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Közhasznúsági jelentés

A Fővárosi Bíróság által 2006. január 2-án 11.785 sorszámmal bejegyzett, valamint a Főváros Bíróság
által 9.Pk. 61.097/2005/2. végzése által közhasznúvá nyilvánított Jane Goodall Intézet Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es évről.
1. Számviteli beszámoló
A Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a 2011-es évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított
össze. A mérleg főösszege 3.488 ezer Ft, a saját tőke 1.306 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk
1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2011-es évben az egyesület 136 000 Ft működési támogatásban részesült 2011. július 1. – 2011.
szeptember 30 időszakra. A pályázati elszámolás megtörtént.
Intézetünk 828 720 Ft munkaerő piaci támogatásban is részesült, mellyel a egy fő teljes állású
alkalmazott foglalkoztatásának feltételeit teremtettük meg 2011.01.01 – 2011.10.31. időszakban.
A 2011-es év folyamán az egyesület az SZJA 1%-ból 476.987 Ft támogatásban részesült, melyből
133.715 Ft használt fel működésre. A 2010-ben kapott SZJA 1% összegéből tartalékolt összeget a
szervezet a 2011-ben megvalósuló kongói-magyar tanulmányi csereprogram és együttműködés
támogatására használta fel. A további összeget a szervezet a környezeti nevelési programjainak
végrehajtására kívánja felhasználni.
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület vagyona 2011.január 1-jén 5.263 ezer Ft volt. A 2011-es közhasznú tevékenységből 3.957 ezer Ft veszteség származott, vállalkozási tevékenységből pedig 0 Ft. Így az egyesület vagyona
2011. december 31-én 1.306 ezer Ft.
A részletes kimutatást beszámolónk 1. számú mellékleteként csatoltuk.
Vagyon csökkenés a támogatások elmaradása miatt következett be, az Egyesület tevékenységét a
tartalékaiból finanszírozta.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szervezetünk 86.427 Ft összegben nyújtott támogatást állatvédő szervezeteknek az állatmenhely
megsegítő projekt keretén belül. Az összegből többek között takarmányt és felújítási eszközöket (pl.
festéket) vásároltunk és juttattuk el azokat a menhelyeknek.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke
Az egyesület által 2011-ben kapott összes költségvetési támogatás felsorolásra került a 2. pontban.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Az egyesület vezetői illetve tagjai semmi nemű anyagi juttatást nem kaptak a 2011-es tárgyévben.
Az egyesület 2010. november 1-je óta 1 fő teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztatott szervezeti
koordinátor munkakörben 2011. október 31 napig. A foglalkoztatás költségeire az egyesület TÁMOP
támogatást vett igénybe.
A szervezet 2011. július óta további egy fő foglalkoztatása valósult meg társadalmi kapcsolatok
koordinátor munkakörben, mely munkaerő bérköltségét saját erőből finanszírozta.
A a támogatói kedv csökkenése miatt azonban ez nem lehet hosszútávú.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
A 2011-es évben a Jane Goodall Intézet, projektjein keresztül, tagjai és önkéntesei segítségével aktív
szerepet vállalt a magyarországi környezeti nevelési munkákban, a hazai természet-, környezet- és
állatvédelemi programokban. Intézetünk kiemelt figyelmet szentel névadónk munkásságának, így a
hazai programok mellett, ismeretterjesztéssel és nemzetközi együttműködés által megvalósuló
programokkal igyekszünk segíteni az Afrikában élő embereket és állatokat egyaránt.
Nevelés és oktatás, ismeretterjesztés:
Intézetünk kiemelkedő, évenként egyszer megrendezésre kerülő programja Dr. Jane Goodall, DBE
magyarországi látogatása. 2011-ben az Intézet szervezésében, a fővárosi Természettudományi
Múzeumban tartott Jane Goodall zártkörű előadást. A látogatás célja a szervezet önkénteseinek
jutalmazása és csapatépítés volt. Az eseményen kívül Dr Goodall munkaebéden vett részt. Az ebéd
során a Jane Goodall Intézet és a meghívottak közötti együttműködésről tárgyaltak a résztvevők.
Jane Goodall magyarországi látogatása mindig különleges és felemelő élmény. Az Intézet mindent
meg fog azért tenni, hogy 2012-es látogatása alkalmából is program- és információ gazdag legyen az
esemény.
Az Intézet a 2011-es évben is folytatta az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendő Újratáskaprogramját, melynek célja a nejlonzacskók előállításának és használatának káros hatásaira való
figyelemfelhívás, illetve alternatívák bemutatása.
A program keretében a gyerekek lehetőséget kapnak egy újfajta gondolkodásmód megismerésére,
hogy a későbbiekben ezt a tudást felhasználva segíthessenek visszaszorítani a nejlonzacskó rengeteget.
Legnagyobb örömünkre az öko- és környezettudatos szemléletű iskolák száma 2011-ben is nőtt, így
programunk még több általános és középiskolás diákhoz eljutott. Az interaktív előadás keretében a

gyerekek betekintést nyerhetnek Dr. Jane Goodall munkásságába, az intézet programjaiba, és a
nejlonzacskók okozta komoly és világméretű problémákba. A beszélgetések során megismerhetik az
alternatív megoldásokat, és ösztönző ötleteket kapnak, hogy mit tehetnek a környezetük óvásáért a
mindennapokban. A program azonban messze túlmutat a nejlonzsacskó problematikáján, érinti az
ember kizsákmányoló magatartásán át a túlzott fogyasztás és a vízhiány okozta környezeti károkat is.
Az előadást követő kreatív foglalkozáson a tanulók elkészíthetik a saját egyedi vászontáskájukat,
melyekkel később akár több száz nejlonzacskót is helyettesíthetnek.

A 2010-ben Magyarországon is útjára indított, a klasszikus nemzetközi módszertanon alapuló Roots
& Shoots (Rügyek és Gyökerek) program 2011-ben is az Intézet zászlóshajójának szerepét töltötte be.
A program célja, hogy a fiatalokat cselekvésre ösztönözze, és így lehetőséget adjon a számukra, hogy
a környezettudatos életmód alapjait tapasztalati úton sajátítsák el. A Roots & Shoots program melynek feladata részben az is, hogy a jövő vezetőit képezze –, nemcsak arra ösztönzi a fiatalokat,
hogy megismerjék a Földünket fenyegető világméretű és helyi (vagyis globális és lokális) veszélyeket,
hanem segíti őket, hogy felépítsék, megszervezzék és véghezvigyék a saját projektjüket, amely
ezeknek a problémáknak a megoldására irányul.
A tavalyi év legnagyobb eseménye a programhoz kapcsolódó országos Roots & Shoots találkozó volt,
melyet Pázmándon tartottunk, és ahol a csoportok közel fele képviseltette magát. A rendezvény a
település öko-napjának vendégeként szinte az egész települést megmozgatta. Szeretnénk, ha az
eseményből a jövőben tradíció válna, és minden éveben megrendezésre kerülne az országos R&S
találkozó, ahol a csoportok megismerhetnék egymás munkáját, és a közösséghez tartozás élményét.
Szintén a programhoz kapcsolódóan elindult egy teljes tanévre szóló együttműködés a budapesti
Kaffka Margit Általános Iskolával, melynek keretében az Intézet a teljes 2011/2012-es tanévben
környezetismereti programok szervez a diákoknak az iskola pedagógus karával együttműködve.
Természetvédelem, környezetvédelem:
Az Intézet a 2011-es évben is folytatta az évek óta nagy figyelemmel kísért békamentési programját,
melyet Farmos község határában, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársaival és az egyesület
önkéntesei segítségével végez. Az időszakos programot február és április között több mint 800
résztvevővel (óvodásoktól a középiskolásokig), s több tucat kísérőpedagógussal hajtottuk végre.
2011-ben megközelítőleg 43 500 kétéltűt (jellemzően barna ásóbékát, illetve tarajos gőtét) mentettünk
meg a község határában húzódó főút autóforgalmától. A 24 bejelentkezett gyerekcsoporton kívül,
számos család illetve baráti társaság is részt vett a békementésen az Intézet önkéntesinek
koordinálásával.
A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közösen szervezett program során a résztvevők saját kezükkel mentik
a kétéltűeket, s olyan tapasztalatokat és információkat szereznek a mentés során, mely nagyban
hozzájárul a természet szeretetének és értékelésének kialakításához. A csoportok résztvevői
megtanulhatták a különböző élőhelyek jellemzőit, az állatok tulajdonságait és a szerepüket a

táplálékláncban. A békák mentése után lehetőség volt továbbá egy rövid gyalogtúrát tenni a Farmos
határában meghúzódó nádas területen, illetve ellátogatni a Vízparti Élet Házába.
A békamentés programunk a fiatalok számára egy egyedi természetvédelmi szemléletű terepi oktatásra
nyújt lehetőséget, melyet a jövőben is folytatni kívánunk.
Állatvédelem:
A kongói Jane Goodall Intézettel közösen szervezett névleges „csimpánz örökbefogadás” keretében
a bozóthús-kereskedelem, illegális állatkereskedelem és erdőirtások következtében árvává vált
csimpánzokat befogadó Tchimpounga és Ngamba Island csimpánzmenhelyek fenntartására és a
szomszédságukban folyó oktatási programokra gyűjtünk adományokat. Az örökbefogadóknak
támogatásukért cserébe információs anyagot, oklevelet és plüssmajmot juttatunk el. Információs
kiadványunkat a csimpánz örökbefogadásról és a menhelyekről minden eseményre és programunkra
magunkkal visszük, hogy így is elősegítsük a probléma és a lehetséges megoldások köztudatba
kerülését.
Az állatmenhely segítő programunkat 2011-ben is sikeresnek könyvelhetjük el, nagyon sok
önkéntest megmozgattunk, több vidéki menhelyre sikerült felhívnunk a figyelmet, és jó néhány
menhelyre már visszatérő segítőként jutottunk ismét el.
A programot havi rendszerességgel szervezzük, így nagyjából 10-12 menhelyre jutunk el minden
évben. Egy-egy látogatás során az önkéntesek csoportja szállítja a helyszínre az előzetesen
összegyűjtött adományokat (állateledeltől és gyógyszerektől kezdve a játékokon keresztül egészen a
kutyaházig) s osztja szét a rászoruló állatok között, illetve aktív kétkezi munkával is segítünk a
menhely dolgozóinak: kerítésépítés, kennel festés, kutyasétáltatás, illetve a lómenhelyen a
legelőtisztítás is a látogatás fontos része.
A program nem titkolt távlati célja az aktív segítségnyújtáson kívül a szemléletformálás, a felelős
állattartásra nevelés is, ezért külön öröm volt számunkra, hogy a 2011-es évben a zuglói Kaffka
Margit Általános Iskola Intézetünket kérte fel a 2011/2012-es tanév szabadidős programjainak
megszervezéséhez, melynek keretében az iskolából egy lelkes gyermekcsoportot és kísérőiket is
elvittünk egy lómenhelyre.
A menhelysegítő programunk az elmúlt években már törzs-önkéntes csapattal dolgozik, melyhez
mindig csatlakoznak új résztvevők is. A program amellett, hogy a visszajelzések alapján valódi
segítséget nyúlt a meglátogatott menhelyeknek, kiváló módja a szabadidő értelmesen, hasznosan és
jókedvűen való eltöltésének is, ezért nagy népszerűségnek örvend önkénteseink körében is.
A Gorilla-éve 2009 című országos kampányunk folytatásaként 2011-ben az Electro-Coord Nonprofit
Kft. támogatásával meghirdettük a “Dobj egy nagyot!” kampányt, mely Magyarországon az
elektronikus hulladékok újrahasznosításának szükségességére hívta fel a figyelmet. A második
kampány elsősorban oktatási intézményekben zajlott 2011 áprilisától decemberig. Együttműködő
partnerünk segítségével nem használt mobiltelefonokat gyűjtöttünk, illetve önkénteseink segítségével

a gyűjtéshez csatlakozó intézményekben előadásokat tartottunk az elektronikus eszközökben használt
fémek származásáról, illetve az újrahasznosításuk szükségességéről. A programból származó
támogatás egy részét a korábbi kampányhoz hasonlóan a Kongói Demokratikus Köztársaságban
működő Jane Goodall Intézet részére ajánlottuk fel.
Humanitárius programok:
A „Gyöngyökkel az életért” nevű kampányunkban adományokat gyűjtünk: ugandai asszonyok által
újrahasznosított papírból készült gyöngyöket adunk fair trade áron adományért, és a bevételt a Bead
for Life szervezeten keresztül visszajuttatjuk Afrikába.
Kongói-magyar csereprogram:
A 2011-es év egyik legnagyobb horderejű programja a 2011 májusában testvérszervezetünkkel, a
Kongói Demokratikus Köztársaságban működő Jane Goodall Intézettel közösen végrehajtott
csereprogram volt. A Nemzeti Civil Alap támogatásával megvalósuló csereprogram során a kongói
szervezet Program Koordinátora, Dario Merlo látogatott el hazánkba. A feszített tempójú itttartózkodás során számos iskolába jutottunk el, ahol a szervezet elnöke lebilincselő előadásokat tartott
kicsiknek és nagyoknak Afrikáról, illetve az egyesület ottani munkájáról.
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Az egyéb szervezet címe:

1191. Budapest, Bethlen Gábor utak 32/d.2/1
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A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
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2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
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Keltezés:

1677 Ft

B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
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Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Jane Goodall Intézet
Kiegészítő melléklete

1. A szervezet alapadatai
1.1.Elnevezés:

Jane Goodall Intézet

1.2.Székhely:

1191 Budapest, Bethlen Gábor utca 32. II/1

1.3.Levelezési cím:

1196 Budapest, Nádasdy út 98.

1.4.E-mail cím:

info@janegoodall.hu

1.5. Alapító:

Dr. Jane Goodall

1.6.Alapító címe:
1.7.Képviselő:

Heim Anita, Dr. Csatádi Katalin

1.8.Adószám:

18122284-1-43

1.9Közhasznúsági fokozat:

közhasznú szervezet

1.10Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 1. Pk.61097/2005/2. szám
Nyilvántartásba vétel dátuma:

2006. 01.02

1.11. A szervezet céljának rövid leírása:
Ösztönözni, elősegíteni a Jane Goodall Intézet helyi, regionális, országos és nemzetközi azaz a környező országokra kiterjedő – csoportok megalakulását és az Egyesületbe tömörülését, így a
hálózat növekedését, fejlesztését.
Összefogni, irányítani, segíteni és ellenőrizni a Jane Goodall Intézetbe bekapcsolódó –
iskolán kívüli – öntevékeny, önkéntes csoportokat.
Ismeretterjesztésen, oktatáson, szemléletformáláson keresztül elősegíteni az óvodán, iskolán
kívüli környezettudatos, környezeti nevelés szélesebb körű elterjedését, elterjesztését, hangsúlyozni a
fenntartható fejlődés fontosságát a természettel harmonikus emberi élet, társadalom kialakítása
érdekében.

2. Számviteli beszámoló
A 2011. január 1. – 2011. december 31-ig terjedő időszak gazdálkodásának főbb adatai: Lásd.
2011. január 1. – 2011. december 31-ig terjedő időszakról szóló beszámoló, mellékletek.
I. Általános rész
a.) Az Egyesület bemutatása
A Jane Goodall Intézetet Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, az Egyesült Királyság lovagja és
az ENSZ békenagykövete 1977-ben alapította Tanzániában. A szervezet a csimpánzok kutatása és
élőhelyeik védelme érdekében alakult meg. A féktelen erdőirtások azonban hamarosan arra a
felismerésre késztették Dr. Goodallt, hogy a természetvédelem és környezetvédelem, valamint a helyi
közösségek fenntartható életkörülményeinek megteremtése egymástól el nem választható kérdések.
Ennek megfelelően az Intézet céljai kiegészültek környezetvédelmi, közösségi és humanitárius
célokkal. Az Intézet munkája hatalmas változásokat eredményezett Afrikában, és a tapasztalatokat
globális viszonylatba átültetve világszerte több tucat Intézet alakult; jelenleg a világ 23 országában
működik JGI. Az Intézetek tevékenységi köre az évek során kiszélesedett, és egyre nagyobb hangsúlyt
kapott a fenntartható, környezettudatos életre nevelés – így a fiatalok környezeti nevelése. Dr. Goodall
és az Intézetben munkálkodók szilárd meggyőződése, hogy a fiatalokon keresztül vezet az út egy
élhetőbb és a forrásokkal takarékosan bánó, a Földet kritikusan nem megterhelő jövő felé.
Magyarországon 2006-ban alakult meg a szervezet, mint Rügyek és Gyökerek Egyesület. Működési
profilját afrikai programokkal kiszélesítve, 2010-től mint Jane Goodall Intézet működünk.
Szervezetünk küldetése:


A fiatal generációk inspirálása a környezeti, természeti és társadalmi problémák
felismerésére és a problémák megoldására;



Tapasztalati úton történő megismerés elősegítése, cselekvésre ösztönzés;



Öntevékeny csoportok szervezése és hálózatba rendezése, a közöttük történő
kommunikáció és interakció elősegítése;



Szemléletformálás a felelős állattartásért, állatvédelmi szervezetekkel együttműködve;



Az Afrikában működő Jane Goodall Intézetek közösségeken alapuló természetvédelmi
programjainak támogatása;



Vadon és fogságban élő emberszabású majmok - elsősorban csimpánzok életfeltételeinek javítása.

A küldetésünk elérése érdekében számos programot indítottunk útjára. Ezek a programok különböző
természet– és környezetvédelmi, valamint humanitárius problémákra és ezek megoldására irányulnak
hazánkban és afrikai országokban. A közös bennük, hogy minden programunk a környezettudatos
szemléletre nevel. Ez alatt azt értjük, hogy a természetet, környezetet és társadalmunkat terhelő
problémákra való érzékenységet igyekszünk kialakítani. Fontos, hogy a problémákat ne csak
felismerjék a fiatalok, de kihívásként fogják fel, és megértsék: ők maguk is rengeteget tehetnek
orvoslásukra. Cselekvésre ösztönzéssel, konkrét programokkal a gyakorlatban tanítjuk meg a
gyerekeknek, hogy – Dr. Goodall szavait idézve – „minden apró cselekedetünk számít és végül
hatalmas változást idézhet elő a világban”.
b.) A számviteli politika fő vonásai
Az Egyesület a Számviteli Törvény, valamint a 219/1998.XII.30. Kormányrendelet - a
számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló készítésének és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságainak előírásai - alapján készítette el számviteli politikáját.
A számviteli politika célja az Egyesület valós vagyoni-pénzügyi helyzetének bemutatását megalapozó
szabályok, eljárások, módszerek rögzítése.
Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, melynek részei:
- mérleg (219/1998. XII.30. Korm.rend. 4. sz. melléklete szerint),
- közhasznú eredmény-kimutatás (219/1998. XII.30. Korm.rend. 12.sz. melléklete
szerint),
- kiegészítő melléklet,
- tájékoztató adatok.
A beszámoló elkészítésének határideje a tárgyidőszakot követő év január 28-a.
Az Egyesület az egyszerűsített éves beszámoló elkészítését követően közhasznúsági jelentést
készít a Közhasznú Szervezetekről szóló törvény 19.§ előírása szerint.
Az Egyesület a költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban könyveli. A 6-7.
számlaosztályt nem alkalmazza. A közhasznú tevékenységgel összefüggő költségek kimutatása a 84es számlaosztályban elkülönülten kezelik.
Az Egyesület alapvetően ismeretterjesztési, tájékoztatási jellegű tevékenységet folytat. Ennek
keretében

természetvédelmi

és

környezetvédelmi

oktatásokat

szervez

iskolák

számára,

ismeretterjesztő irodalmat illetve filmeket terjeszt, környezettudatos nevelést biztosít pl. „újratáska”,
„békamentés”, „csimpánz örökbefogadás” stb.

II. Specifikus rész
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Nincs mérleghez kapcsolódó kiegészítés.
Eredménykimutatás kiegészítése
a.) Anyag költségek főbb tételei:
- anyag költség (könyvek, DVD, pólók stb):

1.266.211-Ft

- utazási költség:

1.524.560-Ft

- egyéb igénybe vett szolg.:

527.916-Ft

- postaköltség:

79.296- Ft

- egyéb ktg:

228.495-Ft

b.) Kapott támogatások bemutatása:
A Jane Goodall Intézet a 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban a következő
központi támogatásban részesült:

-

NCA működési

136.000 Ft

-

Munkaerőpiaci támogatás:

828.720 Ft

-

1 %-ból kiutalt összeg

476.987 Ft.

Közhasznú tevékenységből származó bevételek: 1.168.103 Ft
Tagdíj bevétel: 108.000 Ft
Összes bevétel: 2.784.152Ft
c.) Adott támogatás: 86.427-Ft
2011.04.11

Ceglédi Menhely (adomány állateledel)

2011.05.14

Bottyán Equus Hungária (adomány takarmány) 9.985 Ft

2011.06.26

Misina Állatmenhely (adomány)

1.200 Ft

2011.08.03

Misina Állatmenhely (adomány)

30.574 Ft

2011.10.13

Kóborka Állatmenhely (adomány festék )

25.390 Ft

19.278 Ft

III. Tájékoztató rész
Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok:
Az egyesületben 2011-ben 1 fő átlagos állományi létszám volt. A végzett munkát a többi résztvevő
társadalmi munkában, meggyőződésből végzi.

Budapest, 2012.04.30.

Csatádi Katalin
Képviselő

