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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

A DUNA CHARTA EGYESÜLET 

2014. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

 
 

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

2014. január 24-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, 

– Hegedűs Tibor, 

– Karátson Dávid, 

– Lányi András 

– Vajdovich Péter, 

– Vásárhelyi Judit, 

– Petrányi Géza, 

– Gyergyief Anikó, 

– Szilágyi Erzsébet, 

 

 

 

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 14, 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 

 

 

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 

beszámolója következik az Egyesület 2013. évi munkájáról, amelyet Bárdos Deák Péter 

elnökségi tag tart. Az elnökség beszámolóját a jegyzőkönyv 2. számú melléklete 

tartalmazza. Az elnök a beszámoló elfogadását kéri. 

 

A közgyűlés 2. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

Az elnökség beszámolója a 2013. 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 2013. 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 közgyűlés 4. számú határozata támogatók ellenzők tartózkodók 

A Duna Charta Egyesület 2013. 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 2014. évi terveinek 

ismertetésére. Bárdos Deák Péter beszámolóját az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 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 

  

  

 

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: 2014. január 24.  21 óra 30 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 2013. évi 

tevékenységéről: 

 

- 2013 februárjában az Egyesület honlapjára felraktuk a 2012. évi monitoring alatt készült 
csaknem 500 fotót. 
- pályázatot adtunk be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, a szigetközi monitoring munka 
folytatására és a szigetközi mellékág medervizsgálat elkezdésére, amire 1.5 millió forintot 
ítéltek meg. 
- 2013 májusában az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában „Római-part – ameddig tart” 
címmel fotókiállítás nyílt. A kiállítás képanyagát gyakorlatilag Egyesületünk aktivistái állították 
össze az interneten meghirdetett pályázatra hozzánk beérkezett képekből, emellett a 
pályázaton kívüli képanyagnak a jelentős részét is az Egyesület tagja készítette. A 
kiállításnál bővebb képanyagot a honlapunkon tettük elérhetővé. 
- Állásfoglalásunkat elküldtük az MTA Római-part ad-hoc Bizottságának, amelyet beépítettek 
a hivatalos állásfoglalásba. 
- 2013 nyarán a Duna Charta szervezőként vett részt az Én és a Római fotópályázatán, 
aminek első kiállítása 2013 októberében volt, és ez évben még 3 helyen mutatták be. 
- Részt vettünk és álláspontunkat kifejtettük a közmeghallgatáson. 
- Részt vettünk és álláspontunkat kifejtettük az AJBH által szervezett római-parti 
konferencián. 
Dózsa Tamás arra kérdez rá, hogy az Egyesület véleményét eljuttatta-e a döntéshozókhoz, 
köztük a főpolgármesterhez? Bárdos Deák Péter válaszában elmondja, hogy több 
döntéshozóhoz eljuttattuk az álláspontunkat, a főpolgármesterhez nem, mert nem láttuk 
értelmét, de az AJBH-nál rendezett konferencián ott volt a Főváros képviseletében Csók 
László, akinek meglehetősen világosan elmondtuk álláspontunkat. Több kérdés nem lévén, 
az előadó visszaadja a szót a levezető elnöknek. 
 

 

 

3. számú melléklet: 

2. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta bankszámlájának nyitó egyenlege 

2013-ban 319’368 Ft, készpénzállománya (pénztárban) 1’189’959 Ft volt. Az Egyesület év 

végi tőkéje (a bankszámlán lévő pénz + készpénz) 1’506’327 Ft volt.  

Éves bevétele 1’501’746 Ft volt, amiből 1’500’000 Ft a Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott 

céltámogatás, 1746 Ft volt a kamatbevétel és 5100 Ft a banki költség okozta terhelés. 

Az Egyesület a kiadása 1’165’100 Ft volt. Az év végi bankszámlaegyenleg 1’816’014 Ft volt, 

az év végi készpénzállomány (pénztár) 26’959 Ft. Az Egyesület év végi tőkéje (bankszámlán 

lévő pénz + készpénz) 1’842’973 Ft, a tárgyévi eredmény 336’646 Ft.  

Az év folyamán az 2012. évi project támogatásából történt kifizetés.  1’160’000 Ft kifizetés 

történt a szigetközi monitoring munka elvégzésére és a munka honlapunkon történő 

publikussá tételére. Az elnökség tagjai juttatásban nem részesültek.  
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MÉRLEG   2013.  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 

 

 

 

 

 

 

 

1843 

 

 

 

1843 

 

 

1843 

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 

 

1843 

0  

1506 

337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1843 

 

 

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 

 

 

1502 

 

 

1500  

0 

2 

 

1165 

1165  

0  

 

 

 

 

 

 

337 

 

 

 

Kérdés nem lévén, Bárdos Deák Péter visszaadja a szót a levezető elnöknek. 
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4. számú melléklet: 

3. napirendi pont: Közhasznúsági jelentés elfogadása 

 

Bárdos Deák Péter beszámolója szerint a Duna Charta Egyesület tevékenysége 2013. 

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 

2013-ban széles célcsoportot ért el, több sajtótájékoztatót kiadtunk, sajtóközleményeinkre 

visszajelzés is érkezett. Az általunk szervezett kiállításokról a média beszámolt. A 

honlapunkon megtekinthető monitoring munka képei bárki érdeklődő számára elérhető. Az 

előadó kéri, hogy a pénzügyi beszámoló és az Egyesület 2013. évi tevékenysége alapján 

közgyűlés a közhasznúsági jelentést fogadja el.  

 

 

5. számú melléklet: 

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

 

Bárdos Deák Péter beszámolójában elmondta, hogy 

- a 2014. év legfontosabb feladata, hogy konferenciát szervezzünk, amelynek a helyszíne az 

előző konferenciához hasonlóan az MTA székháza lenne. 

- a 2013. évben Szigetközben végzett monitoring munka képanyagát fel kell rakni a 

honlapra, ez több mint 300 fotót jelent 

- az MTA Dunakutató Intézetével együttműködve mederfenék vizsgálatot kívánunk végezni 

Szigetközben. Erre támogatást az 2013-ban kaptunk, megvalósítása amiatt csúszott át az 

idei évre, mert a támogatási össze gátutalása 2013. december végén került átutalásra, és a 

támogatási szerződés is az év végén került csak megkötésre. 

- az Egyesület a monitoring munkát kíván folytatni a Római-parton, valamit a paksi erőmű 

bővítése kapcsán tervezett fajszi duzzasztó térségében , és ennek érdekében pályázni 

kíván.  

- 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.  

 


