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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

A DUNA CHARTA EGYESÜLET 

2010. ÉVI MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
 

A Duna Charta Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Deák tér 3.) évi rendes közgyűlése 2010. február 

5-én 18 órakor Budapest, III. kerület Templom utca 38. alatt. 

 

A közgyűlésen résztvevők: 

 

– Bárdos Deák Péter elnökségi tag, 

– Czakóné Simon Éva, 

– Czakó Gábor elnökségi tag, 

– Cserta Gáborné, 

– Dózsa Tamás, 

– Ertsey Attila, 

– Granasztói Szilvia 

– Lányi András, 

– Hegedűs Tibor, 

– Karátson Dávid, 

– Karátson Gábor elnökségi tag, 

– Vajdovich Péter, 

– Vásárhelyi Judit, 

– Petrányi Géza, 

– Gyergyief Anikó, 

– Szilágyi Erzsébet,  

 

 

 

 

I. Levezető elnök választása 

 

A tagok levezető elnöknek egyhangúlag Karátson Gábort, jegyzőkönyv vezetőnek Szilágyi Erzsébetet 

választják meg. 

 

 

 

II. A közgyűlés határozatképességének megállapítása 

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a közgyűlési meghívót 

valamennyi tag megkapta.  



– 2 – 
 

A levezető elnök megállapítja, hogy Duna Charta egyesület regisztrált taglétszáma 18, a jelenlévők 

száma 16, azaz a regisztrált tagoknak több mint a fele jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  

Megköszöni a jelenlévőknek, hogy eljöttek, és felhívja figyelmüket, hogy ezután hasonló részvételi 

aránnyal tiszteljék meg az Egyesület éves közgyűléseit. 

 

III. A levezető elnök javaslatot tesz a megismételt közgyűlés napirendjére a következők szerint: 

 

1. A tagnyilvántartás áttekintése 

2. Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

3. A pénzügyi beszámoló 

4. Az Egyesület közhasznúsági jelentése 

5. Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása 

 

 

 

A közgyűlés 1. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A közgyűlés napirendjének elfogadása egyhangú igen   

 

 

 

1. napirendi pont: A tagnyilvántartás áttekintése 

 

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot, hogy tartsa meg beszámolóját a 

tagnyilvántartás revíziója ügyében. Bárdos Deák Péter beszámolója az 2. számú mellékletben 

található. A hozzászólások elhangzása után a levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri.  

 

A közgyűlés 2. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A tagnyilvántartás revíziója és az új tagok 

regisztrációja 

egyhangú igen   

 

 

 

2. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

 

A levezető elnök javaslatot tesz a következő napirendi pont megtárgyalására. Az elnökség 

beszámolója következik az Egyesület 2009. évi munkájáról, amelyet az Karátson Gábor elnökségi tag 

tart. Az elnökség beszámolóját a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. A hozzászólások 

elhangzása után a levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri. 

 

A közgyűlés 3. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

Az elnökség beszámolója a 2009. évről egyhangú igen   

 

 



– 3 – 
 

 

 

3. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló 

 

A levezető elnök elmondja, hogy a Duna Charta Egyesületnek nincs bankszámlaszáma, nincsenek 

pénzügyi eszközei, nincs bevétele és kiadása, így a pénzügyi mérleg minden adata nulla, ezért a 

pénzügyi beszámoló formalitás, amire az Alapszabályban előírt kötelezettségek betartása miatt van 

szükség, és kéri a tagságot, hogy fogadják el. 

 

A közgyűlés 4. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület 2009. évi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

egyhangú igen   

 

 

4. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása 

 

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot a közhasznúsági jelentés ismertetésére. 

Bárdos Deák Péter beszámolóját a 4. számú melléklet tartalmazza. A hozzászólások elhangzása után a 

levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri.  

 

A közgyűlés 5. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület 2009. évi közhasznú 

beszámolójának elfogadása 

egyhangú igen   

 

 

 

5. napirendi pont: Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása 

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot az Egyesület 2010. évi terveinek 

ismertetésére. Bárdos Deák Péter beszámolóját a 5. számú melléklet tartalmazza. A hozzászólások 

elhangzása után a levezető elnök az Elnökség és az Egyesület tevékenységének az elfogadását kéri. 

 

A közgyűlés 6. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület és az elnökség 

tevékenységének jóváhagyása 

egyhangú igen   

  

 

A levezető elnök megállapítja, hogy valamennyi előzetesen előterjesztett napirendi pontot sikerült 

megtárgyalni, és a  közgyűlésnek elfogadnia. Felteszi a kérdést, hogy a tagok közül van-e valakinek 

további napirendi pont javaslata, esetleg hozzászólni valója. javaslat hiányában megállapítja, hogy a 

Közgyűlés eredményes volt. 

A levezető elnök a Közgyűlést bezárja és elrendeli a jegyzőkönyv lezárását és hitelesítését, 

megköszöni a tagok megjelenését és aktív részvételét. 
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A jegyzőkönyv lezárva: 2010. február 5.  21 óra 30 perckor. 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

 

 

………………………… 

Karátson Gábor 

levezető elnök 

 

 

 

 

előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

………………………       ……………………. 
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2. számú melléklet: 

1. napirendi pont: A tagnyilvántartás áttekintése 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint az elnökség a 2010. január 22-i sikertelen közgyűlés után 

elnökségi ülést tartott, amiben áttekintették a tagság revízióját. Több tag évek óta inaktív, a 

közgyűléseken nem jelenik meg, és ez veszélyezteti a közgyűlés határozatképességét. Az Duna Charta 

Egyesület alapszabálya szerint: „ A Tagok a belépési nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy … és 

aktívan közreműködnek az egyesületi célok megvalósítása érdekében.” Azok a tagok, akik évek óta 

nem vesznek részt a közgyűléseken, nem teljesítik a vállalt kötelezettségüket, hogy aktívan 

közreműködnek a célok megvalósítása érdekében. A Duna Charta Egyesület méltatlannak tartaná a 

tagok egy részének kizárását, emiatt az elnökség a tagnyilvántartás teljes megújítását javasolja. 

Evégett az elnökség mindenkit írásban értesített, hogy tagságát újítsa meg, és az elnökség azt 

javasolja, hogy azokat tekintsék a Duna Charta Egyesület tagjának, akik írásban megújítják a 

tagságukat. A megismételt közgyűlés napjáig 15 fő jelezte, hogy megújítja a tagságát, névszerint: 

– Bárdos Deák Péter, 

– Czakóné Simon Éva, 

– Czakó Gábor, 

– Cserta Gáborné, 

– Dózsa Tamás, 

– Ertsey Attila, 

– Granasztói Szilvia 

– Lányi András, 

– Loósz Tamás 

– Hegedűs Tibor, 

– Karátson Dávid, 

– Karátson Gábor, 

– Vajdovich Péter, 

– Vásárhelyi Judit, 

– Vida Gábor 

 

Emellett 3 személy jelezte, hogy a Duna Charta Egyesület tagja kíván lenni, névszerint: 

 

– Petrányi Géza, 

– Gyergyief Anikó, 

– Szilágyi Erzsébet, 

 

A Duna Charta Egyesület Alapszabálya szerint a „Duna Charta tagjai közé felvehető minden olyan 

természetes személy, aki két tag ajánlását megszerezte és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve 

kötelezőnek elfogadja. A tag felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.” A jelentkezők Karátson 

Gábor és Bárdos Deák Péter ajánlásával rendelkeznek, és az elnökség élve az Alapszabály nyújtotta 

jogával a 3 jelentkezőt a megismételt közgyűlést megelőzően tagként felvette. 

Bárdos Deák Péter kéri, hogy az új tagok mutatkozzanak be, miért kívántak a Duna Charta tagjai lenni, 

milyen, a Dunával kapcsolatos tevékenységben vettek részt. 

Petrányi Géza a személyes bemutatkozás után elmondja, hogy kisebb megszakításokkal 1985 óta jár 

Szigetközbe. 
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Szilágyi Erzsébet a személyes bemutatkozás után elmondja, hogy a „Szigetköz – megsebzett táj” c. 

film készítői között szerepel, emiatt több évig járt Szigetközbe. 

Gyergyief Anikó a személyes bemutatkozás után elmondja, hogy Szigetközbe évek óta jár.  

 

Dózsa Tamás kérdésére Bárdos Deák Péter hangsúlyozza, hogy a tagság megújítása nem a régi tagok 

egy részének kizárását jelenti, ők bármikor újból kérhetik felvételüket a Duna Charta Egyesületbe.  

Bárdos Deák Péter visszaadja a szót a levezető elnöknek, a tagságot pedig kéri, hogy fogadják el a 

tagnyilvántartás revízióját.  

 

 

 

3. számú melléklet: 

2. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

 

Karátson Gábor elnökségi tag beszámolója a Duna Charta Egyesület 2009. évi tevékenységéről: 

 

- Az Egyesület 2009 márciusában a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, valamint a Norvég Civil 

Támogatási Alaphoz adott be pályázatot, mindkettőt elutasították. 

- Az Egyesület 2009 áprilisban az RS9 Színházban elindította a Duna Charta előadásokat. Az 

előadásokat havonta tartottuk, az előadásokon 15 és 40 fő között vettek részt. A decemberi és a januári 

előadásokhoz kapcsolódva rádió riport hangzott el a Kossuth Rádió Zöldövezet, illetve a Vasárnapi 

Hírek c. műsorában, a januári előadásról rövid cikk jelent meg a Magyar Nemzetben. 

- 2009. március 21-én a Kossuth Rádió Beszélgetések a Földről c. műsorában több mint 20 perces 

Karátson Gáborral és Bárdos Deák Péterrel a Dunával kapcsolatban. 

- 2009. május 17-én nagy terjedelmű cikk jelent meg a Magyar Nemzetben Karátson Gábor és Bárdos 

Deák Pétertől „Nagymarosi gát - újratöltve?” címmel. 

- 2009. május 30-án a Magyar Rádió Zöldövezet műsorában hangzott el egy vita a Szigetközi 

Természetvédő Egyesület képviselője, Hegyi Gyula és Bárdos Deák Péter között. 

- 2009. június 3-án a Reflex Egyesülettel és a Védegylettel közös sajtóközleményt adtunk ki, Nagy 

Andor országgyűlési képviselő nyilatkozatára reagálva. 

- 2009. július 7-én sajtó helyreigazítást kértünk, és kaptunk a Kisalföld c. újságtól, az abban olvasható, 

az egyesületünkre tett hitelrontó kijelentés miatt. 

- 2009. július 13-án, a Szigetközi Természetvédő Egyesület – anélkül, hogy erre kértük volna - a 

honlapján kért elnézést egyesületünktől az egyik oldalán olvashatók miatt. 

- 2009. augusztus 12-én sajtónyilatkozatban tártuk nyilvánosság elé, hogy a Víz Keretirányelv 

megvalósítását hivatott vízgazdálkodási tervezet szigetközi részébe hamis adatokat raktak be. 

- 2009. szeptember 21-én Nagy Andorral közös sajtónyilatkozatot adtunk ki, elvetve a Nagymarosnál 

tervezett gát építését. 

- 2009 novemberében a vízgazdálkodási tervezethez 4 hozzászólást adtunk be. 

- az év folyamán elkezdtük működtetni a Duna Charta honlapját, amelyen a fenti tevékenységünket 

mindenki számára elérhetővé tettük. 

 

Vajdovich  Péter kérdésére Karátson Gábor vázolja Nagy Andorral folytatott egyeztetés folyamatát. 

Karátson Gábor kéri, hogy egyéb kérdés híján fogadják el az beszámolóját. 
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4. számú melléklet:  

4. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta Egyesület tevékenysége 2009. évben eleget tett 

az Alapszabályban rögzített, valamint közhasznú szervezetekről szóló törvényben előírt közhasznúsági 

követelményeknek, az Egyesület a természetvédelem és a környezetvédelem terén tevékenykedett. 

Az Egyesület tevékenységét a 2. számú napirendi pont alatt Karátson Gábor már vázolta, ami 

kiegészítendő az elért célcsoport becsült számával. A Duna Charta Egyesület tevékenysége széles 

célcsoportot ért el, hisz az elnökség tagjai által írt egész oldalas cikk jelent meg a Magyar Nemzetben, 

tevékenységünkről 2 ízben számolt be a Kossuth Rádió Zöldövezet műsora, számát csak becsülni 

tudjuk, sajtóközleményeinkre visszajelzés is érkezett. Az előadó röviden kitért arra, hogy a közhasznú 

beszámoló része szokott lenni a pénzügyi mérleg és eredménykimutatás, amely, mint az a 3. számú 

napirendi pontban ismertetésre került, az Egyesület esetében nem tartalmaz pénzügyi adatokat.  

Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek, és kéri, hogy a 

beszámolót fogadják el. 

 

 

 

5. számú melléklet: 

5. napirendi pont: Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a 2010. évben a Duna Charta Egyesület  

- folytatni kívánja az RS-9 Színházban havi rendszerességgel tartott előadásait, 

- konferenciát kíván rendezni  

- aktívan részt kíván venni a Vízgazdálkodási Tervezet társadalmi részvételi folyamatában 

- aktívan részt kíván venni a Duna Régió Stratégia társadalmi vitájában 

- tovább kívánja folytatni a döntéshozók meggyőzését, hogy a Duna védelme prioritást élvez a 

fejlesztési tervekkel szemben 

Bárdos Deák Péter beszámolója végeztével visszaadja a szót a levezető elnöknek.  
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6. számú melléklet:      MÉRLEG   2009.  év  Duna Charta Egyesület 

 

ESZKÖZÖK (aktívák) eFt-ban FORRÁSOK (passzívák) eFt-ban 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

 I.  Immateriális javak 

 II. Tárgyi eszközök 

 III. Befektetett pénzügyi eszközök 

 IV. Befektetett eszközö é.helyesbítése 

 

B) FORGÓESZKÖZÖK  

 I. Készletek 

 II. Követelések 

 III. Értékpapírok 

 IV. Pénzeszközök  

 

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

D) SAJÁT TŐKE 

 I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 

 II. Tőkeváltozás 

  ebből: tárgyévi eredmény 

 III.  Értékelési tartalék 

 

E) CÉLTARTALÉK 

 

F) KÖTELEZETTSÉGEK 

 I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 

 

0 

0  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
Tevékenység 

célja szerint 

Vállalkoz. 

tevékenys. 

   

A) ÖSSZES BEVÉTEL 

 1. Alapítótól kapott támogatás 

 II. Államháztartás alrendszeréből kapott támogatás 

 III. Pályázati úton elnyert támogatás 

 IV. Egyéb adományozótól kapott támogatás  

 v. Egyéb bevételek 

 

 B) ÖSSZES KÖLTSÉG (RÁFORDÍTÁS) 

 I. Anyagi jellegű ráfordítások 

 II. Személyi jellegű ráfordítások 

 III. Társadalombiztosítási járulék 

 IV. Értékcsökkenés leírás 

 V. Egyéb költségek 

 VI. Egyéb ráfordítások 

 VII: Pályázati úton nyújtott támogatás 

 

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

 

0 

 

 

  

  

  

 

0 

  

  

 

 

 

 

 

 

0 

 

 


