A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
Kiemelkedıen közhasznú szervezet
2010. évi közhasznúsági jelentése
A Pangea Egyesület céljai:
• Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak
(táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és mőködését.
• Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, földtani ismeretek terjesztése, különösen az ifjúság
körében, mind iskolai, mind iskolán kívüli oktatási formák keretében.
• Támogatni és elısegíteni a Bakony természeti és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és megırzését.
• Aktív természetvédelmi beavatkozásokat végezni a Bakony és a Balaton-felvidék területén.
• Elısegíteni a gazdálkodás, hulladék- és szennyvízkezelés környezetbarát módszereinek elterjedését,
különösen az érzékeny, karsztos területen lévı települések körében.
Céljaink elérése érdekében 2010-ben megvalósult programjaink:

Környezeti nevelés területén
A környezeti nevelési programjaink célja az ifjúság környezet- és természettudatos látásmódjának
kialakítása, továbbá, hogy az iskolai biológia- és földrajzoktatást támogassa a tanultak terepi megismerésével.
Környezeti nevelési programunk jellemzıje, hogy élményközpontú, a gyerekek életkoruknak megfelelı
módon kapnak ízelítıt a természetbıl, példaként hozható fel a Süni-táborok keretmese rendszere. 10-14 év
közötti gyerekeknek tartjuk a terepi környezeti nevelési programjaink zömét.
Az egyesület környezeti nevelıi, hivatásosak és önkéntesek 2010. év folyamán összesen kb. 10.000
terepórában tartottak természeti környezetben terepi környezeti nevelési programokat általános- és
középiskolás diákoknak.
Erdei iskolák és táborok
Egyesületünk által 1991 óta mőködtetett pénzesgyıri Breuer László Természet- és Környezetvédelmi
Oktatóközpont akkreditált erdei iskolai programjaink helyszíne. Ugyancsak itt zajlanak az idısebb
korosztályt érintı rendezvények, terepgyakorlatok, tanfolyamok, partner civil szervezetek programjai.
Oktatóközpontunk bemutatóhelyként is mőködik, a bemutatott eszközöket a látogatók ténylegesen
használják (szelektív hulladékgyőjtı, komposzt WC, kerti zuhany, stb.). A hozzá kapcsolódó
vegyszermentesen termelı gazdaság a fenntartható gazdálkodás módszereit igyekszik példázni. Az
Oktatóközpont kihasználtságára jellemzı, hogy az év folyamán csaknem minden hétvége foglalt, tavasztól
ıszig pedig erdei iskolák, terepgyakorlatok és természetismereti táborok zajlanak az épületben és környékén.
A csoportok számára igyekszünk kedvezı árakat megállapítani, nekik kizárólag a rezsihez kell
hozzájárulniuk.
A Télen is van Természet címő programunkon számos egyetemista vett részt, ık a SZIE és az
ELTE hallgató voltak
A nyári Süni tábor téli túrájának („Fagyhaláltúra”) helyszíne hagyományosan Pénzesgyır.
Minden nyáron szervezünk táborokat elsısorban általános és középiskolás diákoknak. A táborok
közül a legnagyobb múlttal a Süni-tábor rendelkezik, amelyet elıdeink 1986-ban rendeztek meg elıször,
késıbb az egyesület önkéntesei folytatták ezt a munkát. Jelenleg a tábort szervezık, lebonyolítók közel fele
egykori táborozó. A Süni táborból kinıtt korosztály számára szervezzük meg a Sündörgı tábort, ahol
korábban szerzett tudásuk elmélyítésére nyílik lehetıség. A középiskolások tábora a Gálya-tábor, amelyben
természetvédelmi munkákat (pl. Úrkút Csárda-hegyi İskarszt, Tihanyi-félsziget, Gejzírkúpok,
Balatonfıkajár, Somlyó-hegy) végeznek a résztvevık.

2010-ben a következı táborokat szerveztük meg
Tábor

Helyszín

Résztvevık köre

Idıpont

Liptói Havasok,
hegymászás

Liptói Havasok

Az egyesület
önkéntesei
Középiskolások

2010. 06.14 – 25.

Résztvevık
száma
7 fı

2010.07.15 – 24.

40 fı

8-14 évesek

2010. 07. 26 – 08.
04.

80 fı

Egyesület
önkéntesei,
középiskolások

2010. 08.19 – 25.

30 fı

Sündörgı tábor

Süni-tábor
Gálya tábor

Nagyoroszi,
Deszkás-puszta
(Börzsöny hg.)
Nagyoroszi,
Deszkás-puszta
(Börzsöny hg.)
Balatonfıkajár,
Somlyó-hegy

Egyesületünk pénzesgyıri programjai közül kiemelkednek a közmunkák, ahol az oktatóközpont és a
biogazdaság körüli munkákat végzik lelkes önkénteseink. Évente 8-10 közmunkát szervezünk, amelyek a 3
napostól akár a 10 naposig is terjedhetnek.
2010-ben a következı idıpontokban voltak szervezett közmunkák:
Idıpontok
2010.03.19-21.
2010.04.23-25.
2010.05.14-16.
2010.08.26-31.
2010.09.17-19.
2010.10.08-10.

Megnevezés
Tavaszi közmunka - gyümölcsfamentés
Magvetı közmunka
Palántázós közmunka
Nyár végi hosszú közmunka
Szülinapi közmunka
İszi közmunka

Egyéb 2010-es programok:
Biogazda tanfolyam, Pénzesgyır
Idıpontok: 2010. január 15-17, február 26-28, április 9-11.
Résztvevık: kiskerti biogazdálkodás iránt érdeklıdık: 30 fı.
Fagyhaláltúra
A 2008. évi Süni és Sündörgı tábor résztvevıi számára megtartott téli túra.
Idıpont: 2010. február 05-07.
Résztvevık: Süni és Sündörgı táborok résztvevıi, 50 fı
Télen is van természet
Téli természetismereti kirándulások, elıadások, kézmőves
kismesterségekkel.
Idıpont: 2010. március 05-07.
Résztvevık: egyetemisták és az egyesület önkéntesei, 40 fı
Közgyőlés
Idıpont: 2010. március 20.
Résztvevık: Pangea tagok, tagfelvételre várók , összesen 30 fı
Zöld OT, Hortobágy
Idıpont: 2010. március 26-28.
Résztvevık: Pangea vezetısége, 7 fı

foglalkozások,

ismerkedés

a

Balaton-felvidéki tanulmányút
Idıpont: 2010. április 16-18.
Résztvevık: Pangea tagok, alkalmazottak 12 fı
SZIE tájökológiai-természetvédelmi szakirány terepgyakorlat
Idıpont: 2010. április 16-19.
Résztvevık: egyetemisták, 40 fı
Szemétszedés Pénzesgyırben a Föld napja alkalmából
Idıpont: 2010. április 24.
Résztvevık: Pangea tagok, önkéntesek, 15 fı
Terepi vezetı képzés (Városlıd)
Idıpont: 2010. május 7-9, szeptember 10-12, október 15-17.
Résztvevık: 20 fı
Levendulafesztivál, Tihany (árusítás)
Idıpont: június 19.
Résztvevık: Pangea tagok, 4 fı
Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyílt nap, Salföld (árusítás)
Idıpont: szeptember 18.
Résztvevık: Pangea tagok, 2 fı
Breuer László Emléktúra
Teljesítménytúra Sumi emlékére
Idıpont: 2010. szeptember 25.
Résztvevık: 45 fı
Zöld Forgatag, Gödöllı (elıadások tartása, geo-kiállítás, kiadvány-árusítás)
Idıpont: 2010. november 15-17.
Résztvevık: Pangea tagok, 7 fı
Disznóvágás
Idıpont: 2010. november 26-28.
Résztvevık: Pangea tagok, barátok, 50 fı
Süni tábortalálkozó
Idıpont: 2010. december 4.
Résztvevık: Süni és Sündörgı táborok résztvevıi, 25 fı

Fenntartható életmód programok
Fenntartható gazdálkodási program:
Az oktatóközponthoz tartozó ıshonos tájfajtákból álló gyümölcsös célja, hogy egyfajta gyümölcs
„génbankként” szolgáljon. Az nagy elınye, hogy az adott terület környezeti tényezıihez legjobban
alkalmazkodott, az ott élı kórokozóknak jobban ellenáll, mint más, újonnan betelepített fajták. A
növényvédelmet az ökológiai gazdálkodás módszereivel végezzük.
A gyümölcsös telepítési programunk a hegyvidéki kaszálórétek fenntartását szolgáló élıhely
rekonstrukciós programnak is része. A gyümölcsös területén is, a fák alatt extenzív kaszálórétet hozunk
létre. A kaszálás mellett a terület fenntartásához saját birkanyáj segítségét is igénybe veszzük.
A gyümölcsöshöz és a kaszálórétekhez kapcsolódóan célunk a természetközeli gazdálkodás
módszereinek bemutatása és terjesztése. Ilyenek például a komposztálás, a talajerı visszapótlás, és
növényvédelem biotermesztésben elfogadott módszerei.
2010-ben végzett munkák a gyümölcsösben és a vegyszermentesen termelı gazdaságban:
•
•
•
•
•
•
•

a gyümölcsös mellett található 7 hektáros legelı/kaszáló kaszálása, széna összegyőjtése.
A gyümölcsfákat fojtó kötözı drótok levágása a gyökérzetrıl
gyümölcsfák éves gondozása (metszés, permetezés, pótlás)
juhnyáj fejlesztése
a bemutató gyógynövénykert éves mővelése (ültetés, vetés, mulcsozás, stb.)
ribizli-, céklabefızés
téli tüzelı főrészelése, hasogatása

A bemutató programokon lehetıséget kívánunk nyújtani a régió pedagógusainak, a környékbeli
oktatóközpontok vezetıinek és munkatársainak valamint az érdeklıdı egyetemistáknak, fıiskolásoknak arra,
hogy megismerkedhessenek a biogazdálkodásban használatos módszerekkel történı növénytermesztés
alapelemeivel. Kiskerti Biogazda tanfolyamunkon az ökológiai gazdálkodás, mint környezetbarát
mezıgazdasági termelés minél szélesebb körő elterjesztése és az ehhez szükséges szakmai ismeretek átadása
a tanfolyam során.
Az oktatóközpont kemencéjében kenyeret sütünk, bemutatva a hozzánk látogatóknak az ehhez
szükséges hagyományos eszközöket, és azt ma már ritkán megélhetı folyamatot, amely a kenyér
elkészüléséhez vezet.

Földtani ismeretterjesztés:
A Göncöl Alapítvány „Földanya ékességei” címő állandó földtani-természetvédelmi kiállítását a
Pangea Egyesülettel közösen hozta létre és kezeli, mely Vácott, a Göncöl Házban tekinthetı meg. A
győjtemény 1990 óta folyamatosan gyarapszik, és több éves elıkészítés után 1997 júniusában nyílt meg a
kiállítás. A győjtemény 1000 darabjából 2010-ben létrehoztunk egy önálló ásvány és ısmaradvány kiállítást a
pénzesgyıri oktatóközpontunkban, melyet minden hozzánk látogató érdeklıdı megtekinthet. Egyesületünk
a Bakonyban és a Balaton-felvidéken végzett földtani természetvédelmi és ismeretterjesztési
tevékenységének köszönhetıen a Bakony-Balaton Geopark civil partnerszervezete lett.

Népi hagyományırzés:
Egyesületünk fontosnak tartja a Bakony-vidék néprajzának kutatását és népi hagyományainak
megırzését. A hagyományırzést szolgálja az oktatóközpont második épülete is, ami a bakonyi, balatonfelvidéki kıépítkezés jellegzetes stílusú épületeinek másolata.
Ezt a célt szolgálja például az egyesület oktatóközpontjában általunk épített kenyérsütı kemence,
ahol az ide látogató csoportok saját maguk süthetik meg a kenyerüket. Egyesületünk más
oktatóközpontokban is épített ilyen kemencéket.
Évrıl évre nagy sikerrel szervezünk egyesületi disznóvágást, ahol hagyományos receptek alapján
készítjük el a különbözı ételeket, 2010 novemberében 50 fı vett részt a rendezvényen.

Gazdálkodás:
1. A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület számviteli beszámolója (2010. évrıl)
A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú beszámolójának mérlege
2010
Adatok ezer forintban
Sorsz A tétel megnevezése
Elızı év Elızı év(ek)
.
helyesb.
a.
b.
c.
d.
1.
A. Befektetett eszközök (2-4. Sorok)
24001
2.
I. Immateriális javak
1162
3.
II. Tárgyi eszközök
22839
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5.
B. Forgóeszközök (6-9. Sorok)
4458
6.
I. Készletek
7.
II. Követelések
1253
8.
III. Értékpapírok
9.
IV. Pénzeszközök
3205
10.
Eszközök (Aktívák) összesen (1.+5. sor)
28459
11.
C. Saját tıke (12-16. Sorok)
28244
12.
I. Induló tıke / Jegyzett tıke
32
13.
II. Tıkeváltozás / Eredmény
30394
14.
III. Lekötött tartalék
15.
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (Közhasznú
-2182
tevékenységbıl)
16.
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl
17.
D. Tartalék
18.
E. Céltartalék
19.
F. Kötelezettségek (20-21. Sorok)
215
20.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
21.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
215
22.
Források (Passzívák) összesen (11.+17.+18.+19 Sor)
28459

Tárgyév
e.
23083
1083
22000
10527
306
10221
33610
33360
32
28212
5116
250
250
33610

A Pangea Egyesület egyszerősített beszámolójának eredmény levezetése
Sorsz
.
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2010
A tétel megnevezése

Adatok ezer forintban
Elızı év Elızı év(ek)
helyesb.
b.
c.
d.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(I. +II.))
16557
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.)
16557
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
3134
a) alapítótól, magánszemélytıl, más szervezettıl
102
b) központi költségvetéstıl
1479
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, bank kamat, APEH 1%, Phare
1553
2. Pályázati úton nyert támogatás
5751
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
7546
4. Tagdíjból származó bevétel
126
5. Egyéb bevételek, levonás, kölcsön, elıleg
II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.)
16557
D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II.+B/2.)
-

18.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

18739

Tárgyév
e.
23476
23471
4061
122
2561
1378
13262
6042
106
5
23471
5
18360

19.
20.
21.
22.
23.

1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
Ebbıl továbbutalt támogatás
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások,
levonás befizetés, kölcsön-, elıleg rendezés
24.
F.
Vállalkozási
tevékenység
ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
25.
1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások
26.
2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások
27.
3. Ráfordítást jelentı elszámolások
28.
4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások
29.
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1.±2.)
30.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)
31.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (B/I.F/1.-F/4.)
32.
H. Nem pénzben realizált eredmény (±1.±2.)
33.
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A/II.-E/2.-E/3.)
34.
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B/2.-F/2.-F/3.)
35.
I. Adózás elıtti eredmény (B./1.-F/1.) ±H/2.
36.
J. Fizetendı társasági adó
37.
K. Tárgyévi eredmény
38.
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
(A/I+A/II)-(E/1+E//2+E/3)
39.
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)
Tájékoztató adatok
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

17694
1045
-

17114
1246
-

-

-

-1137
-1137

6357
6357

-

-

-1045
-1045

-1241
-1241

-

-

-2182
-2182

5116
5116

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
Ebbıl: -megbízási díjak
-tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Ebbıl: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és
továbbutalt, illetve átadott támogatás
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

6799
5107
179
1513
4059
1246
6126
1234

2. Cél szerinti juttatások
A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2010-ben nem részesített senkit cél szerinti
juttatásokban.
3. Az egyesület vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások
Az egyesület tisztségviselıi 2010. évben nem részesültek juttatásokban, kizárólag munkakör teljesítésébıl
adódó, feladattal arányos összegő bért kaptak.

4. Kimutatás a bevételekrıl
Bevételek megnevezése
Központi költségvetési szerv, nem
normatív támogatás(pályázat)
Tagdíj
Közhasznú tevékenység bevétele
SZJA 1% (APEH)
Kamatbevétel, kamatjóváírás,
alapítótól kapott támogatás
Helyi önkormányzattól
Egyéb
Összesen

Támogatás
összege (Ft)

Aránya a teljes
bevételbıl

15823709

67,5%

106000
6041901
1234385

0,5%
25,7%
5,3%

143402

0,5%

121555
23470952

0,5%
100

5. A központi költségvetésbıl és alrendszereibıl, valamint egyéb forrásokból kapott támogatások

Támogatást nyújtó neve

Támogatás összege (Ft)

KVVM
NFÜ – KEOP
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Zöld Iránytő Alapítvány
NCA

5078657
7933501
325751
250000
2235800

Összesen:

15823709

6. Kimutatás a központi költségvetésbıl és alrendszereibıl kapott támogatások felhasználásáról
Támogató megnevezése

KVVM

NFÜ – KEOP

MVH
Zöld Iránytő Alapítvány
NCA

Támogatási cél
Környezet és Természetvédelmi célú
projektek, fejlesztések:
Kézzelfogható természetvédelem
Földtani vetélkedı pályázata
Világunk arca: Pangea
Gálya tábor pályázata
Biogazda tanfolyam pályázata
Központban a Természet fenntarthatóságra nevelési programok
fejlesztése a Pangea Egyesület erdei
iskolájában
Termıföld alapú támogatás
Pénzesgyıri tanösvény
Mőködési pályázat
Mőködési pályázat
Összesen:

Támogatás
összege
202700
2619400
1085857
400900
769800

7933501
159552
166199
250000
725800
1510000
15823709

7. Kimutatás az egyesület vagyonának felhasználásáról
Megnevezés
Saját tıke
Induló tıke/Jegyzett tıke
Tıkeváltozás
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységbıl

Elızı év
28244000 Ft
32.000 Ft
30394000 Ft

Tárgyév
33360000
32000
28212000

-2182000 Ft

5116000

Pénzesgyır, 2011. március 08.

Fehérvári Bence
egyesületi elnök

