
Közhasznúsági melléklet    2021. 

    
1. A szervezet azonosító adatai 

név: Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft. 

székhely: 3388 Poroszló Kossuth u.41. 

bejegyző határozat száma:   

nyilvántartási szám: Cg.  10-09-032852 

képviselő neve: Kiss János 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Tisza-tavi Ökocentrum,mint látogatócentrum működik,melynek során  a cél - tudományos,oktatási és szórakozási lehetőségek 
biztosítása valamennyi korosztály részére. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

         3.1 Közhasznú tevékenység  megnevezése Növény -, állatkert, természetvédelmi terület 
működtetése 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
1997.évi CLVI.törvény 26. §.c)                                    

    8. természetvédelem,állatvédelem                            
9. környezetvédelem 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország  és a szomszédos országok lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  A Tisza-tavi Ökocentrum minden nap nyitva tart. Téli időszakban 10-16 óráig,nyári 
időszakban 9-18 óráig várjuk vendégeinket.  Az ide látogatók széles körű információt kapnak a Tisza-tóról és környezetéről. 

Vendégeink  élőben láthatják hazánk vizeinek és környezetének élővilágát.   

       3.2 Közhasznú tevékenység  megnevezése M.n.s. egyéb szórakoztatás,szabadidős tevékenység 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
 1997.évi CLVI.törvény 26. §.c)                                 

   5.  kulturális tevékenység 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Magyarország  és a szomszédos országok lakossága 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:                                      170 430   fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  A Tisza-tó bemutatása  céljából GPS készülékkel ellátott csónakokat  biztosítunk 
vendégeink részére. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése 
Vagyonelem 

értéke* Felhasználás célja 

      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 

  0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 

Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

ügyvezető 16 474 18 165 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 16 474 18 165 

   

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 



Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 

B. Éves összes bevétel 453 509 555 755 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 0 0 

CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. közszolgáltatási bevétel 453 518 555 755 

E. normatív támogatás    

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

0 0 

G. Korrigált bevétel [B–(C+D+E+F)] 453 518 555 755 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 372 013 462 017 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 107 906 120 160 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 372 013 462 017 

K. Adózott eredmény 81 505 93 738 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] igen igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] igen igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2–A1–A2)/(H1+H2)>0,25] igen nem 

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] igen igen 

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

* Adatok ezer forintban.   
 

 

Poroszló , 2022. 05.25 

 

 

                                                                                                              ………………………………………………………… 

                                                                                                                                 ügyvezető 

                                                                                                                Tisza-tavi Ökocentrum NK Kft. 


