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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

A DUNA CHARTA EGYESÜLET 

2013. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
 

A Duna Charta Egyesület (székhely: 1052 Budapest, Deák tér 3.) évi rendes közgyűlése 2013. január 

25-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 

– Gyergyief Anikó, 

– Hegedűs Tibor, 

– Karátson Dávid, 

– Lányi András 

– Petrányi Géza, 

– Szilágyi Erzsébet, 

– Vajdovich Péter, 

– Vásárhelyi Judit, 

 

 

 

I. Levezető elnök választása 

 

A tagok levezető elnöknek egyhangúlag Czakó 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.  

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

száma 15, azaz a regisztrált tagoknak több mint a fele jelen van, így a Közgyűlés határozatképes.  
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III. A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés napirendjére a következők szerint: 

 

1. Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

2. A pénzügyi beszámoló 

3. Az Egyesület közhasznúsági jelentése 

4. Az Egyesület és az elnökség tevékenységének jóváhagyása 

5.  Az elnökség újraválasztása 

 

 

A közgyűlés 1. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A közgyűlés napirendjének elfogadása egyhangú igen   

 

 

 

 

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

 

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

beszámolóját az Egyesület 2012. évi munkájáról  Bárdos Deák Péter elnökségi tag tartja. Az elnökség 

beszámolóját a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza. A hozzászólások elhangzása után a 

levezető elnök a beszámoló elfogadását kéri. 

 

A közgyűlés 2. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

Az elnökség beszámolója a 2012. évről egyhangú igen   

 

 

 

 

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló 

 

A levezető elnök a pénzügyi beszámoló megtartására felkéri Bárdos Deák Pétert, akinek a 

beszámolóját a 3. számú melléklet tartalmazza. A beszámoló befejeztével a levezető elnök a 

beszámoló elfogadását kéri. 

 

A közgyűlés 3. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület 2012. évi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

egyhangú igen   
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3. 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 4. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület 2012. évi közhasznú 

beszámolójának elfogadása 

egyhangú igen   

 

 

 

 

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

A levezető elnök felkéri Bárdos Deák Péter elnökségi tagot az Egyesület 2013. évi terveinek 

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

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

 

A közgyűlés 5. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület és az elnökség 

tevékenységének jóváhagyása 

egyhangú igen   

  

 

 

 

5. napirendi pont: Az elnökség újraválasztása 

A levezető elnök ismerteti, hogy a Duna Charta Egyesület Alapszabálya szerint az elnökség 3 tagjának 

a megbízatása 2 évre szól. A jelenlegi elnökség megválasztása 2011. január 21-én történt, azaz a 

megbízatása lejárt. A levezető elnök javaslatot kér a tagságtól az új elnökség összetételére. Az tagság a 

régi elnökség mandátumának meghosszabbítását javasolja. A levezető elnök szavazásra bocsájtja, 

hogy az elnökség tagjait, Karátson Gábort, Czakó Gábort, Bárdos Deák Pétert válasszák újra két év 

időtartamra. A jelöltek kijelentik, hogy az elnökségi tagságra a jelölést elfogadják.   

 

A közgyűlés 6. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A közgyűlés Karátson Gábort, Czakó Gábort, 

Bárdos Deák Pétert további két évre az elnökség 

tagjainak újraválasztja. 

egyhangú igen   

 

  



- 4 - 
 

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 Közgyűlést bezárja, elrendeli a jegyzőkönyv lezárását és hitelesítését, 

megköszöni a tagok megjelenését és aktív részvételét. 

 

 

A jegyzőkönyv lezárva: 2013. január 25.  21 óra 45 perckor. 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

 

 

………………………….. 

Czakó Gábor 

levezető elnök 

 

 

 

előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

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

1. napirendi pont: Az elnökség beszámolója az elmúlt évről 

 

Bárdos Deák Péter elnökségi tag beszámolója a Duna Charta Egyesület 2012. évi tevékenységéről: 

 

- 2012 januárjában Karátson Gábor beszédet mondott az Élőlánc Magyarország 2012. január 14-én 

tüntetésén, ami a később a Magyar Nemzetben is megjelent. 

- 2012  márciusában Ki az aki beszél címen cikke jelent meg Karátson Gábornak a Magyar Hírlapban, 

a reagálva arra, hogy a Lánchídrádió egyik műsorában a nagymarosi erőmű megépítését szorgalmazta 

a riporter. 

- 2012 márciusában a vidékfejlesztési miniszter a Víz Világnapja alkalmából Vásárhelyi Pál díjat 

adományozott a Duna Chartának a Duna vízkészletének hosszú távú megőrzéséért, a dunai víz- és 

környezetgazdálkodás fenntartható alapokra helyezéséért kifejtett tevékenysége elismeréseként. 

- 2012 áprilisáig a régi „html” alapú honlapunkat átalakítottuk „php” alapúra, így a honlap általunk 

szerkeszthetővé vált (a korábbit nem tudtuk szerkeszteni, azt programozó végezte), és felrakhattuk a 

Szigetközben végzett fotómonitoring munka képeit, valamint a „Szigetköz – megsebzett táj” című 

filmet. A honlapunkon megtekinthető fotók egyediek, olyanok, amelyek más honlapokon nem érhetők 

el: nem csak azokat tartalmazzák, amelyeket csatoltak a hágai per bizonyító anyagához, de több év 

fotomonitoring munka anyagát, valamint a Duna elterelése előtt készült képeket is magukba foglalják.  

- 2012 májusában pályázatot nyújtottunk be a vidékfejlesztési Minisztériumba, amin 1.5 millió forint 

támogatást nyertünk el. A támogatást a Duna elterelésének 20. évfordulóján megtartandó konferencia 

tartására, és Szigetköznek állapotának - 20 évvel a Duna elterelése után - képeken történő rögzítésére 

kaptuk, valamint, hogy a képeket a honlapunkon megjelenítsük. A fotómonitoring munka elkészült, a 

csaknem 500 fotónak a honlapunkon történő megjelenítése idén február végéig várható, a késének az 

oka, hogy a támogatást csak december végén utalta át a minisztérium. 

- 2012 júniusában a vidékfejlesztési miniszter a Környezetvédelmi Világnapalkalmából 

Környezetünkért Díjat adományozott Dr. Vásárhelyi Juditnak, a környezetvédelem és a környezeti 

nevelés területén végzett közel három évtizedes kimagasló szakmai munkájáért.  

- 2012 októberében a Duna Charta sajtónyilatkozatban utasította el, hogy az Országgyűlés 

Fenntartható Fejlődés bizottságának Dunakilitire kihelyezett ülésén részt vegyen a Szigetközi 

Természetvédelmi Egyesületnek a Duna megduzzasztását javasoló tervének megvitatásában. 

- 2012 októberében a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartottunk konferenciát a Duna 

elterelésének 20. évfordulóján „Vizet a Dunába - ne gátakat” címmel. A konferencián több mint 100-

az vettek részt, a konferenciáról, és az ott elhangzottakról számos média beszámolt. 

- 2012 novemberében, amikor az Országgyűlés napirendi pontjaként tárgyalta a Kisalföld napilap 

„népi kezdeményezését”, az ezirányú tanulmányunkat – hogy valójában milyen gátépítő terveket takar 

a „népi kezdeményezés” és a mögötte álló műszaki terv – eljuttattuk az összes országgyűlési 

képviselőnek és számos kormányzati szereplőnek. 

 

Dózsa Tamás azzal a kérdéssel fordul az előadóhoz, hogy a végül mi lett a kimenetele a Kisalföld 

„népi kezdeményezésének”.  Bárdos Deák Péter elmondta, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy a 

kezdeményezés mögött lévő tartalom, a duzzasztók építése nem kap támogatást a kormányzat részéről. 

Több kérdés nem lévén, az előadó visszaadja a szót a levezető elnöknek. 
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3. számú melléklet: 

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló 

 

 

MÉRLEG   2012.  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 eszköz é.helyesbítése 

 

B) FORGÓESZKÖZÖK  

 I. Készletek 

 II. Követelések 

 III. Értékpapírok 

 IV. Pénzeszközök  

 

C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

 

 

 

 

 

 

 

1506 

 

 

 

1506 

 

 

1506 

D) SAJÁT TŐKE 

 I.  Induló tőke/Jegyzett tőke 

 II. Tőkeváltozás 

  tárgyévi eredmény 

 III.  Értékelési tartalék 

 

E) CÉLTARTALÉK 

 

F) KÖTELEZETTSÉGEK 

 I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 

 FORRÁSOK ÖSSZESEN 

 

1506 

0  

1505  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1506 

 

 

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 

 

 

1892 

 

 

1500  

387  

 5 

 

1891 

1891  

0  

 

 

 

 

 

 

1 
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Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta bankszálájának nyitó egyenlege 2012-ben 

1’505’004 Ft, készpénzállománya (pénztárban) 0 Ft volt. Éves bevétele 1’892’364 Ft volt, amiből 

1’500’000 Ft a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott céltámogatás, 386’500 Ft a Vásárhelyi Díj 

mellé járó juttatás, 5684 Ft volt a kamatbevétel és 1000 Ft a banki költség okozta terhelés. 

Az Egyesület a kiadása 1’891’041 Ft volt. Az év végi bankszámlaegyenleg 319’368 Ft volt, az év végi 

készpénzállomány (pénztár) 1’189’959 Ft. Az Egyesület év végi tőkéje (bankszámlán lévő pénz + 

készpénz) 1’506’327 Ft, a tárgyévi eredmény 1143 Ft.  

Az év folyamán a 2011. évi támogatási és a 2012. évi támogatási kifizetések is történtek.  1’504’800 

Ft kifizetés történt a 2011. évi támogatási célok megvalósítására (honlapfejlesztés, a szigetközi 

monitoring munka képeinek és a film jogdíja – a 2011-ben ben megítélt támogatás átutalása 2011. 

december 23-án történt meg, az évben kifizetés nem volt lehetséges).  A 2012. évi támogatás terhére 

358’753 Ft kifizetés történt az Akadémián tartott konferenciával kapcsolatban, 17’488 Ft volt az 

internetszolgáltatás éves díja, 9000 Ft volt az aláírási címpéldányok közjegyzői díja és 1000 Ft volt a 

banki költség. Az elnökség tagjai juttatásban nem részesültek. 

Kérdés nem lévén, Bárdos Deák Péter visszaadja a szót a levezető elnöknek. 

 

 

 

4. számú melléklet: 

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta Egyesület tevékenysége 2012. 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 tevékenysége a 1. számú napirendi pont alatt már bemutatásra került, ami kiegészítendő 

az elért célcsoport becsült számával. A Duna Charta Egyesület tevékenysége 2012-ben széles 

célcsoportot ért el, 2 cikk jelent meg országos napilapban, több sajtótájékoztatót kiadtunk, a 

sajtóközleményeinkre visszajelzés is érkezett, konferenciáról országos médiumok számoltak be, az 

elért célközönség számát csak becsülni tudjuk. Az előadó a pénzügyi beszámoló és az Egyesület 2012. 

évi tevékenysége  alapján a közhasznúsági jelentés elfogadását kéri, majd visszaadja a szót a levezető 

elnöknek. 

 

 

 

5. számú melléklet: 

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

 

Bárdos Deák Péter beszámolójában elmondta, hogy 

- az év legjelentősebb feladata valószínűleg a Római-partra tervezett mobilgát megépítésének 

megakadályozása lesz, amiben a Duna Charta aktívan részt kíván venni. 

- a 2012. évben Szigetközben végzett monitoring munka képanyagát fel kell rakni a honlapra, ez 

csaknem 500 fotót jelent. 

- az Egyesület a szigetközi monitoring munkát folytatni kívánja 2013-ban, és ennek érdekében 

pályázni kíván. A fotómonitoring munkát ki szeretné bővíteni a mellékágak mederfenék vizsgálatával. 

- 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.  


