A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvényszék

2018.05.21 10:04:20

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 5

Időszak terjedelme: egész év

0 2
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0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

05 Miskolci Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

3 9 8 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Sátoraljaújhely
Közterület jellege:

Kossuth
2

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 5

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 5

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

.P k . 6 3 8 1 1

6 3 8 1 1

/ 2 0 0 4/4

1 8 4 4 6 8 6 1

1

0 5

Kőszeginé Tóth Judit

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Sátoraljaújhely

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök
I. Készletek

1 875

1 857

830

845

1 045

1 012

II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5
1 880

1 857

1 867

1 849

1 900

1 867

-33

-18

13

8

13

8

1 880

1 857

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

44

7

44

7

1 555

1 355

1 555

1 355

124

86

124

86

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

1 203

1 203

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

1 599

1 362

1 599

1 362

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

1 599

1 362

1 599

1 362

377

280

377

280

1 177

1 100

1 177

1 100

5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

78

78

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

1 632

1 380

1 632

1 380

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

1 632

1 380

1 632

1 380

-33

-18

-33

-18

-33

-18

-33

-18

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

100

50

100

50

247

270

247

270

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2

3 9 8 0

Település:

Sátoraljaújhely
Közterület jellege:

Kossuth
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 5 .P k . 6 3 8 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4 / 4
6 3 8 1 1

1 8 4 4 6 8 6 1

1

0 5

Kőszeginé Tóth Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

tudományos tevékenység, kutatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2004. évi CXXXIV. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és külföldi gombászok, tagság, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

6000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2

3 9 8 0

Település:

Sátoraljaújhely
Közterület jellege:

Kossuth
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 5 .P k . 6 3 8 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4 / 4
6 3 8 1 1

1 8 4 4 6 8 6 1

1

0 5

Kőszeginé Tóth Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

nevelés és oktatás,képességfejl.,ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2001. évi CI. tv a felnőttképzésről és 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1§. 2 bekezdés és a 10. §

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai, külföldi gombászok, diákok, Zemplén TV nézői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

26000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2

3 9 8 0

Település:

Sátoraljaújhely
Közterület jellege:

Kossuth
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 5 .P k . 6 3 8 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4 / 4
6 3 8 1 1

1 8 4 4 6 8 6 1

1

0 5

Kőszeginé Tóth Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

természetvédelem, állatvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1996. évi LIII. törvény; 83/2013. (IX. 25.) VM rendelete ; 1995. évi LIII. törvény ; 2013. évi XXVI. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: természetjáró, gombagyűjtő lakosság, diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

24000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2

3 9 8 0

Település:

Sátoraljaújhely
Közterület jellege:

Kossuth
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 5 .P k . 6 3 8 1 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 5

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 0 4 / 4
6 3 8 1 1

1 8 4 4 6 8 6 1

1

0 5

Kőszeginé Tóth Judit

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
1996. évi LIII. törvény; 83/2013. (IX. 25.) VM rendelete ; 1995. évi LIII. törvény ; 2013. évi XXVI. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: természetjáró lakosság, diákok, Zemplén TV nézői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

24000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 10.14.06

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

1 599

1 362

247

270

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 352

1 092

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 632

1 380

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 177

1 100

1 632

1 380

-33

-18

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat támogatása
Támogató megnevezése:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017. 06.01. és 2017.12.30. között

Támogatási összeg:

50

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

50

- tárgyévben felhasznált összeg: 50
- tárgyévben folyósított összeg:

50

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

40

Dologi

10

Felhalmozási

0

Összesen:

50
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 10.14.06

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.21 10.14.06

PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
2017.évi közhasznúsági tartalmi része , tevékenységeink társadalmi hatása.pdf

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Tovább folytattuk a Zemplén gombavilágának feltérképezését, dokumentálását. 380 fajt mutattunk
be a kiállításokon, gombabemutatókon, közöttük 15, eddig Zemplénben még nem dokumentált
fajt. Működésünk óta dokumentált fajok száma 896 faj. 1 tag Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában a Gomba Genomika és Evolúciós Csoportban végez
kutatást: a komplex többsejtűség evolúciójával és a Coprinopsis cinerea modell organizmus
molekuláris biológiai és szövettani vizsgálatával foglalkozik. Emellett gomba filogenetikával
valamint földalatti gombák öko-fiziológiáját is kutatja. Publikációja többek között:
http://dx.doi.org/10.1101/073650. Előadásokat tartott konferenciákon: a Magyar Mikrobiológiai
Társaságban és Párizsban: 13th European Conference on Fungal Genetics.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 tudományos tevékenység, kutatás
3.2 2004. évi CXXXIV. törvény
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja: hazai és külföldi gombászok, tagság, lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 6000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Eredmény: a fajok dokumentálásával, a cikkekkel, konferenciákon tartott előadásokkal
hozzájárultunk a magyar és nemzetközi mikológiai kutatásokhoz, Zemplén gombavilágának
feltérképezéséhez, diverzitásának bemutatásához.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
26 ismeretterjesztő túrát vezettünk.(a tagságnak és a Zempléni Gombafesztivál résztvevőinek) 800
db ismeretterjesztő szórólapot, 50 db gyilkos galócáról szóló plakátot nyomtattunk, osztottunk szét
iskolákban, közintézményekben. Gombabemutatót szerveztünk Nagytárkányban a Libagaliba
rendezvényen. Gombafotó kiállítás Sárospatakon a Református Általános Iskolában és
Mátrafüreden az Erdészeti Szakiskolában. Sátoraljaújhelyen a PIM - Kazinczy Ferenc
Múzeumban rendeztük meg két napos gomba- és fotókiállítást, előadásokkal vártuk az 1800
látogatót. A gombás meseillusztrációs pályázatra 4 országból 57 településről, 58 iskolából
küldték összesen 615 db pályamunkát. A Zemplén TV-ben a „Gombázzunk együtt” című
műsorunkban minden hónap 2. csütörtökén vetítették az ismeretterjesztő kisfilmjeinket,
beszámoltunk rendezvényeinkről. Részt vettünk gombásztáborban Kárászon, Bálványoson,
Fónagyságon. Szakmai munkákról előadást tartottunk az erdélyi gombásztáborban és Budapesten
a TIT Stúdió Gombász Körében. A IX. Zempléni Gombafesztiválunkon az ország összes
gombászegyesülete képviselte magát 180 amatőr és profi gombásszal.
3.1 nevelés és oktatás,képességfejlesztés,ismeretterjesztés:
3.2 2001. évi CI. tv a felnőttképzésről és 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1§.
2 bekezdés és a 10. §
3.3.Közhasznú tevékenység célcsoportja: Hazai, külföldi gombászok, diákok, Zemplén TV
nézői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 26.000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A közös programokkal erősítettük az összetartozás érzését, az együttvégzett munka örömét. A
gombákkal, gombázással, természetvédelemmel kapcsolatos ismertek eljuttatásával az eredmény
elsősorban a megszerzett tudásban, környezettudatos szemléletben, magatartásban mutatkozik
meg: kulturált túrázás, gombagyűjtés. Szakmai együttműködések: kölcsönös tapasztalatszerzés a
szervezeti működés és a tevékenységek terén.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A nevelés, oktatás, ismeretterjesztés fejezetben részletezett minden tevékenység eszköz a
természet- és állatvédelemről szóló ismeretek átadásának. A gombagyűjtő kirándulásokon,
terepgyakorlatokon, a gombákról és a természetvédelemről szóló ismereteket adtunk át. Az
előadásokon, túrákon alapismereteket nyújtottunk a gombák élettanáról, élőhelyeikről, az ezeket
veszélyeztető tényezőkről, a gombamérgezésekről, az év élőlényeiről. Élőgomba kiállításokkal
nyújtottunk hasznos ismereteket. Szóróanyagot állítunk össze a védett gombákról; a gombagyűjtés
és fogyasztás szabályairól; a gombák termőidejéről, plakátot a gyilkos galócáról. Kisfilmekkel,
gombafotókkal szemléletesebbé, érthetőbbé, érdekesebbé tudtuk tenni az ismereteket. A
kihelyezett, örökbefogadott madárodúkat kitakarítottuk, javítgattuk.
Kiemelt feladatunk a 83/2013. (IX. 25.) VM rendeletben szereplő új 24 védett gombafaj
ismertetése. A facebook és a Zemplén TV segítségével több ezer ember figyelmét hívtuk fel a
védett gombafajokra.

3.1 természetvédelem, állatvédelem
3.2 1996. évi LIII. törvény; 83/2013. (IX. 25.) VM rendelete ; 1995. évi LIII. törvény ; 2013.
évi XXVI. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja :tagság; természetjáró, gombagyűjtő lakosság, diákok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 24.000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Több, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudással rendelkező, elkötelezett
természetvédő tag erősíti szervezetünket. Hozzájárultunk a természeti értékeink bemutatásához,
megőrzéséhez, a védett gombák megismertetéséhez, a kulturált gombázás gyakorlatának
tudatosításához. Felhívtuk az itt élők figyelmét erdőink, a gombák élőhelyeinek védelmére, a
gombák szakszerű, mértékletes gyűjtésére.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Elengedhetetlen a tudatos, a környezeti értékek megőrzésére vonatkozó információk terjesztése.
Védelemben igazán csak az részesíthető, amiről információval rendelkezünk. Zemplén
Magyarország egyik legérintetlenebb területe. Természeti szépségek gazdagsága az emberek
szegénységével párosul. A hegyi falvakban generációk óta kereset kiegészítésnek számít a
gombagyűjtés. Mivel a környező országokban sok gombafajt védenek, megjelentek a külföldi
gombafelvásárlók, természet teljes kizsigerelésére ösztönzik a lakosokat, akik nincsenek tudatában
milyen kárt okoznak hosszú távon a természetben, saját megélhetésüket kockáztatva. Ezért fontos
a gombák élővilágban elfoglalt helyének árnyaltabb ismertetése. A nevelés, oktatás,
ismeretterjesztés fejezetben részletezett minden tevékenység eszköz a természet- és
környezetvédelemről szóló ismeretek átadásának. A túráknak, kisfilmeknek, szóróanyagoknak,
előadásoknak, a szakmai programoknak fontos tartalmi része az ezekről szóló ismeretek.
Kihangsúlyozva az épített- és természeti környezet egymásra gyakorolt hatását, az ember
felelősségét.

3.1 környezetvédelem
3.2 1996. évi LIII. törvény; 83/2013. (IX. 25.) VM rendelete ; 1995. évi LIII. törvény ; 2013.
évi XXVI. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja :természetjáró lakosság, diákok, Zemplén TV nézői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 24.000
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az ismeretterjesztő filmek, előadások, kiállítások, szóróanyagok, plakátok, cikkek, riportok,
„Gombázzunk együtt” műsorok, szakmai rendezvények segítségével több ezer emberhez jutottak
el a kulturált gombázással, túrázással, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek. Eredmény
elsősorban megszerzett tudásban, környezettudatos szemléletben, magatartásban mutatkozik meg.
Nem volt gombamérgezés.

PÁLYÁZATOK:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának támogatása:
Támogatási összeg: 50.000,-Ft
Támogatási időszak: 2017. 06.01. és 2017.12.30. között
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az támogatás a IX. Zempléni Gombafesztivál rendezését segítette. Plakátok és a fesztiválkártyák
nyomtatására fordítottuk, valamint az ország neves szakembereinek, terepvezetőinek,
fajhatározóinak szállásköltségét fedezte, akik az előadásokat tartották és a szakmai munkát
irányították.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Ismeretterjesztő filmek havonta a Zemplén TV „Gombázzunk együtt” műsorunkban; IX. Zempléni
Gombafesztivál, kétnapos gomba- és fotókiállítás előadásokkal, foglalkozásokkal; 26
ismeretterjesztő túra, 800 db ismeretterjesztő szórólap; 6 felnőtteknek szóló előadást, 250 db
színes plakát; 3 gombabemutató, 2 fotókiállítás. Részt vettünk gombásztáborban Kárászon,
Bálványoson, Fónagyságon. Gombás meseillusztrációs pályázatot hirdettünk.

2017. évi tevékenységeink, társadalmi szükségleteket kielégítő hatása
I. Közösségépítő rendezvények, gombagyűjtő túrák, kirándulások:
-

2017.01.21. Gombás „játszóház”
2017.01.28. Téli túra a Tengerszemhez
2017.02.25. Évértékelő ünnepség
2017.03.05. Békales a Smaragdvölgybe
2017.04.08. Long-erdei séta
2017.05.06. Tarcal, Áldó Krisztus szobor, Citrombánya
2017.05.19-21. Buszos kirándulás Dobogókőre, Szentendrére
2017.06.17. Óhutai kirándulás
2017.07.22. Csapatépítő nap Kőkapun
2017.08.13. Terepgyakorlat az Istvánkúti Nyírjesbe
2017.09.03. Közös gyógynövénytúra Mádon a miskolci gombászokkal
2017.11.11. Smaragdvölgyi őszi gombagyűjtő terepgyakorlat
2017.12.14. Évzáró Gombász Klub

II. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, természet- és környezetvédelmi ismeretek terjesztése:
- 800 db ismeretterjesztő szórólapot nyomtattunk, osztottunk ki.
- A gombás meseillusztrációs pályázatot hirdettünk meg. 4 országból 57 településről, 58 iskolából
küldték összesen 615 db pályamunkát. alsó tagozatos kategóriában a 486 pályázóból 23 diák
kapott 1. helyezést, felső tagozatos kategóriában 129 pályázó közül 17 diák lett 1. helyezett.
- gombabemutatók, fotókiállítások:
1. 2017.03.16-04.15-ig gombafotó kiállítás a sárospataki Református Általános Iskolában
2. 2017.07.27-30. Friss gomba és fotókiállítás a IX. Zempléni Gombafesztiválon
3. 2017.10.15-16-án 150 db gombafotónkból volt kiállítás Mátrafüreden az Erdészeti
Szakiskolában.
4. 2017.10.21-én Nagytárkányban a Libagaliba rendezvényen fotókiállítás és gombabemutató
- önálló kiállításunk:
2017.10.16-17-én Sátoraljaújhelyen a PIM Kazinczy Ferenc Múzeumban „Gombamustra”
A vasárnapi gyűjtést követően 140 fajt tudtunk szépen "tálalva" bemutatni, a tárlatvezetések során
ismertetni.
A mostani kiállítás egyik kiemelt eseménye a gombás meseillusztrációs pályázat képeinek
bemutatása és az eredményhirdetés. 4 országból (Románia, Szlovákia, Horvátország,
Magyarország), 57 településről 58 iskolából küldték a szebbnél szebb rajzokat. Összesen 615
db pályamunkát kellett értékelni.
Ezért a zsűri a kiírók jóváhagyásával a következő döntést hozta: alsó tagozatos kategóriában a
486 pályázóból 23 diák kapott 1. helyezést, felső tagozatos kategóriában pedig 129 pályázó közül
17 diák lett 1. helyezett.

Hétfőn este Zemplén leggyakoribb gombáiról vetítettünk filmet, majd Hegyessy Gábor tartott
előadását 2017-ben az Év élőlényeiről.
A kicsiket gombás játszóházzal vártuk.
Plakát, fotók segítségével hívtuk fel a figyelmet a védett gombáinkra, a gyilkos galócára.
- A Zemplén TV-ben a „Gombázzunk együtt” című műsorunkban minden hónap 2. csütörtökén
vetítik az általunk készített ismeretterjesztő kisfilmeket, beszámolunk rendezvényeinkről.
Nézőszám éves szinten több tízezer.
Minden programunkon nagy hangsúlyt kapott a védett gombák ismertetése, élőhelyük védelméről
szóló ismeretek.

III. Tudományos tevékenység:
-

Tovább folytattuk a Zemplén gombavilágának feltérképezését, dokumentálását. 380 fajt
mutattunk be a kiállításokon, gombabemutatókon, közöttük 15 eddig Zemplénben még
nem dokumentált fajt. Működésünk óta dokumentált fajok száma 896 faj.
1 tagunk jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Biológia Doktori Iskola hallgatója.
Kutatásait a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában végzi
a Gomba Genomika és Evolúciós Csoportban. Kutatási témája a komplex többsejtűség
evolúciójával foglalkozik, a Coprinopsis cinerea modell organizmus molekuláris biológiai
és szövettani vizsgálata, a gomba filogenetikával valamint földalatti gombák ökofiziológiája.
Publikációk:

-

De la Varga H, Le Tacon F, Lagoguet M, Todesco F, Varga T, Miquel I, BarryEtienne D,
Robin C, Halkett F, Martin F, Murat C. 2017. Five years investigation of female and male
genotypes in perigord black truffle (Tuber melanosporum Vittad.) revealed contrasted
reproduction strategies. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 19:(7) pp. 2604-2615.

-

Sipos G, Prasanna AN, Walter MC, O’Connor E, Bálint B, Krizsán K, … Nagy, LG. 2017.
Genome expansion and lineage-specific genetic innovations in the forest pathogenic fungi
Armillaria NATURE ECOLOGY & EVOLUTION 2017:(1) pp. 1931-1941.
Konferencia előadások:

-

Varga T, Krizsán K, Szarkándi JG, Dima B, Kiss B, Vágvölgyi C, Papp T, Nagy GL. 2017.
The Evolution of Agaricomycetes: Trends in Diversification Rates of Lineages and
Evolutionary Favorable Traits of Fruiting Bodies. 5th Central European Forum for
Microbiology Keszthely, Hungary: 2017.10.18. - 2017.10.20.

-

Merényi Z, Varga T, Hubai AG, Pitlik P, Erős A, Trappe JM, Bratek Z. 2017. Challenges
in the delimitation of morphologically similar species: a case study of Tuber brumale agg.
(Ascomycota, Pezizales). MYCOLOGICAL PROGRESS 16:(6) pp. 613-624.

-

Merényi Z, Varga T, Bóna L, Urban A, Bratek Z. 2017. A Tuber nemzetség
fajcsoportjainak diverzitásvizsgálata. MIKOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK-CLUSIANA
56:(1) pp. 31-32. VI. Magyar Mikológiai Konferencia. Szeged, Magyarország: 2017.07.03
- 2017.07.05.

Konferencia poszterek:
-

Varga T, Krizsán K, Szarkándi JG, Dima B, Kiss B, Vágvölgyi C, Papp T, Nagy GL. 2017.
Az agaricomycetes fajok zárt termőtestképzése evolúciósan előnyös jelleg. MIKOLÓGIAI
KÖZLEMÉNYEK-CLUSIANA 56:(1) pp. 158-159. VI. Magyar Mikológiai Konferencia.
Szeged, Magyarország: 2017.07.03 - 2017.07.05.

IV. Közös rendezvények belföldi és külföldi szervezetekkel:
-

2017.07.27-30. között rendeztük meg a Smaragdvölgyben a IX. Zempléni
Gombafesztivált. 156 regisztrált vendég az ország minden részéről érkezett. Ezen kívül 7080 érdeklődő fordult meg programjainkon. Külföldi vendégeink között voltak lengyelek,
szlovákok és kárpátaljai gombászok. Az ország összes gombászegyesülete képviselte magát
sok amatőr és profi gombásszal. Összesen 10 gombagyűjtő túrát, terepgyakorlatot
vezetettünk. A fesztivál ideje alatt 318 faj gyűjtöttünk és kiállítás formájában mutattunk be.
Előadások: Leskó István növényorvos a gyógynövényekről; Hegyessy Gábor A 2017-os év
élőlényei Magyarországon, Benedek Lajos ismertette az Év gombája jelölteket; Lukács
Zoltán Csak óvatosan a gombákkal.

-

Meghívásunkra közös kirándulás szerveztünk a miskolci gombászokkal Mádra, ahol egy
gyógynövény tanösvényt jártunk végig.
-

részt vettünk:
1. a Kárászi Gombászünnepen 2017.06.22-25.
2. a miskolciak szakmai napjain Fónagyságon 2017.06.30-07.02.
3. az erdélyiek gombásztáborában Bálványoson 2017.08.18-23.
4. a Magyar Mikológiai Társaság szakmai kirándulásán 2017.09.29-10.01.
5. Debrecenben a csapókerti Civil Expón 2017.11.04.

V. Tevékenységeink, céljaink, eredményeink népszerűsítése:
Beszámolunk eseményeinkről, ismeretterjesztő tevékenységünkről a Zemplén Televízió
„Gombázzunk együtt” című műsorunkban, Sárospatak és Sátoraljaújhely honlapjain, a Magyar
Gombászban és a Zempléni Piacban, az Európa Rádióban, facebook oldalunkon, a YouTube
csatornánkon http://zge.hu/index.php/videok ; fotók: http://zge.hu/index.php/kepek/fotogaleria .
Honlapunk http://zge.hu/
Egyesületünk tevékenységét mutattuk be a sárospataki nyugdíjas klubban 2017.02.14-én.
Zemplén gombáiról filmet vetítettünk és a tudományos munkánkról előadást tartottunk Erdélyben
a gombásztáborban 2017.08.21-én és Budapesten a TIT Stúdió Gombász Szakkörében
2017.11.13-án.
Az Alapszabályzatban megfogalmazott célok, feladatok megvalósítása érdekében végzett
tevékenységeink társadalmi hatása:
A környezetünk védelme iránt érzett felelősségünk az utóbbi évtizedekben megváltozott.
Elengedhetetlen a tudatos, a környezeti értékek megőrzésére vonatkozó információk terjesztése.
Védelemben igazán csak az részesíthető, amiről információval rendelkezünk. Zemplén
Magyarország egyik legérintetlenebb területe, nagy kiterjedésű hegyeivel, összefüggő

erdőtakarójával, hegyi rétekkel, sziklagyepekkel hazánk páratlan szépségű tája. A természethez
közelálló állapot és változatos összetételű élőhely-együttesek sok értékes növény- állat- és
gombafaj számára biztosít élőhelyet. Sajnos a természeti szépségek gazdagsága az itt élő emberek
szegénységével párosul. A hegyi falvakban generációk óta kereset kiegészítésnek számít a
gombagyűjtés. Ma, mivel a környező országokban sok gombafajt védenek, megjelentek a külföldi
gombafelvásárlók, akik a természet teljes kizsigerelésére ösztönzik a helyi lakosokat, akik
nincsenek tudatában milyen kárt okoznak hosszú távon a természetben, saját megélhetésüket
kockáztatva. Ilyen összefüggésekben fontos a gombák élővilágban elfoglalt helyének árnyaltabb
ismertetése, hiszen régiónkban fokozott mértékű az erdei gombák gyűjtése, amit a felvásárlók
magas száma is fémjelez.
Tudjuk, milyen keveset tanulnak az iskolákban a gyerekek a gombákról, az életközösségekben, az
ember életében betöltött fontos szerepükről. Alapszabályzatunkban megfogalmazott egyik fontos
feladatunkat tudtuk megvalósítani: „a köznevelési intézményeknek a természetismereti tananyag
kiegészítéséhez, szemléltetéséhez ismeretterjesztő anyagokat készítünk”.
A mozgásszegény, a természettől eltávolodó életmód ma már az itt élő gyerekekre is jellemző.
A felvázolt problémára a megoldást többek között a nevelés, oktatásban, a felvilágosításban látjuk.
A településeken gombabemutatókat, gombafesztivál keretében előadásokat, gomba- és
fotókiállításokat valósítottunk meg. Így közvetlenül a „helyükbe vittük” a rendezvényt.
Alapismereteket nyújtottunk a gombák élettanáról, élőhelyeikről, az ezeket veszélyeztető
tényezőkről, a gombamérgezésekről, a védett gombafajokról.
Hasonló céllal tartottunk előadásokat a felnőttek részére, mivel tapasztalatunk szerint ők is kevés
ismerettel rendelkeznek.
Az ismeretszerzés, ismeretek gyakorlati alkalmazásának leghatékonyabb módja a közvetlen
tapasztalatszerzés. Ennek érdekében nyilvános túrákat, kirándulásokat, terepgyakorlatokat
szerveztünk. Ezek a programok hozzájárultak a felnőttek, gyerekek szabadidejének hasznos és
egészséges eltöltéséhez. Éves szinten ez több száz embernek jelentett tanulást, kikapcsolódást.
Szóróanyagokat nyomtattunk a védett gombákról; a gombagyűjtés és fogyasztás szabályairól; a
gombák termőidejéről, a halálos gombamérgezések megelőzése céljából a gyilkos galócáról.
Ezeket minden rendezvényünkön ingyen adtuk, oktatási és közigazgatási intézményekhez juttattuk
el.
Eseményeinkről, előadásainkról eddig is készültek filmfelvételek. 2017-ben elsősorban a már
elkészült kisfilmjeinket vetítettük, kiegészítve az év eseményeiről készült beszámolókkal. Ezzel
még szemléletesebbé, érthetőbbé, érdekesebbé tudtuk tenni az előadásokat.

