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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A GreenDependent Egyesület aktív tagja több civil kezdeményezésnek és fórumoknak, folyamatos
tevékenységei révén terjeszti és népszerűsíti a fenntartható, klímabarát, energiatudatos életmódot különböző
kiadványok, programok, kezdeményezések és szakmai tanácsadás keretében.
A fentiek mellett a fenntartható fogyasztás és életmód kutatása, valamint az információ megosztás és terjesztés
elősegítése területén is aktív mind a hazai és a külföldi tudományos fórumokon és egyéb médiacsatornákon
keresztül.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Civil kezdeményezésekben, fórumokon való részvétel
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Civil kezdeményezésekben, fórumokon való részvétel

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az érdeklődő emberek az egész országból

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Emellett az Egyesület továbbra is tagja Gödöllői Civil Kerekasztalnak, a Resource Cap Coalition (Európai
Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) elnevezésű szövetségnek, illetve tagja a CEEweb for
Biodiversity (CEEweb a Biológiai Sokféleségért) ernyőszervezetnek és pártoló tagja a Klímabarát Települések
Szövetségének is. Továbbá, részt vesz a kisközösségi kezdeményezéseket támogató csoportban, amelyet
a Védegylet koordinál Átalakuló Kisközösségek néven, valamint hírlevelén, közösségi oldalán keresztül
támogatta a Tudatos Vásárlók Egyesületének Méltányos gyümölcsöt! kampányát.
Az Egyesület részt vesz a STOP TTIP európai kezdeményezésben, aktívan népszerűsítve a kezdeményezés
céljait különböző fórumokon. Aktívan támogatta a 2015-ben, a COP21 tárgyalásokhoz kapcsolódóan
megrendezett magyarországi Climate March szervezését is.

2.2. A fenntartható életmód népszerűsítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A fenntartható életmód népszerűsítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Az érdeklődő emberek az egész országból

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az Egyesület által 2010-ben indított Kislábnyom Hírlevél kapcsán több ezer hazai háztartáshoz juttatjuk el
a fenntartható életmódot terjesztő írásainkat havi rendszerességgel.

2.3. A fenntartható fogyasztás kutatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

A fenntartható fogyasztás kutatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
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Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Érdeklődő hazai és külföldi emberek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2016-os nemzetközi Budapesti Nemnövekedés Konferencia szervező és tudományos bizottságának
tagjaként az Egyesület aktívan részt vesz a fenntartható fogyasztás és életmód kutatása, valamint
az információ megosztás és terjesztés elősegítése érdekében. A konferencia - és a kapcsolódó disszeminációs
céllal rendezett társrendezvények - 2016. augusztus végén lesznek, de a pályázat és a szervező munka már
2015. elején elindultak.
Ezen felül az Egyesület klímaadaptációs esettanulmányt készített 5 éven keresztül működtetett klíma-klubjáról
önkormányzatok számára, az Energiaklub által koordinált Klímaválasz projekt keretében
(http://www.klimavalasz.hu/jo-peldak/78).

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nem volt semmiféle juttatás

0

0

Összesen:

0

0

Előző időszak

Tárgyidőszak

Egyesületi elnöknek képviselői munkadíj

630

0

Összesen:

630

0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 074

415

38

23

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

1 036

392

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 260

214

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás

800

0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1 260

214

K. Adózott eredmény

- 186

201

0

0

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X
X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A GreenDependent Egyesület 2015-ben az alábbi főbb tevékenységeket végezte:
1) Helyi akcióban történő részvétel
A GreenDependent Egyesület aktívan részt vett a helyi (gödöllői) fenntarthatósággal kapcsolatos
tevékenységekben:
Gödöllő Város Települési Környezetvédelmi Programjának véleményezése
Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezetének tagjaként a helyi kerékpáros közlekedés promótálása
és tervezésében részvétel
2-3) A fenntartható, klímabarát, energiatudatos életmód kutatása, terjesztése és népszerűsítése:
a) A 2016-os nemzetközi Budapesti Nemnövekedés Konferencia nemzetközi szervező és tudományos
bizottságának aktív tagjaként az Egyesület aktívan részt vesz a fenntartható fogyasztás és életmód
elterjesztésének elősegítésében. A konferencia - és a kapcsolódó disszeminációs céllal rendezett
társrendezvények - 2016. augusztus végén lesznek, de a nemzetközi pályázat és a szervező munka már 2015.
elején elindultak.
b) Kislábnyom Hírlevél: 2015-ben 12 számot jelentettünk meg. Folytattuk a 2013-ban létrehozott, a Resource
Cap Coalition-nel közösen szerkesztett "Igazságosság ökológiai korlátok közt" című rovatunk is.
A Kislábnyom Hírlevél több mint 2500 címre jut el.
c) A Kislábnyom oldal folyamatos működtetése közösségi médián több mint 400 követővel.
d) Őshonos fák ültetése rendezvények széndioxid-kibocsátásának semlegesítéseként - Climate-KIC, valamint
tárgyalások kezdete Kecskemét önkormányzatával és a Klímabarát Települések Szövetségével.
e) Előadások és képzések tartása különbözi célcsoportok számára a fenntartható életmódról (pl.: Tanácsadók
a Fenntartható Fejlődéséért, Climate-KIC, Fóti Nagycsaládosok Egyesülete, Budapesti Corvinus Egyetem
megbízásában), szakdolgozati konzultációk tartása.
f) A www.greendependent.org, a www.kislabnyom.hu és a www.karbonkalkulator.hu internetes oldalak
folyamatos kezelése, karbantartása és rájuk friss információ felhelyezése.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. SZJA 1% támogatás
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% támogatás

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
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önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

23
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

23

-tárgyévben felhasznált összeg:

23

-tárgyévben folyósított összeg:

23

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

23

Felhalmozási:
Összesen:

23

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A kapott SZJA 1%-ot az Egyesület a Kislábnyom Hírlevél írására fordította. A Kislábnyom Hírlevél
elsődleges célja a lakosság klímaváltozással és fenntartható életmóddal kapcsolatos tudatosságának növelése,
mely havi rendszerességgel kb. 2500 háztartáshoz és a média képviselőihez jut el.
A támogatásokat ezúton is köszönjük!
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