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1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE 
 

• Az Egyesület neve:   REGIORIS Közhasznú Egyesület  
a Környezetért, a Természetért és a Kultúráért 

• Az Egyesület székhelye:    4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 30/a. 

• Az Egyesület telephelye:   4400 Nyíregyháza, Nádor u. 61. 

• Az Egyesület fióktelepe:   4844 Csaroda, József A. u. 68. 
       3992 Vágáshuta, Rózsa Ferenc u. 20. 

• Az Egyesület adószáma:    18817179-2-15 

• Az Egyesület statisztikai számjele:  18817179 9133 529 15 

• Az Egyesület nyilvántartási száma:  2741 

• Az Egyesület közhasznúsági fokozata:  közhasznú szervezet 

• Az Egyesület nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:  
       Pk.60014/2007/3/I, 2007.02.01. SZSZBM B. 

 
 

1.1. Az egyesület elektronikus elérhetősége: 
• Honlap cím:  www.regioris.hu 
• E-mail cím:  info@regioris.hu 

 
 
 
2. AZ EGYESÜLET RÖVID BEMUTATÁSA 
 

Az REGIORIS Közhasznú Egyesület célját úgy határoztuk meg, hogy az itt folyó tevékenységek kibontakozási lehetőséget 
biztosítsanak a szakmai alapon együttműködőknek elsősorban természet- és környezetvédelmi, műszaki valamint 
mindezekbe integrált kulturális területen szerzett tapasztalataik, tudásuk civil közösség keretein belül történő kamatoztatására. 
 
Az egyesület céljait alapításkor meghatározta a kezdeményezők szakmai elkötelezettsége. 
 
Céljaink megvalósítása közben törekedtünk a korszerű ökológiai-, ökonómiai ismeretek alkalmazására, ez sarkallt bennünket 
arra 2010-ben, hogy tudomásul véve a gazdasági változásokat és a változó társadalmi elvárásokat eddigi céljainkat - maradva 
a természet- és környezetvédelemnél alapvetően - szélesebb palettán kezeljük. 
2011 első felében olyan egyesületi programot alkottunk, mely a szabadidő értelmes eltöltését, a közösségi tevékenységeket, 
az oktatást, valamint a kultúrát a környezetvédelembe integrálja mint a fenntartható életmód egyik motorját. Azzal, hogy 
céljaink megvalósítása révén a figyelmet az ismeretszerzésre és átadásra, valamint kulturális tevékenységekre irányítjuk azt 
érjük el, hogy a velünk kapcsolatban álló társadalmi rétegek képviselőinek figyelmét, idejét a fogyasztástól, a dologi világ 
tárgyainak megszerzésétől vonjuk el. 
 
Ötletadónk a változásra, változtatásra a gazdasági - és az azt kísérő társadalmi-, mentális változáson túl a 2011-ben 
megjelent Zöldgazdaság-fejlesztési Program volt. 
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2.1. Céljaink Alapító okirat szerint: 
 

• Környezeti-, települési környezeti értékvédelem 

• Természeti értékvédelem 
• Fenntartható életmódra való ösztönzés 
• Kulturális értékvédelem egyéb közösségi szolgáltatás révén 
• Egyéb – Alapszabály szerint 

 

3. AZ EGYESÜLET KÜLDETÉSE 
 

• Az értékek megismerésének, ismertetésének, tudatosításának; az új technológiák, eljárások elterjesztésének 
eszközei: oktatás, nevelés, tudatformálás, tájékoztatás, kutatás, előadások tartása, tematikus fórumok szervezése; 
tanulmányok készítése; stratégiák-, programok kidolgozása; pályázat készítés, projektek generálása, bonyolítása 
stb. 

• Az értékek gondozásának, ápolásának eszközei: katalógus, kiadvány, könyv, brosúra, stb. készítése; kiállítások-, 
bemutatók-, konferenciák szervezése; tapasztalatcserére irányuló fórumok stb. tartása.  

• Az ismeretek gyakorlatba történő átültetésének eszközei, a munkahelyteremtés lehetséges megvalósulása: 
bemutatóhely-, tájékoztató központ, galéria stb. létesítése, mint munkahely a környezet- és természetvédelem, 
valamint a kultúra területén.  

• A végső cél megvalósításának eszközei: 1-3. pont tevékenységei összességében. 

 

4. 2011-BEN INDÍTOTT PROJEKTEK, ELVÉGZETT MUNKÁK 
 

• Környezeti-, települési környezeti értékvédelem területén: 
o Környezetrendezési tanulmány készítése településközponti zöldfelületek és közterületek és egyéb 

közösségi területek fejlesztéséről. 

• Természeti értékvédelem területén: 
o Természetvédelmi hatósági egyeztetések lefolytatása települési és településközi infrastruktúra fejlesztések 

kapcsán. 

• Fenntartható életmódra való ösztönzés 
o Komposztáló berendezés elhelyezése és használatának népszerűsítése társasházas beépítésű városi 

lakóterületen. 

• Kulturális értékvédelem egyéb közösségi szolgáltatás révén: 
o Részvétel képzőművészeti kiállítások szervezésében. 
o Installációk biztosítása képzőművészeti kiállításokhoz. 
o Iskolai rajzverseny bonyolítására irányuló pályázat készítése. 

• Egyéb – Alapszabály szerint: 
o Vidékfejlesztési projektek tapasztalatainak összegzése előadás formájában tudományos, társadalmi, 

önkormányzati és egyéb rendezvényeken, konferenciákon környezet- és természetvédelmi, 
örökségvédelmi szempontok alapján. 

 

Nyíregyháza, 2012. április 11. 
 

 
P.H. 
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Lipcsei Ágnes – Elnök 
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