
A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 
2017. évi közhasznúsági jelentése 

A Pangea Egyesület céljai: 
• Tevékenyen segíteni a természettudományos ismeretterjesztés általunk leghasznosabbnak vélt formáinak 

(táborok, terepgyakorlatok, tanösvények, kiállítások) létrejöttét és működését. 
• Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, földtani ismeretek terjesztése, különösen az ifjúság 

körében, mind iskolai, mind iskolán kívüli oktatási formák keretében.  
• Támogatni és elősegíteni a Bakony természeti és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását és megőrzését. 
• Aktív természetvédelmi beavatkozásokat végezni a Bakony és a Balaton-felvidék területén. 
• Elősegíteni a gazdálkodás, hulladék- és szennyvízkezelés környezetbarát módszereinek elterjedését, 

különösen az érzékeny, karsztos területen lévő települések körében. 

Céljaink elérése érdekében 2017-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 jellemzője, hogy élményközpontú, a gyerekek életkoruknak megfelelő 
módon kapnak ízelítőt a természetből, példaként hozható fel a Süni-táborok keretmese rendszere. 8-14 év 
közötti gyerekeknek tartjuk a terepi környezeti nevelési programjaink zömét. 

Az egyesület környezeti nevelői, hivatásosak és önkéntesek 2017. 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 mű ködtetett pénzesgyő ri Breuer László Természet- és 

Környezetvédelmi Oktatóközpont akkreditált erdei iskolai programjaink helyszíne. Ugyancsak itt zajlanak az 
idősebb korosztályt érintő rendezvények, terepgyakorlatok, tanfolyamok, partner civil szervezetek 
programjai.  

Oktatóközpontunk bemutatóhelyként is működik, a bemutatott eszközöket a látogatók ténylegesen 
használják (szelektív hulladékgyű jtő , komposzt WC, kerti zuhany, stb.). A hozzá kapcsolódó 
vegyszermentesen termelő gazdaság a fenntartható gazdálkodás módszereit igyekszik példázni. Az 
Oktatóközpont kihasználtságára jellemző, hogy az év folyamán csaknem minden hétvége foglalt, tavasztól 
őszig pedig erdei iskolák, terepgyakorlatok és természetismereti táborok zajlanak az épületben és környékén.  

A Télen is van Természet című programunkon számos egyetemista vett részt, ők a SZIE 
terepgyakorlatos hallgatói voltak 
 A nyári Süni tábor téli túrájának („Fagyhaláltúra”) helyszíne hagyományosan Pénzesgyőr. 
 Minden nyáron szervezünk táborokat elsősorban általános és középiskolás diákoknak. A táborok 
közül a legnagyobb múlttal a Süni-tábor rendelkezik, amelyet elődeink 1986-ban rendeztek meg először, 
később az egyesület önkéntesei folytatták ezt a munkát. Jelenleg a tábort szervezők, lebonyolítók közel fele 
egykori táborozó. 2012-ben indult új táborunk, a Természetbúvár tábor, ahol pénzesgyőri 
oktatóközpontunkat bázisul használva ismerkedte meg a gyerekek a Magas-Bakony természeti értékeivel. A 
Süni táborból kinőtt korosztály számára szervezzük meg a Sündörgő tábort, ahol korábban szerzett 
tudásuk elmélyítésére nyílik lehetőség. A középiskolások tábora a Gálya-tábor, amelyben természetvédelmi 
munkákat (pl. Úrkút Csárda-hegyi Őskarszt, Tihanyi-félsziget, Gejzírkúpok, Balatonfőkajár, Somlyó-hegy, 
Olaszfalu, Eperjes-hegy) végeznek a résztvevők.  



2017-ban a következő táborokat szerveztük meg 
 

Egyéb 2017-os környezeti nevelési programok: 

Télen is van természet (Pénzesgyőr) 
Téli természetismereti kirándulások, előadások 
Időpont: 2017. március 3-5. 
Résztvevők: egyetemisták és az egyesület önkéntesei, 25 fő 

BioBlitz (Gödöllő) 
2017. május 26. 
Résztvevők: az egyesület önkéntesei, több ezer látogató 

Kemenceépítő tanfolyam (Pénzesgyőr) 
Időpont: 2017. július 9-13. 
Résztvevők:7 fő 

Ezen programokon kívül 2017-ben 8 alkalommal voltunk a Budakeszi Vadasparkban programot tartani 
az érdeklődőknek. 

Fenntartható életmód programok 

Az oktatóközponthoz tartozó őshonos tájfajtákból álló gyümölcsös célja, hogy egyfajta gyümölcs 
„génbankként” szolgáljon. Nagy előnye, hogy az adott terület környezeti tényezőihez legjobban 
alkalmazkodott, az ott élő kórokozóknak jobban ellenáll, mint más, újonnan betelepített fajták. A 
növényvédelmet az ökológiai gazdálkodás módszereivel végezzük.  

2013-ben létrehoztuk leendő csemetekertünk és faiskolán alapjait, elvetettük az alanyként szolgáló 
alma, körte és birs magokat, melyekre majd 2015-ben kerülnek a nemes fajták oltásra. A célunk, hogy helyi 
és tájfajtákból, illetve 20. század eleji gyümölcsfajtákból megfelelő csemetemennyiséggel rendelkezzünk, így 
az érdeklődő helyi és környékbeli lakosságot elláthassuk az egykor itt élt gyümölcsfajták csemetéivel, ezáltal 
növelve a gyümölcsösök fajtakészletét és az egyes fajták fennmaradási esélyeit. 

A gyümölcsös telepítési programunk a hegyvidéki kaszálórétek fenntartását szolgáló élőhely 
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 vesszük. 

A gyümölcsöshöz és a kaszálórétekhez kapcsolódóan célunk a természetközeli gazdálkodás 
módszereinek bemutatása és terjesztése. Ilyenek például a komposztálás, a talajerő visszapótlás, és 
növényvédelem biotermesztésben elfogadott módszerei. 

Vegyszermentesen termelő gazdaságunk szakmai gyakorlati helyszínként is szolgál. 

Tábor Helyszín Résztvevők köre Időpont Résztvevők 
száma

Sündörgő tábor Deszkáspuszta, 
Börzsöny

Középiskolások július 16. - 25. 38

Süni-tábor Deszkáspuszta, 
Börzsöny

Általános iskolások július 27. – 
augusztus 5.

84

Avartúrás Pénzesgyőr Általános iskolások, 
középiskolások

október 27-29. 20

Fagyhalál túra Pénzesgyőr Általános iskolások, 
középiskolások

február 3. - február 5. 25



Egyesületünk pénzesgyőri programjai közül kiemelkednek a közmunkák, ahol az oktatóközpont és a 
biogazdaság körüli munkákat végzik lelkes önkénteseink.  

2017-ben a következő időpontokban voltak szervezett közmunkák: 

• Szezonnyitó önkénteskedés (március 10-12.) 

• Magvető közmunka (április 7-9.)	

• Birkavágás (április 14.)	

• Táborcucc pakolás (június 16-18.)	

• Nyári kertészkedés (június 23-25.)	

• Nyár végi önkénteskedés (augusztus 25-29.)	

• Télre készülős önkénteskedés (november 17-19.) 

• Mézeskalács és Madárkalács készítés (december 8-10.) 

2017-ben végzett munkák a gyümölcsösben és a vegyszermentesen termelő gazdaságban: 
• a 5.5 hektáros legelő/kaszáló kaszálása, széna összegyűjtése. 
• gyümölcsfák éves gondozása (metszés, permetezés, pótlás, tányérozás), csemetekert kialakítása  
• juhnyáj fejlesztése (kerítés, karám, hodály) 
• a bemutató gyógynövény- és konyhakert éves művelése (ültetés, vetés, mulcsozás, stb.) 
• téli tüzelő fűrészelése, hasogatása 

Földtani ismeretterjesztés: 
A Göncöl Alapítvánnyal közösen létrehozott földtani gyűjtemény 1000 darabjából 2010-ben 

létrehoztunk egy önálló ásvány és ősmaradvány kiállítást a pénzesgyőri oktatóközpontunkban, melyet 
minden hozzánk látogató érdeklődő megtekinthet. Egyesületünk a Bakonyban és a Balaton-felvidéken 
végzett földtani természetvédelmi és ismeretterjesztési tevékenységének köszönhetően a Bakony-Balaton 
Geopark civil partnerszervezete lett.  

Népi hagyományőrzés: 
Egyesületünk fontosnak tartja a Bakony-vidék néprajzának kutatását és népi hagyományainak 

megőrzését. A hagyományőrzést szolgálja az oktatóközpont második épülete is, ami a bakonyi, balaton-
felvidéki kőépítkezés jellegzetes stílusú épületeinek másolata. 

Ezt a célt szolgálja például az egyesület oktatóközpontjában általunk épített kenyérsütő kemence, 
ahol az ide látogató csoportok saját maguk süthetik meg a kenyerüket. Egyesületünk más 
oktatóközpontokban is épített ilyen kemencéket. Az oktatóközpont kemencéjében kenyeret sütünk, 
bemutatva a hozzánk látogatóknak az ehhez szükséges hagyományos eszközöket, és azt a ma már ritkán 
megélhető folyamatot, amely a kenyér elkészüléséhez vezet. 2013.-ban befejeztük a takaréktűzhely – 
kenyérsütő kemence – katlantűzhely kiépítését, így egy közös fedél alatt tudjuk bemutatni (és használni) az 
egykori sütő-főző berendezéseket. 

Évről évre nagy sikerrel szervezünk egyesületi disznóvágást, ahol hagyományos receptek alapján 
készítjük el a különböző ételeket. Ebben az évben birkavágást tartottunk április 14.-én Pénzesgyőrben. 



Gazdálkodás: 

Statisztikai Számjel vagy adószám:  19263164-2-19 

Társaság megnevezése: PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 

Társaság címe:  8426 Pénzesgyőr, Béke u. 57. 

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

2 0 1 7 ÉV 

Sor 
-

szá
m

A tétel megnevezése Előző év Előző 
év(ek) 

helyesbítése
i

Tárgyév

a b C D E

1. A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 36136 35218

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 845 845

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 35291 34373

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0

5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE 0 0

6. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 3435 3265

7. I. KÉSZLETEK 0 0

8. II. KÖVETELÉSEK 416 284

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3019 2981

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 39571 38483

313. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 36940 35997

14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 32 32

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 38116 36908

16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0

17. IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0

18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP/KÖZHASZNÚ TEV-
BŐL -1208 -943

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV-BŐL 0 0

20. E. Céltartalékok 0 0

21. F. Kötelezettségek (22.-24. sorok) 2631 2486

22. I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2631 2486

25. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0

26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 39571 38483



Statisztikai Számjel vagy adószám: 19263164-2-19 

Társaság megnevezése: PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület  

Társaság címe: 8426 Pénzesgyőr, Béke u. 57. 

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

2017. év 

Sor 
-

szá
m

A tétel megnevezése Előző év El. évek 
helyesbít

Tárgyév

a b C D E

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 15734 16272

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (3.+4.+5.+6. sor) 2442 807

3.       a) alapítótól 0 0

4.       b) központi költségvetésből 515 292

5.       c) helyi önkormányzatoktól 0 0

6.       d) egyéb ebből 1 % -617 1927 515

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1983 4030

8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11205 9313

9. 4. Tagdíjból származó bevétel 103 46

10. 5. Egyéb bevétel 1 2076

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

12. C. Összes bevétel (A+B) 15734 16272

313. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor) 16942 17215

14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 8921 7181

15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 5875 7772

16. 3. Értékcsökkenési leírás 1799 1695

17. 4. Egyéb ráfordítás 347 567

18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

19. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6. sor) 0 0

21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 0

22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0

23. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0

24. 4. Egyéb ráfordítások 0 0

25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0

27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 16492 17215

28. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) 0 0



Kiegészítő adatok: 

A PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 2017. évi közhasznúsági 
beszámolójának a teljes gazdálkodásra vonatkozó főbb adatai: 

BEVÉTELEK:     e Ft-ban 

  Támogatások:                             6 958       

  Alaptevékenység bevétele:       9 313   

  Egyéb bevételek:                                          1           

  

Összesen:                                     16 272 

KÖLTSÉGEK: 

  Működési költségek:         17 215  

29. H Adófizetési kötelezettség 0 0

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0

31. J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -1208 -943

Sor -
szá
m

A tétel megnevezése Előző év Előző 
év(ek) 

helyesbítése
i

Tárgyév

a b c D E

1. A. Személyi jellegű ráfordítások 5875 7772

2. 1. Bérköltség 4457 6483

3. ebből  - megbízási díjak 0 0

4.               - tiszteletdíjak 0 0

5. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 150 146

6. 3. Bérjárulékok 1268 1143

7. B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0

8. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0 0

9. D. Továbbutalt támogatás 0 0



Kimutatás a vagyon felhasználásáról 

KIMUTATÁS 

A helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulatától és ezek szerveitől kapott 

támogatásokról 

Megnevezés Előző év Tárgyév
Változás (Ft) 

+                -

Saját tőke 36 940 35 997 - 943

Induló tőke 

- növekedésre ható tényezők 

- csökkenésre ható tényezők

32 32 0

Jegyzett tőke 

- növekedésre ható tényezők 

- csökkenésre ható tényezők

0 0 0

Tőkeváltozás 

- növekedésre ható tényezők 

- csökkenésre ható tényezők

38 116 36 908 - 1 208

Tárgyévi eredmény 

- növekedésre ható tényezők 

- csökkenésre ható tényezők

- 1 208 - 943 756

TÁMOGATÁS

Megnevezése (pénzbeli) Célja Összege (Ft)

Összesen:



KIMUTATÁS 

A költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról 

MEGOSZLÁS 

Támogatás megnevezése Támogatás célja Támogatás összege Eltérés (Ft)

pénzbeli nem pénzbeli
Egyesületi 

tevékenység

Előző év Tárgyév

- 223 746Költségvetési 

támogatás
515 456 291 710

Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban

Munkaügyi támogatás 2 075 598 + 2 075 598

Vidékfejlesztési 

Minisztérium
1 999 175 + 1 999 175

NEA 1 983 300 713 660 - 1 269 640

Összesen: 1 983 300 4 788 433 + 2 805 133



  


