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o Alapítvány teljes neve: GWP Magyar'or szág Közhasznít
Alapítvany

o Székhelye: 1 1 19 Budapest, Etele út 59-61 '
o Levelezési címe: 1 1 19 Budapest, Etele út 59-6l '
o Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Szen'ezeti felépítés

Az Alapítvány
Kuratórium.

Az alapítványt egy személyben az Alapítvány elnöke képviseli.

Az AlapíÍvány gazdálkodását a 2 tag,(l Gazdasági Ellenőrző Bizottság
ellenőrzi.

Foglalkoztatottak

A szervezet a tárgyévben munkal'á11alót nenr 1bglalkoztatott.

Tartalom:

a. Számviteli beszámoló

b. Költségvetési támogatás felhasználása

c. Az Alapítvány vagyonának alakulása

d. A cé1 szerinti.juttatások kimutatása

e. A központi költségvetési szervtő1 kapott támogatás méfiéke

f. A közhasznú Szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott

juttatások éftéke, il1etve összege

g' A közhasznú tevékenységről szóló rövid tar1almi beszámoló

Azonosító adatok

legÍőbb képviselő és dontéshozó szerve a 3 tagú



b. Kőltségvetésitámogatásfelhasználása:

A GwP Magyarország Kőzhasznú Alapítvány részére 201 1 . évben
költségvetési támogatás nem kertilt folyósításra:

Budapest. 2012. május 3 1.

ayer József
Kuratórium elnöke



c. Az Alapítvány vagyonának a]akulása

2011. év

BEVÉTELEK

Közhasznú tevékenység
(E Forintban)

'7.919

Bevéte1ek összesen

Közhasznú tevékenvsés

KOLTSEGEK

7.919

7.586

Költségek összesen

201 1. éves pénzügyi eredmény

Előző évi saját tőke

201 1 ' éves saját tőke

Budapest, 2012. május 31.

7.586

333

4.78',7

5.120



d. A cél szerinti juttatások kimutatása

Az AlapiÍvény Kuratóriuma álÍal 2011. évben cé1 szerinti juttatás nem
kerÜlt jóV.{dragyásra és ki fi zetésre.

Budapest, 2012. május 31.

%$*n
Kuratóriumi elnök



e. A központi költségvetésí szervtől kapott támogatás mértéke

A GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány 201 1 . évben központi
költségvetési szervtől nem kapott támogatást.

Budapest. 20 l2. május 3l.

Kuratórium elnöke



f. A közhasznu szeÍvezet yezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve öSSzege:

A GwP Magyarország Közhasznú Alapítvány ezen
gazdasági időszakában személyi je|legű kiÍizetés a Yezető
tisztségviselők részére nem történt.

Budapest, 2012. május 31 .

(--Á.tsw
Gáver József

Kuratárium elnöke



g. A közhasznú tevékenységről szó1ó rövid tartalmi beszámoló

A GWP Magyalolszág Alapítvány a világhálóZat, ezen belül a GWP KKE céljaival
azonosul önálló magyarországi hálózatként. ennek megfelelően célja:

- aZ lnteglált víZgazdá1kodás elósegítése,
- avízi-környezetvédelelntámogatása,
- az án'izek és belvizek elleni védekezés j avítása'
- a Tisza és a Duna víZgyűÍő területén fekvő országok egyiitínűködéSének

előmoZdítáSa aZ lntegrál1 VíZgazdálkodás érdekében,
- Magyarország és a térség országai EU csatlakozásának előSegítéSében a \'íZ

szempontjából.

Az Alapítl ány Í'enti céljaihoz igazodóan 20l ] . évben az alábbi fő események Zajlottak:

A Duna Ismerettár országos verseny - 20l l

Az alapítvány 2008 óta szen'czi a Duna Ismerettár an'Yagára építctt országos versen).t. A
Duna Ismerettár egy sokr_étű nédia eszköz, ameli' izgalnas. könnyen érthető és hasznos
ismeretekct tartalmaz oktatók és az 5-13. évlblyamon lanulók számr1ra. Arra ijsztönzi aZ
oktatókat és a tanulókat' ho8y több inÍbrrr'ráciiit szcrczzcnek a Dunáról és
melJékfo]yóiról, valamint fe]fedczzók a közös .jcllemzőket ós összefuggéseket. Az
oktatócsonag köZponti törek\'éSe a folyó világának megéfietése annak teljes
sokrétiiségében' és aru]ak tudatosítáSa' l]ogy aZ en'ibeI aZ ökológiai rendszer része'

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 201l-ben a versenyre.jclcntkező diákok két
kolcsoportban vettek réSZt a pÍogÍanban' 201 1' május 28-an. a verseny háIom intemetcs
foIduljanak teliesítése során a legjobb credmén)'ekct eléft l4 csapat méne össze tudását a

versen)' döntőiének ottlront adó Magyal Allami Földtani Intézet nagytennében.

A hazai Duna lsmelettár versenyhez kapcsolódóan' 2011' náius 27-28 kiizött' bosnyák'
bolgár, cseh' rornán. szerb és szlovák patnelek részvételével, nenzetköZi találkozót
Szel\'ezlünk aZ oktatócsomag g'vakollati fe1használására Vonatkozó 1apasztalatok
legosÍáSáIa.

A 201 ] . évi Duna ]smelettár versen.ven kicmclkcdő clcdlTlényt cléft csapatok tagjai 20l 'l.

júttius 17_22. köZött kömyezet!édelmi táborozáson vettck lószt Drávatamásiban'

Duna Művészeti Mestere alkotói pályázat

A Duna Védelmi NgmzetköZi Bizottság (TCDPR) és a Global Water Partnership Közép-
és Ke1et-Európa Régió (cwP cEE) köZös SzervezéSében 2011-ben is megrendezésre
keÍii1t a Duna MúvéSZeti Mestelei nenzetköZi alkotói \'eIseny'
A versenyben a Duna vízgyűjtójéo é1ó 12-16 éves diákok \'ehettek IésZt. önállóan, vagy
két1iis csapatban elkészítctl a]kotással, A kiírás szclint a pályázóknak a Íbl.vók. tavak
paftján tett ]áto8atás alapján' - a víZj kömyezet öSZtönZó hatásáIa _ aZ ott talált
táIgyakbó1' anyagokból egy nú\'észeti alkotást kellett létrehozniuk. A lnű lchetett
bánrrilyel képzőrlűvészeti alkotás' anrel-vhez a vízből' vízpartróJ számazó temészetes'
vagy nesterséges el9meket kellett felhasználni. Á felhasznált anyagoknak köZvetlenül a
Duna élettelélrez köthetőnek kellett lemiük.



A hazai alkotói pályáZatot integláltuk a Duna lsnelettáI versenybe is. elyben kIeatív
Í'eladatként a r'ersenyzóknek a Duna Művészeti Mestele kiírás1rnak megfelelő
kópzőnűvészeti alkotást kellett benyú.jtaniuk' A hazai vetseny győZtes alkotása részt vett
a 14 Duna-nenli országban rrreghirdetett nenzetköZi versenyben is, ahol a verseny
legjobb alkotóját a ''Duna MűVésZeti Mestere'' címmel tüntették ki.

Nemzetközi Duna Nap - 2011. június 29.

A Duna a világon az egyetlen folyó. melynek vízgyűjtő tcrületén 19 ország o;ztozik. A
nerrrzetközi Duna Nap célja' hogy felhívja a figyelmet erre a naponta használt és sokszor
kihasznált csodálatos folyóra, és ezzcl cgylajta dunai szolida táSt alakítson ki.
A vízgyűjtő országai 2004' június 29-én ünnepelték először ezt a napot, abból aZ
alkalomból, hogy tíZ éWel koIábban ífták alá a iblyó és vízgyűjtője r'édelmében a Duna
Véde1mi Egyezrrényt.
A magyarországi Duna Napi pr'ogram részekélrt az alapítvány díjátadó ünnepséget
szeryezctt Budapesten a hazai Duna Müvészeti Mestere 2011 alkotói pályóZaton legjobb
l0 hel5ezest eIért rnűvek alkotói számára.
A Global Water Pafinership Közép- ós KcletEurópa régió szervezésében a dunai ha.jók
ínmár hagyományosan június 29-én l'l.00 ólakor egyeznrényes kü4jellel köszöntötték a
Dunát.

Nemzetközi Duna Művészeti Mester€ a|kotói pályázat _ díjátadó rendezvény
(2011. szeptember 23-25. Budapest)

Budapesten kelült sol a nemzetközi Duna Művészcti Mestele 2011 veneny díjátadó
rendezvén.vre' AZ alapítvány szervezésében a ncmzctközi alkotói pályáZat győZtesei
háron napos programon vettek réSZt' A díjátadó rendezvényen a versenyben résztver'ő
bolgár' bosnyák. cseh, howát, nénet, magyal, moldor'ai. montencgrói' oSZtIák' Iotrrán,
szerb, szlovák, szlovén és ukrán gyerekek által ben],íLjtolt pályaműr.ek közül a
legsikercsebb alkotás elkészítőjét a ''Duna Miivészeti Mestele'' címnel tüntették ki. A
program során a lésztvevők Budapesten és a 1óváros kőrnyókén talá]i]ató telmészeti és
kultulális éfiékel&el iSnelkedtek meg.

További tevékenységeink:

Képviseltiik az intcglált vízgazdáIkodás szakmai Szempontjait a Magyff Hidrológiai
Társaság xlx. oIszágos vándorgyűlésén (201 1'.|úlius 6-8. Eger)

Tovább fo]ytattuk ]remzetköZi szerepvállalásunkat' Folyanatos kaPcsolattaltást
végeztünk a nemzetköZi szaknai szervezetekkel (ICPDR, GWP CEE). Cseh és szlovák
paínereinkkel sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz.

Budapest, 20l 2. máius 3 1 .

Kuratórium elnöke



statiszt kai számie Vaqy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezei megnevezése: GWP Magyaro.szág Közhasznú Alapiwány

Az egyéb szervezet cÍme: 1119 Budapest, Eteleút59-6'l'

KETTos KÖNYW|TELT VEzETo EGYÉB szERVEZETEK KÖzHÁszNÚ
EGYSZERÚSíTETT ÉVEs BEszÁMoLÓJÁNAK EREDMÉNYK|MUTATÁSA

2o1,l. Év

adátok éFtben

Sor- A tétél megnevezése EIőző év Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

'1.
A. osszes közhasznú tevékenység bevétele
l'1.+2.+3.+4.+5.\

9 077 0 7 9í9

2. 1' Közhasznú cé ú működésre kapott támogatás 6 742 2 681

3. a') alapitótól

4. b') központi költségvetéSból

5. c') helyi önkormányzattól

6. d') társadaIombiztosítótól

7. e') egyéb, ebbó| 1% ' 6 742 2 681

L 2. Pá|yázali úton elnyert támogatás 300 1373
L 3' Közhasznú tevékenységből származó bevéte 2 032
10. 4. Tagdíjból SzármaZó bevétel

11. 5- Egyéb bevétel 3 8
,12. B. Vá|lalkozási tevékenység bevétele
13. c. osszes bevétel (A.+B.) 9 077 0 7 9í9

'14.
D. Közhasznú tevékenység ráíordításai
(í.+2.+3.+4.+5.+6.) 6 279 n 7 586

15. 1' AnyagjellegLj ráforditáSok 4 773 6 855

16. 2' személyi jellegű ráfordítások

17. 3' Ertékcsökkenési leírás

18. 4. Egyéb ráfordítások 1506 731
19 5- PénzÜgyi műVeletek ráfordításai

20 6. RendkíVÜli láfordítások

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0 0 0

22. 1' Anyagjellegű ráfordítások
2' SZemélyi jelIegű ráfordítások

24 3' Ertékcsökkenési leirás

25. 4' Egyéb ráfordítások
26. 5' Pénzügyi műVeletek ráÍordításai

27. 6' RendkíVÜli ráfordítások
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statisztlkai számjel Vagy adószárn (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány

Az egyéb szeNezet clme: 1119 Budapest' Eteleút59-61.

KETTis KÖNYW|TELT VEZETŐ EGYEB SZERVEZETEK KözHAszNÚ
EGYSZERÚSíTETT ÉVEs BEszÁMoLÓJÁNAK EREDMÉNYK|MUTATÁSA

2011. Év
adaiok eFt ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év Előző éviek) ÍáÍgyév

a b c d e

24. F. osszes ráfordítás (D.+E.) 6 279 7 586
29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 n

30. H. AdóÍizetési kötelezettség 0

3't. l. TárgyéVi Vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 2798

TÁJÉKoZTATó ADAToK

A. személyi jelIegú ráfordítások 0 0

1. Bérköltség
ebbol; ' megbizási díjak

- tiszteletdíjak

37. 2' személyi jellegű e9yéb kiÍizetések

38. 3' Bérjálulékok
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 1503
40. c' Továbbutalási céllal kapott támogatás 712
41. D. Továbbutalt támogatás 712

Ke|t: Budapest' 20'12' május 31'
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j] Iq Budao_qs1 FtFlé Üi 594i !

A'lns7á!r rq'Z; ]i r /'''

(. ,s,. Lttr..t
azE rÉb"s2Frvézet Vezeio] e

(lepviseloje)


