KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
Az ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT
EGYESÜLET
2017. Évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához
I.
Az ENERGIA KLUB KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET az 1991-ben
alakult Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klub Energia
Munkacsoportjának jogutódja. A Fővárosi Bíróság az Egyesületet 1998. Január 1-től
kezdődően kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté minősítette.
Az Egyesület 2010. novemberében nevet változtatott, új neve: ENERGIAKLUB
SZAKPOLITIKAI INTÉZET ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET (rövidített
néven: Energiaklub).
Főbb céljai az Alapszabályban foglaltak szerint:
a)

Az energiatermeléssel, -szállítással, felhasználással kapcsolatos környezeti
problémák megoldásának előmozdítása és az ezekhez fűződő
állampolgári érdekek
képviselete.
b) A fogyasztói érdekek képviselete.
c)

d)
e)

Elősegíteni az energia hatékony előállítását és felhasználását szolgáló módszerek,
valamint a megújuló energiafajták hasznosításának elterjesztését.
A környezeti érdekeknek megfelelően az energiapolitika formálása.
A hatékony és környezetbarát energiatermeléshez és felhasználáshoz kapcsolódó
ismeretek terjesztése, az állampolgárok szemléletének formálása.

f)

Nemzetközi együttműködések kialakítása a fenti célok előmozdítása érdekében.

g)

A tudomány népszerűsítése illetve a tudományos ismeretterjesztés.

h)

Az Európai Unió vonatkozó szakpolitikáinak formálása és azok átültetése a hazai
gyakorlatba a fenti célok érdekében.

i)

Az energiatermeléssel, -szállítással, -felhasználással kapcsolatos környezeti
problémák és megoldásuk ismeretanyagának az oktatás minden szintjén való célszerű
és modern megjelenítésében való közreműködés.

Az Egyesület céljai elérése érdekében előadásokat, szemináriumokat, fórumokat
szervez; kiadványokat, propaganda-anyagokat, egyéb ismerethordozókat terjeszt ill.
ad ki; a témához kapcsolódóan pályázatokat hirdet; folyamatosan együttműködik
más bel-és külföldi szervezetekkel. Politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független szervezet, azoknak semmiféle anyagi támogatást nem nyújt.
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Az Egyesület 2008 óta –kismértékben, alaptevékenységét nem veszélyeztetvevállalkozási tevékenységet is végez, melyből származó bevétele azonban nem éri el a
társasági adófizetési kötelezettség küszöbét.
A tárgyévi tevékenységét az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően
végezte, mely eredményesnek értékelhető.
II.
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A.) B e v é t e l e k alakulása
Az Egyesület 2017-ben az alábbi támogatásokat kapta (adatok ezer forintban):

Központi költségvetésből
Helyi önkormányzattól
Europai Uniótól
Kisebbségi települési önkormányzattól
Külföldi támogatásból
Magánszemélyektől
Egyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól
Jogi szem.nem rendelkező szervezettől
(Kiemelkedően) közhasznú szervezettől
Egyéb támogatásból
Apeh 1% szja visszautalásából
Támogatások összesen

791
2 649
-4 290
0
0
0
0
0
0
0
54 699
246
54 095

Támogatásokon kívüli bevételei

Alaptev. értékesítésből
Vállalkozási tevékenységből
Tagdíjakból származó bevétel
Kamatbevétel pénzintézetektől
Minden egyéb bevétel
Támogatáson kívüli bevételek össz.

14 627
1 470
5
1
65
16 168
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Vállalkozási tevékenységből származó bevétele 2017 évben volt az egyesületnek, ám
a társasági adótörvény által biztosított kedvezmények figyelembe vételével társasági
adó fizetési kötelezettsége nincsen és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége sem
keletkezett.
B.) R á f o r d í t á s o k alakulása
Kapott juttatások és vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
(adatok ezer forintban):
Anyagjellegű ráfordítások:

37.152

Egyéb anyagköltség
Eladott áruk
Anyagköltség összesen:

963
0
963

Szállitás,rakodás,raktározás
Bérleti díjak
Hirdetés,reklám, propaganda
Oktatás és továbbképzés
Utazási és kiküldetési ktg
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Igénybe vett szolgáltatások összesen:

Hatósági igazgatási díjak
Pénzügyi, befektetési szolgált
Biztosítási díj
Különféle egyéb költségek
Egyéb szolgáltatások összesen:

Személyi jellegű ráfordítások:

27
4292
927
323
2311
26782
34662

32
465
187
843
1527

52.060

Bérköltség
Önkéntes jutalom
Bérköltség összesen:

39636
0
39636

Reprezentációs költségek
Egyéb személyi jellegû kifizet
Személyi jelegű egyéb kifiz összesen:

1846
1612
3458

Szociális hozzájárulási adó
Egészségügyi hozzájárulás
Egyéb bérjárulékok
Bérjárulékok összesen:

8285
329
352
8966

3

Értékcsökkenési leírás:

586

Terv szerinti értékcsökkenési
Kisértékü eszközök egyösszegü
Értékcsökkenési leírás összesen:

Egyéb ráfordítások:

6.499

Továbbutalt támogatások
Különféle egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások összesen:

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

562
24
586

6174
325
6499

528

Nem hitelintézetnek fizetett kamat
Deviza- és valutakészletek árfolyam vált.
Pénzügyi műveletek ráfordításai:

0
528
528

C.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke vagy összege:
A vezető tisztségviselők semmiféle különleges juttatásban nem részesültek.
D.) Cél szerinti – Egyesületünk által nyújtott - juttatások kimutatása
Az Egyesület 2017-ben 6.174 eFt támogatást utalt tovább alapítványoknak, civil
szervezeteknek, egyesületeknek.
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III.
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
(adatok ezer forintban)
Immateriális javak:
Ebből - szellemi termékek
Tárgyi eszközök:
Ebből - épületek, tul.hányadok
- irodai/egyéb berendezések
Befektetett pénzügyi eszközök:
Ebből - tartós részesedés
Követelések:
Ebből - vevőkövetelés
- túlfizetések
Értékpapírok:
Ebből - értékpapírszámlán:
Pénzeszközök:
Ebből - pénztárakban
ebből valutapénztárakban
- bankszámlákon
ebből
- forintszámlán:
- devizaszámlán:
Aktív időbeli elhatárolások:
Ebből járó bevétel elhatárolása

1.236
1.236
251
251
3.900
3.900
2.688
911
1.777
2
2
18.401
1.188
1.056
17.213
4.922
12.291
11.600
11.743

Eszközök összesen:

38.221

Saját tőke:
Ebből - induló tőke
- tőkeváltozás (eredmény)
- tárgyévi eredmény alaptev.
- tárgyévi eredmény váll.tev.
- tárgyévi egyesületi eredmény
Kötelezettségek:
Hátrasorolt:
Hosszú lejáratú:
Rövid lejáratú:
Ebből - belföldi szállítóknak
- adók, járulékok, bérek
- rövid lejáratú kölcsön
Passzív időbeli elhatárolások:

15.060
112
41.510
-26.136
-426
-26.562
11.657

Források összesen:

38.221

7.000
4.657
2.766
1.891
11.504
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IV.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely
Jogszabályhely
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 38. § g) pontja és 42. §
b) pontja

Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 11.
pont

Az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 110. §

A környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló,
Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI.
törvény 5. cikk 3. pont

Közfeladat
38. § A környezetvédelem állami feladatai különösen:
g) a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek
feltárása, terhelhetősége és igénybevétele mértékének, továbbá
elérendő állapotának (célállapot) meghatározása, figyelembe véve a
népesség egészségi állapotának mutatóit is;

Az
Alapszabály
alapján

42. § b) elemzi és értékeli:
ba) a környezet állapotát és védelmének helyzetét,
bb) a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait,
bc) a környezet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű
fejlesztésének tapasztalatait,
bd) a környezeti veszélyhelyzet kialakulásának megelőzését, valamint
a környezeti veszély- és katasztrófahelyzet elhárítását szolgáló
környezetvédelmi szakmai tevékenységeket az illetékes szervekkel
együttműködve;
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás;
X. FEJEZET A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER
SZAKPOLITIKAI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
110. § A miniszter a környezetvédelemért való felelőssége, valamint a
természetvédelemért való felelőssége körében felel a környezet és
természet állapotáért, e körben
a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát, annak az
emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmének helyzetét, a
környezeti és természeti értékekkel, természeti erőforrásokkal való
gazdálkodás folyamatait, a környezet és természet védelmének,
szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait,
javaslatot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok
megvalósulását,
b) összehangolja, illetőleg feladatkörében működteti a környezet és a
természet állapotának felmérését és értékelését szolgáló mérő-,
megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszert,
statisztikai adatszolgáltató rendszereket, valamint irányítja az ezekkel
kapcsolatos labortevékenységet,
c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét szolgáló
berendezések, eszközök, módszerek és eljárások fejlesztését, azok
alkalmazását, a környezetkímélő, természetkímélő anyag-, energia- és
víztakarékos, hulladékszegény technológiák bevezetését, értékeli az
egyes anyagok, termékek és technológiák környezetre, természetre
gyakorolt hatását,
d) segíti a környezeti tudatosság fejlesztését szolgáló programokat és
a nevelést.
5. cikk
3. Valamennyi Fél biztosítja azt, hogy a környezeti információk egyre
inkább rendelkezésre álljanak olyan elektronikus adatbázisokban,
amelyek a nyilvánosság számára a nyilvános telekommunikációs
hálózaton keresztül könnyen hozzáférhetők. Az ilyen formában
hozzáférhető információ tartalmazza:
a) a környezet állapotáról szóló jelentést az alábbi 4. bekezdés szerint;
b) a környezetről szóló vagy azzal kapcsolatos jogszabályok szövegét;
c) ahol lehetséges, a környezetről szóló vagy azzal kapcsolatos
irányelveket, terveket, programokat; és
d) egyéb információt, amennyiben annak hozzáférhetősége e
formában elősegíti a jelen Egyezményt végrehajtó nemzeti
jogszabályok érvényesülését, feltéve, hogy ezen információk már
elérhetők elektronikus úton.
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Az Egyesület az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolására a következőket
alkalmazta:
a kis értékű (100.000 Ft egyedi beszerzés alatti) eszközöket azok beszerzésekor egyösszegben
azonnal költségként elszámolta,
ezen összeghatár feletti eszközök esetében az értékcsökkenési leírás lineáris módját
választotta, a TAO tv. szerinti leírási kulcsokkal.
A tárgyi eszközök bruttó értékének, az eddig elszámolt értékcsökkenéseknek, valamint a nettó
értékeknek alakulását (forint értéken) az 1.számú melléklet tartalmazza.

Az Egyesület beszámolóját Regős László mérlegképes könyvelő (PM igazolványszám:
162545) állította össze.

Budapest, 2018. május 21.

………………………………….
Orbán Gábor
Igazgató
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