Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.
bejegyző határozat száma: Pk.68966/1992
nyilvántartási szám: 4639
képviselő neve: Saly Erika
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
a) Tudományos tevékenység, kutatás
• RWL projektünk keretében felmérést végeztünk mélyinterjúk és kérdőív alapján a terepi
oktatás magyarországi helyzetéről.
• Tanulmányt állítottunk össze A magyarországi környezeti nevelés története a civil törekvések
fényében címmel.
b) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
• A Taliándörögdi Fesztivál keretében ismét egyhetes, szabadon látogatható fenntarthatósági
nevelési program megszervezése és megvalósítása (Zöld Zugoly néven) az egyesület ifjúsági
csoportjának közreműködésével.
• Országos Szakmai Találkozónk megszervezése Budapesten.
• Országos környezeti nevelési konferencia („Utak a fenntarthatósághoz; a megelőzés
tanulása”) rendezése.
• Erdei iskolák, iskolai projektek, témahetek, zöld órák, tanulmányi kirándulások, táborok
szervezésében, megvalósításában nyújtott segítség, diákkonferencia szervezése.
(Hódmezővásárhelyi csoport.)
• Zöld jeles napok megünneplése (Autómentes világnap, Víz világnapja, Föld napja, Állatok
világnapja, Madarak és fák napja).
• Az Újbudai Pedagógiai Intézet szervezésében – a TIT Stúdió közreműködésével –
gyerekfoglalkozásokat tartása a Feneketlen-tó partján, valamint a Stúdióban a kerület
általános iskolai csoportjai számára a Föld napján.
• „Mocorgó puli” (természetismereti és -védelmi) tábort tartottunk gyerekeknek Dévaványán.
• A környezeti és fenntarthatóságra nevelés tartalmi kérdéseiről és hatékony módszereiről
előadás és bemutató tartása számos fővárosi és vidéki iskola tantestülete számára.
• Együttműködés a „Szitakötő” folyóirathoz kapcsolódó környezet-pedagógiai programmal.
• BEAGLE: az európai biodiverzitás környezeti nevelési szempontú monitorozását célzó
nemzetközi projekt fenntartása 50 hazai iskolában.
• A Szent István Egyetem (Gödöllő) és a Corvinus Egyetem hallgatói számára szakmai
gyakorlat biztosítása.
• Egyszervolt.hu céggel együttműködtünk, majd lezártuk a Zöldi Ákos című programot,
melynek témája az ökológiai lábnyom.
• Zöld diákönkormányzatok hálózatának szervezése.
• Részvétel az „ELTE Ökoszeminárium” projektjében, amelynek a tanszékek zöldítése és a
hallgatók fenntarthatóságra nevelése volt a célja. Kerekasztal-beszélgetések, ökonapok
szervezésében, lebonyolításában szakmai segítséget nyújtottunk.
• Részvétel a Real World Learning network munkájában. A projekt célja a terepprogramok –
és általában az iskolán kívüli nevelés – jó gyakorlatainak összegyűjtése, a kidolgozott
kritériumrendszer alapján értékelése, továbbfejlesztése, s egy ezzel kapcsolatos európai
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hálózat kiépítése.
• A 2009-ben megkezdett „Szén-dioxid nyomozók” projekt keretében öt képzést tartottunk, az
iskolák részére kiírt versenyt lebonyolítottuk, s a projektet eredményesen lezártuk.
• Az „Otthon az erdőben” c. projekt folytatása: három továbbképzés tartása, egy módszertani
börze szervezése, két Kalandtúra és kiállítás tartása az IKEA áruházakban, a 2011-ben kiírt
pályázat lezárása, valamint új pályázat meghirdetése iskoláknak 2012 őszén.
• Tanulmányok megjelentetése az Otthon az erdőben projekt web-oldalán.
• Együttműködés a Magyar Cserkészszövetséggel tanösvény kialakításában.
• A LENA: Tanulás a természetben című határon átnyúló osztrák-magyar projektben szakmai
partnerek vagyunk. Pedagógiai koncepciót dolgoztunk ki az osztrák partnerrel, valamint
módszertani kiadványokat terveztünk Ökovasút és Erdő élménye programcsomagok
keretében.
• Egész napos foglalkozásokat tartottunk: az Artventura kiállításon, Pilisszentivánon a DINPI
Víz világnapi programján, a Pál-völgyi barlangnál a Föld napján, a Gyerekszigeten, a Zöld
Krajcáros Termelői Piac és Fesztivál rendezvényen.
• Részvétel a következő szakmai találkozókon: Környezet- és Természetvédelmi Szervezetek
2012. évi Országos Találkozója, Körösök-völgye Natúrpark Egyesület (Zöldülj! Fordulj!)
projektzáró rendezvény, SymbioCity/Green Sweden Konferencia, Ökoiskola Díjátadó,
Környezeti nevelés a múzeumokban (Esztergom), Vállalati CSR konferencia,
Természettudományos konferencia a Városmajori Gimnáziumban,
• Részvétel továbbképzéseken: NEA felkészítő képzés, Nemzetközi kommunikáció és PR,
MÉTA túra.
• Szakértői tevékenység végzése projektekben, pályázatokban, továbbképzésekben,
kiadványok előkészítésében, ökoiskola cím elnyerésében stb.
c) Kulturális tevékenység
• Farsangi népszokások felelevenítése óvodásokkal, iskolásokkal és szüleikkel.
• Kiállítások (kép-galéria) szervezése (Nagykanizsa).
• Múzeumlátogatások szervezése, múzeumpedagógiai műhelyek tartása.
d) Kulturális örökség megóvása
• Hagyományőrző kézműves foglalkozások megszervezése több alkalommal és az ország több
pontján. (Pl. Ökokarácsony, Ökonyuszi rendezvény.)
• Tanösvények élővilágának és néprajzi értékeinek bemutatása (Hódmezővásárhely).
e) Természetvédelem, állatvédelem
• Madárkarácsony a Puli-kuckóban.
• Madármegfigyelés, madárgyűrűzés szervezése (Hódmezővásárhely).
• A Duna élővilágának megismerése kenuval történő terepgyakorlaton.
• Madárbarát Kert kialakításának kezdeti lépései.
f) Környezetvédelem
• Zöld iroda kialakításának kezdeti lépései.
• Szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó projektek több helyen az országban.
• Iskolai szelektív hulladékgyűjtés megszervezésében segítség több iskolában.
• A környezeti nevelés, környezetvédelem, fenntarthatóság érdekeit képviselő delegált küldése
Rio+20 Civil Fórum, Ökotárs Kisprojekt Irányító Bizottság, Társadalmi Megújulás Operatív
Program Monitoring Bizottság (TÁMOP MB), Svájci Alap KEB.
• Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága mellett működő Fenntarthatóságra
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Nevelési Kerekasztal munkájában való részvétel.
g) Gyermek- és ifjúságvédelem
• A szabadidő hasznos eltöltésére színes programkínálat biztosítása egész évben a
gyerekeknek, ifjaknak (pl. ökokarácsony, táborozás, terepgyakorlat).
• Erdei iskolák, iskolai projektek, témahetek, zöld órák, tanulmányi kirándulások, táborok,
diákkonferencia szervezése.
• A Taliándörögdi Fesztivál keretében fenntarthatósági nevelési program megszervezése és
megvalósítása (Zöld Zugoly néven) az egyesület ifjúsági csoportjának közreműködésével.
h) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
• Komplex oktatási formák szorgalmazása képzéseinken.
• Mocorgó puli táborban hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatása.
• Az Otthon az erdőben projektben sérült gyerekeket oktató-nevelő intézménnyel való
együttműködés.
i) Emberi és állampolgári jogok védelme
• A Méltányos kereskedelem (Fair Trade) szempontrendszerének terjedésének segítése
rendezvényeinken, irodánkban.
• Klíma-, erdő-, vízvédelem (jeles napok programjai, „Otthon az erdőben” projekt).
• Szabad véleménynyilvánítás, demokratikus működés összejöveteleinken, az irányító
testületekben.
• Egyenlő esély biztosítása a tanuláshoz (pl. konferenciánk nyitottsága által).
• Takarékos irodai működésre törekszünk (természeti erőforrásokkal gazdálkodás).
j) Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
• A Kárpát-medencei magyar környezet- és természetvédő szervezetek következő
találkozójának tervezése.
• Az országos környezeti nevelési konferencián határon túliak részvételének biztosítása.
k) Fogyasztóvédelem
• Az országos szakmai (és más) találkozók megszervezésekor mintaadás a fogyasztóvédelmi
szempontok érvényesítésére (pl. fair trade büfé).
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Környezet- és természetvédelem; környezeti nevelés; oktatás a fenntarthatóságért
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
környezeti nevelők; óvónők; általános- és középiskolai tanulók és tanáraik
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
10.000 tanuló
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
publikáció: a magyarországi környezeti nevelés története; konferencia: Utak a
fenntarthatósághoz - a megelőzés tanulása; Szén-dioxid nyomozók (iskolai projekt); Valós
környezeti tanulás hálózat (szakértői projekt); Tanulás a természetben (iskolai projekt);
Otthon az erdőben (iskolai projekt)
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
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Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Kiadvány értékesítés bevétele
Szakmai képzés, fejlesztés bevétele
Tanácsadás, konzultáció bevétele
Támogatások-közp. alapok
Adomány Ikea
Egyesületi tagdíjak
Egyéb bevételek

503 215
1 878 281
1 000 000
2 370 000
11 710 000
384 500
672 080

Projekt bevételek
Adomány egyéb
NAV SZJA 1 %
Közp-támogatás-Munk.ügyi KP.

15 216 732
26 400
198 695
119 298

alapműködés
alapműködés
alapműködés
Tanulás a fenntarthatóságért konferencia
Otthon az erdőben projekt
alapműködés
rendezvények, alapműködés
Szén-dioxid nyomozók projekt, Valós
környezeti tanulás hálózat projekt
alapműködés
alapműködés
munkabérek

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Nem volt cél szerinti juttatás.

Előző év

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
A vezető tisztségviselők nem kaptak juttatást.

Előző év (1) Tárgyév (2)

Tárgyév

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel
ebből:

23 441 932

34 142 704

C. a személyi jövedelemadó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

363 195

198 695

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

11 918 407

15 216 732

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 160 330

18 727 277

H. Összes ráfordítás (kiadás)

23 836 851

33 417 443

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

8 608 000

8 608 000

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

23 836 851

33 417 277
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K. Adózott eredmény

- 635 000

485 000

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

80

100

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2?0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)?0,25]

Mutató teljesítése
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem

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
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem

Budapest, 2013 március 19.

Saly Erika
elnök
Magyar Környezeti Nevelési Egyesült
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