlatok elterjedéséhez. Az összesen 7 km hosszú zöldfolyosó fái életük során 1 

tonna CO2-t fognak kivonni a levegőből. Az ültetésben több tucat fiatal önkéntes vett részt. 



Városfásítási Program 

50 facsemete Orosházi út 

július és augusztus hónapban 770 locsoló csabai, több, mint 1500 órán át locsolt meg közel 2000 

városi közterületi facsemetét 

Öregerdő program 

Szaporító anyagok (makkok és csemeték) védelme, további területbevonások az öregerdő 

felújításába, az örökerdő üzemmód kialakítása útján. Gyertyán csemeték kikarózása, egyéb javítások, 

terület tisztítása, csemetekert gazolása. 

További tevékenységek: 

• Urszinyi-Beliczey kúria növényeinek mentése 

• Külterületi dűlő illegális hulladékeltakarítás 

• MÁV együttműködéssel gesztenyemagonok mentése (Csorvás) 

• Nagydiós csemetekert jegenyék, hársak gazolása, terepelőkészítés 

• Együttműködésben a Kölcsey utcai óvodával, tölgyfamagonc ajándékozás a ballagó ovisoknak 

• Család és KarrierPONT, Sikonyi utcai faiskola létrehozása 

• 1700 méter kerítésépítés 

A közösségi összefogásból született cselekvések enyhítik a „klímaszorongást” is.  Módszerük a 

nyitottság: transzparens a saját közösség irányába, de kifelé is. A Hatvanezer Fa Egyesület a fenti 

tevékenységeinek kommunikálása érdekében fokozottan támaszkodik az on-line és hagyományos 

kommunikációs médiafelületek nyújtotta lehetőségekre. Az Egyesület aktívan szervezett és 

közreműködött szemléletformáló előadásokat: 

• Magyar Madártani Egyesület Békés megyei helyi csoportjával közös előadássorozat a Csaba 

Gyöngye Kulturális Központban 4 előadás 

• Europe Direct-tel közös rendezvénysorozat keretében 1 előadás 

• Részvétel a "Muzsikál az erdő" a Körösök völgyében rendezvényen 

Az Egyesület 2021-ben stratégiai partnere lett az Agrárminisztériumnak és szoros együttműködésben 

az Országos Erdészeti Egyesülettel részt vesz az Országos Településfásítási Programban. A szervezet 

térségi szerepét erősíti, hogy 7 Békés megyei településsel van szoros szakmai kapcsolata. A 

mozgalom integrátor szerepet is betölt a térség „zöld” civil szervezeteivel való együttműködésben, a 

Zöld 14 Egyesülettel 2021-ben megalapították a környezeti szemléletformálással, oktatással és 

kutatással foglalkozó Magyar Fenntarthatósági és Klímaadaptációs Intézetet. 

 
 
Békéscsaba, 2022. 05. 20. 
 
 
 

 
Ulbert Zoltán József 

elnök 
Hatvanezer Fa Egyesület 
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Hatvanezer Fa Egyesület 
Békéscsaba, Ybl Miklós utca 14.  
KÖT Regisztrációs szám: 11861 
Bírósági nyilvántartási szám: 04-02-0003520  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

a 2021 évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! 
 
 

 
Békéscsaba, 2022. május 20. 
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I. Az egyesület bemutatása 

 
Név:  Hatvanezer Fa Egyesület 
Székhelye: Békéscsaba, Ybl Miklós utca 14. 
Alapítva: 2019. augusztus 28. 
Nyilvántartásba vétel kelte: 2019. szeptember 16. 
Nyilvántartásba vételi határozat: Gyulai Törvényszék,  Pk.60.057/2019/2. szám 
 
Az egyesületnek 10 alapító tagja van, a tagok száma jelenleg: 10 fő. 
 
Az egyesület elsőszámú vezetője: Ulbert Zoltán, az egyesület elnöke 
 
Az egyesület 2021. évben a célja szerinti tevékenységén túl más tevékenységet, illetve gazdasági 
tevékenységet nem folytatott.  
Az egyesület működéséhez szükséges speciális jogszabályi előírás nincs. 
A mérlegkészítés napjáig az egyesület működését ellehetetlenítő körülmény nem merült fel.  
 

1. A számviteli politika fő vonásai 
 

Alapvetés 

 
Célja: A számviteli törvény alapelveinek érvényesítésével, valamint az egyéb szervezetek 
könyvvezetéséről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően megbízható és valós összképet 
mutatni az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 
A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel 
Könyvvizsgálat: Az egyesület beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte  
Számviteli feladatok ellátása: A vállalkozás könyvvezetési feladatait 2020. október 01.-től Kovács Ágnes 
okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező végzi önkéntes munkaszerződés alapján. 
Az eredménykimutatás formája: Összköltség-eljárásra épülő eredmény megállapítás 
A beszámoló készítés rendje: Az egyszerűsített éves beszámolót a naptári évről december 31.-i 
fordulónappal kell elkészíteni, figyelembe véve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek a tárgyévvel 
kapcsolatosak és január 31.-ig ismertté váltak. 
Eltérés a törvény előírásai alól: A beszámoló összeállítása a Számviteli Törvény előírásainak valamint a 
479/2016. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően történt, a törvény előírásitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem volt.  
 

Legfontosabb értékelési szabályok 

 
Az egyesület a Számviteli Törvény által lehetővé tett eljárások közül meglévő eszközei és forrási 
esetében az alábbi értékelési módszereket alkalmazza:  
 
Az értékcsökkenés elszámolása 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapítása lineárisan, a bruttó értékre 
vetítve történt. Az értékcsökkenés mértékét a tényleges használati idő alapján határozzuk meg.  
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása évente egy alkalommal, december 31.-én történik.  
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A jelentős tételek elkülönítésének szempontjai 
Az alapítvány az ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, az előző évek éves beszámolójában 
elkövetett jelentősebb összegű hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg főösszegének az 
1%-át, vagy meghaladják az 500 eFt összeget.  
 
A közérdekű önkéntes tevékenység pénzbeli értéke, könyvviteli elszámolása 
Az önkéntes munka egy órára jutó értéke a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) 
százhatvanad része (az óradíj mértékét a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályozza). A számviteli 
kimutatásokban a közhasznú tevékenység személyi jellegű ráfordításaként, és egyidejűleg az önkéntesek 
által nyújtott támogatásként kell elszámolni. 

2. A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Előző évek módosítása 
Az előző év egyszerűsített beszámolójához kapcsolódóan tárgyévben önellenőrzést nem végeztünk, 
olyan körülmény, amely az előző években kimutatott mérleg- és eredménysorokat módosítaná, nem 
merült fel.   
 
Összehasonlíthatóság 
A beszámolóban szereplő adatok – a jogszabályi változásokon túl – az előző évi beszámolóban szereplő 
adatokkal összehasonlíthatóak, tétel átsorolások nem történtek, az értékelés rendjét a tárgyévben nem 
változtattuk meg.  
 
Jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorok 
Jelentős mérleg és eredménykimutatás sornak azt tekintjük, amely értéke meghaladja a jelen beszámoló 
szerint megállapított mérlegfőösszeg 20%-át, azaz a 2.054 eFt összeget.  
 
Értékvesztése elszámolása: 
Olyan körülmény, amely a követelésekkel kapcsolatosan értékvesztés elszámolását indokolná, nem merült 
fel.  
 
Tőkeváltozás 
Az egyesület a cél szerinti tevékenységből tárgyévben képződött adózott eredményt tartalékba helyezte. 
Ezen felül a saját tőke összegében és szerkezetében változás nem történt.  
 
Mérlegen kívüli tételek  
Az egyesületnek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy 
biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.  
 
Jelentős összegű mérlegsorok részletes bemutatása:  
 
Befektetett eszközök:  
Tárgyi eszközök bruttó értéke 2020.12.31.-én:  1.585 eFt 
Tárgyévben beszerzett eszközök:  3.656 eFt 
Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés:  421 eFt 
Tárgyi eszközök tárgyévi bruttó záró állománya:  5.241 eFt 
Tárgyi eszközök tárgyévi nettó záró állománya:  4.646 eFt 
  
Pénzeszközök:  
Házipénztár:  779 eFt 
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Elszámolási betétszámla:  4.145 eFt 
 
Passzív időbeli elhatárolások  
Befolyt, elszámolt erdősítési bevétel elhatárolása: 1.250 eFt 
EEM támogatás tárgyévben fel nem használt: 3.000 eFt 
Tüzoltóautó fejlesztési támogatás elhatárolás: 2.299 eFt 
NEA támogatás tárgyévben fel nem használt része: 620 eFt 
NEA fejlesztési támogatás elhatárolása: 922 eFt  
 
Jelentős összegű bevételek és kiadások:   
 
Kapott támogatások:  
Kapott támogatás gazdálkodó szervezetektől: 3.014 eFt 
Kapott támogatás magánszemélyektől:  509 eFt 
Kapott támogatás központi alapból: 2.000 eFt 
Kapott támogatás EEM civil pályázatból: 3.000 eFt 
Támogatás önkormányzattól: 150 eFt 
A támogatások felhasználáshoz igazodó időbeli elhatárolása, a fejlesztési támogatások értékcsökkenési 
leíráshoz igazodó halasztott elszámolása a Számviteli Törvény előírásinak megfelelően történt.   
 
Közérdekű önkéntes munka tárgyévi értéke:  10.719 eFt  
 
Cél szerinti tevékenység anyagjellegű ráfordításai: 
Facsemeték beszerzése:  88 eFt  
Fatelepítési tevékenység egyéb anyagköltségei: 973 eFt 
Egyéb, különféle anyagköltség alaptev. kapcs.: 123 eFt 
Locsolókocsi üzemanyag, fenntartás:  146 eFt 
Fatelepítés – igénybe vett anyagjell. szolgáltatások: 62 eFt 
Szakértők, tanácsadók:  400 eFt 
Egyéb dologi kiadások alaptev. kapcs.::  88 eFt 
Hatósági díjak:  5 eft 
Bankköltség:  39 eFt 
Biztosítási dij:  4 eFt 
Anyagjellegű ráfordítások összesen:  1.928 eFt 
 
Személyi jellegű ráfordítások:  
A közérdekű önkéntes tevékenység keretében 711 fő működött közre, az elvégzett összes tárgyévi 
munkaóra: 10.258 óra. Ennek jogszabály szerint számított, pénzben kifejezett értéke: 10.718.729 Ft 
 

3. Támogatási programok bemutatása 
 
A/ Közérdekű önkéntes tevékenység  
 
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2021.12.31 
A támogatás összege: 10.718.729 
 
Önkénteseink 2021. évben 10.258 óra munkát teljesítettek, melynek jogszabály szerint pénzben 
kifejezett értéke 10.719 eFt. A szakmai munka jelenleg teljes egészében önkéntes munka 
keretében valósul meg, úgy mint a szaporítóanyag (makk, mag, magonc) gyűjtés, erdészeti és 
kertészeti szak-és segédmunka (ültetés, makkvetés, gazolás, csemetekert kapálás, gondozás, 
locsolás, stb...) mezőgazdasági jellegű szak-és segédmunka (traktoros és egyéb gépi szakmunka, 
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permetezés, kerítésépítés, stb...) háttér adminisztráció, pályázatírások, szakmai egyeztetések, 
utazások, közösségi kommunikáció, programszervezés is. 
 
 
B/ NEAE-KP-1/2021/1-000164 támogatási program 
 
Támogató megnevezése:  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt 
Támogatás időtartama: 2021.01.01.-2022.05.31 
A támogatás összege: 2.000.000,- 
A támogatás folyósítása: 2021.05.28. 
A tárgyévben felhasznált összeg: 1.039.408 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Dologi kiadások: 400.000,- (szakmai feladatok, előadás díja) 
Felhalmozási ráfordítások: 639.408,- (vízszivattyú, informatika) 
 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A Bethlen Gábor Alapítvány támogatása tárgyévben csak részben került felhasználásra, a Zöld14 
egyesület által elvégzett szakmai feladatokat finanszírozta, valamint alaptevékenységhez elengedhetetlen  
műszaki berendezések és informatikai eszközök kerültek beszerzésre.  
  
Támogatással megvalósított tervezett tevékenységek:  
A támogatás az egyesület általános működését elősegítő eszközök beszerzését, a működést megalapozó 
infrastruktúra kialakítását támogatja. A támogatási időszak végéig további eszközöket, védő- és 
munkaeszközök beszerzését tervezzük. 
 
 
C/ EMT-E-CIVIL-21-0495 számú támogatási program 
 
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Minisztériuma 
Támogatás időtartama: 2021.10.01.-2021.12.31 (a pandémiás helyzetre való tekintettel a támogatott 
időszak bizonytalan időre elhalasztva) 
A támogatás összege: 3.000.000,- 
A támogatás folyósítása: 2021.10.29. 
 
Tárgyévben a támogatás összege nem került felhasználásra.  
Támogatással megvalósított tervezett tevékenységek:  
Az egyesület a támogatás összegéből 60Kultur - Utcazene fesztivált kíván szervezni és lebonyolítani, ahol 
helyi előadóművészek és képzőművészek mutatkoznak be. Az egynapos fesztivál Békéscsabán fog 
megvalósulni, egyidejűleg 3 helyszínen. A pandémiás helyzetre való tekintettel a program lebonyolítása 
bizonytalan időre eltolódott.  
 
D/ Locsolásra alkalmas gépjármű (tűzoltóautó) beszerzése 
 
Az egyesület közösségi finanszírozással locsolásra alkalmas járművet szerzett be.  
  
Források megnevezése:  összeg 
Támogatások gazdálkodó szervezetektől:  2.214.205 
Támogatás magánszemélyektől: 100.000 
Támogatás önkormányzattól:  150.000 
Saját forrás korábbi támogatásból:  307.795 
Összes beszerzési költség:  2.772.000 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása, a tervezett tevékenységek ismertetése: 
A támogatások összegéből beszerzésre került egy használt tűzoltóautó, amely nemcsak az öntözési 
tevékenységhez szükséges vízmennyiség szállítására alkalmas, de személyszállításra és az eszközök 
mozgatására is alkalmas.  
 

4. Tájékoztató adatok 
 

Munkaügyi adatok 

 
A 2021 évben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állománya: 0 fő. 
Az egyesület munkájában közérdekű önkéntes közreműködő személyek száma:  711 fő  

 

Megjegyzés: A számvitelről szóló törvény rendelkezései rögzítik a kiegészítő melléklet tartalmi 

követelményeit. Ezek közül jelen kiegészítő melléklet összeállításánál csak azokra a tartalmi elemekre 

tértünk ki, amelyek a társaság gazdálkodását, mérlegét illetve eredménykimutatását érintették. 

 
Békéscsaba, 2022. május 20. 
 
 
 
Ulbert Zoltán 
az egyesület elnöke 


