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TARTALMI BESZÁMOLÓ
Fekete István Oktatóközpont fenntartása
A Fekete István Oktatóközpont helyi és országos szinten is kiváló helyszínt biztosít
természetvédelmi, környezetvédelmi, oktatási programoknak, rendezvényeknek, fórumoknak. Ennek
megfeleloen alakítottuk ki a Fekete István Oktatóközpontot. A Központban helyet kapott egy 70 -100 fot
befogadó központi eloadóterem, melyben projektor, teljes hangosítás várja a programokat.
Az eloadóterem egyik oldalán került kialakításra a HOTEK szakkönyvtára, amely mintegy 1500
szakkönyvvel, foként természetvédelmi, környezetvédelmi és néhány oktatási, valamint non-profit
szektorról szólóval várja a tanulni, kutatni vágyókat. A szakkönyvtár folyamatos bovítés alatt áll, részben
saját, és más civil szervezet által kiadott tanulmányokkal, természet- és környezetvédelmi témájú
kiadványokkal, részben könyvtárak által felajánlott vagy leselejtezett, de igen értékes könyvekkel. Egy
évben, mintegy 20-40 szakkönyvvel bovül a könyvtár. A szakkönyvek mellett igen fontos célja van, foként
szemléletformáló, illetve információnyújtó hatással, a könyvtár mellett elhelyezett ingyenes újságoknak,
szóróanyagoknak is. Ezeket az ide látogató érdeklodok, szemináriumokon, fórumokon megjeleno
résztvevok ingyen elvihetik. Az elviheto információs kiadványok között, a KÖTHÁLÓ, az Magyar
Természetvédok Szövetsége, a WWF, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület és tagszervezetei, a
partner civil szervezetek valamint a Nemzeti Parkok folyóiratai, ismerteto kiadványai, plakátjai találhatók.
Az eloadóteremben foglal helyet egy számítógépes állomány is, amely az ide érkezoket segíti
Internet hozzáféréssel és információ keresés lehetoséggel.
Az eloadó terem körüli galéria részt állandó kiállítás foglalja el. A kiállítás anyaga a Nemzeti Parkok,
illetve az Egyesület plakátsorozatából, valamint természetvédelmi témájú, rajz és festmény sorozatból áll.
Idoszakos kiállításra is van lehetoség a Fekete István nevét viselo kiállító teremben, melyben jelenleg
Fekete István néhány képét és életútját tartalmazó kép található. A kiállító-teremben lehetoség van más
civil szervezetek kiállításának bemutatására, nemzetközi kiállítás, vagy kampány anyagának
elhelyezésére, de akár gyermekrajz verseny megtekintésére és kiállítására is. A kiállítóterem teljesen
felszerelt.
A Fekete István Oktatóközpont eloadóterme egyre nagyobb kihasználtsággal muködik.
Az eloadóterem foglaltsága az elmúlt idoszakban:
Március: Szervezetfejlesztés tréning
Április: Élohelyvédelmi konferencia, Iskolai csoport fogadása
Május: Petofi Általános Iskola alsós korosztály eloadás, Református iskola terepi program és diavetítés
Június: Nyugatújvárosi iskola diavetítési eloadás, Református iskola terepi program és eloadás, Ökológia
Akadémia szeminárium
Augusztus: Kivitelezok átadási ünnepsége
Szeptember: Turizmus és Természetvédelem szeminárium, Hivatalos átadó ünnepség
Október: Pedagógus továbbképzés, Tagszervezeti ülés
November: MTVSz konferencia

Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program
Egyesületünk évek óta komoly elokészíto munkát végzett annak érdekében, hogy egy olyan –
elsosorban legelo állatállomány tartására alkalmas – mezogazdasági ingatlan birtokába jusson, mely a
késobbiekben alapját képezheti a konkrét élohelyvédelmi tevékenységeknek és tájrehabilitációs
programunk megvalósításának. A kitartó erofeszítések eredményeként sikerült megvásárolnunk egy
Túrkeve külterületén található hodályt, amely felújítás után alkalmas lehet az egyesület meglévo
juhállományának elhelyezésére és fejlesztésére. Az épület teljes kapacitásának kihasználása esetén 900
db anyabirka elhelyezése biztosított, amely tekintélyesnek mondható létszám. Ezzel a mennyiségu
állattal eredményesen kezelheto lenne a hodály környékén elhelyezkedo, több mint 500 hektár
gyepterület, amely egyesületünk kezdeményezésére helyi védettséget élvezo terület, és mint alkalmi
túzok (Otis tarda) fészkelohely és mint volt ürge (Citellus citellus) érdemel említést. Az általunk
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megvásárolt ingatlan jelenlegi muszaki állapota nem kielégíto, csupán állagának megóvása miatt is
rendkívül sürgos felújításra szorul. A jövoben tervezett felújítási munkálatok elvégzése után az
egyesületünk jelenlegi, mintegy 40 egyedet számláló juhállománya itt kerülne végleges elhelyezésre. A
felújítás elvégzése és az állatállomány mielobbi ideköltöztetése azért is rendkívül fontos, mivel állataink
jelenleg a Fekete István Oktatóközpontban vannak elhelyezve, ami egy Túrkeve belterületi ingatlan, és itt
az uniós eloírások miatt a jövoben valószínuleg nem lesz preferálva az állattartás. Ezen kívül az ingatlan
befogadóképessége elérte felso határát, és a fejleszteni kívánt állatállomány tartására már nem alkalmas.
A tájrehabilitációs program egyik kulcslépése a Túrkeve határában elhelyezkedo több, mint 5000
hektár gyepterület pusztulásnak megakadályozása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a legelteto
állattartás új lendületet kapjon és újraéledjen hagyományaiból ezen a vidéken. Ez csak a városban
található juhlétszám drasztikus szintu megemelésével hajtható végre. A városban tartott juhlétszám ma
megközelítoleg 1500-1800 egyed körül mozog. A 70-es évek végén, 80-as évek elején ez a szám 2030.000 között volt! A TSZ világ, és ezzel együtt az állattartás összeomlásának egyenes következménye
volt a város határában elterülo, nagy kiterjedésu gyepterületeknek az elhagyatottá válása, melynek
egyre markánsabban látható következménye a pusztai élohelyek leromlása, a fásszárúak és a
gyomnövények soha nem látott mértéku térhódítása. Ezen káros hatások miatt eltunt az ezeknek a
korábban legeltetett élohelyeknek sokszínu élovilága is, melyek között számos védett és fokozottan
védett élolény is elofordult. Ilyen volt pl. a kerecsensólyom és a parlagi sas, melyeknek fo táplálékát a
túllegeltetett területeken megtelepedo ürge alkotja. Eltunt, illetve nagy mértékben megcsappant az itt
költo székicsér és ugartyúk állománya. A legelteto állattartás elmaradása, a töredékére csökkent
juhlétszám következményének kárai nem csak a természeti környezetet ért káros hatásokon keresztül
jelentkeznek. Korábban a virágzó juhászati ágazat számos munkahelyet tartott fenn, alapanyagot
szolgáltatva az élelmiszer-és a feldolgozóiparnak. Túrkevén ma sem múlhat el jeles esemény birkavágás
nélkül, azonban mára az a szomorú helyzet állt elo, hogy amennyiben valaki birkát szeretne vásárolni,
valószínuleg a Nyírségbol vásárolt állathoz jut, ugyanis a helyi kereslet töredékét sem képes már
kielégíteni a helyi állomány. Emiatt aztán a helyi igények a Nyírségbol vagy az ország más, távoli tájairól
nagy tételben „ideimportált” jószágokból vannak fedezve, a helyi adottságok pedig kihasználatlanok
maradnak. A juhlétszám emelése azért is nagyon fontos, mert általa biztosított lehetne a helyi lakosság
juhhús-önellátása, vagy pedig kiegészíto jövedelemhez való jutása, ami a város népességmegtartó erejét
növelhetné. Ennek az elképzelésnek a gyakorlati megvalósítását tuzte ki egyesületünk tájrehabilitációs
programja azzal, hogy az általa megvásárolt állattartó ingatlan segítségével elkezdené egy helyi
bértartási lehetoségeket megteremteni, jelesül a helyi lakosság körében az állattartó tevékenységet
népszerusíteni, és mindehhez olyan módon kedvet csinálni, hogy a programban részt venni kívánók
számára az ehhez a tevékenységhez hiányzó infrastrukturális feltételeket biztosítja. Ennek érdekében
több lakossági fórumot, összejövetelt szerveztünk, ahol a a lakossággal közvetlen kontaktusban kerülve
igyekeztünk a legelteto állattartást népszerusíteni. A találkozókon kívül ennek érdekében több kiadvánt
elkészítettünk, melyet az érdeklodok részére eljuttattunk.
A legeltetési program megfelelo végrehajtásához meg kell találni a hozzá legjobban illo gazdasági
formát. Arra a megállapításra jutottunk, hogy ehhez a közhasznú társasági forma a legmegfelelobb.
Ennek létrehozása érdekében meg is tettük a kezdo lépéseket, azonban a végrehajtás során nem várt
nehézségekbe ütköztünk. A kezdeti biztató lépések, a helyi képviselo testülettel történt egyeztetések után
az önkormányzat mégis elállt a partnerségtol. Ismét sajnálattal kellett tapasztalunk, hogy a helyi
önkormányzat nem mindig partner az ilyen kezdeményezések megvalósításában, ami nagy mértékben
megnehezíti munkánkat. A kisebbségi önkormányzattal jó kapcsolatot ápolunk, intézményük
kedvezményezettként szerepelt a Regionális Operatív Program kiírására benyújtott pályázatunkban is. A
pályázatban vállaltuk több roma származású személy foglalkoztatását és képzését, amely lépés nagy
mértékben segítette volna a célréteg integrációját, elhelyezkedési feltételeinek javítását. Sajnos
érthetetlen okokból végül a kisebbségi önkormányzat is kilépett egy közös kht. alapításának
lehetoségétol. Ezért a jelenlegi állás szerint még nem tisztázódott teljesen a partnerek köre, de ebben a
kérdésben rövidesen döntés születik.
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Három ország civil összefogása a zavartalan természetért
Egyesületünk szervezésében egy 3 napos tréningre került sor a szomszédos országokban muködo
természetvédelmi civil szervezetek képviseloinek részvételével. A rendezvény keretén belül a felkért
eloadók felvázolták a Közép-Európa szerte egyre terjedo terepi motorozás, terepjárós versenyek
környezet- és természetvédelmi vonatkozásival összefüggo problémákat, a megoldási lehetoségeket.
Mint a részletes beszámolókból kiderült, sajnos tipikusan Közép-Európai problémáról van szó. Ugyanis
Nyugat-Európa országaiban, mint például Németországban, Ausztriában már betiltották ezeket a
technikai sportokat, így ott krosszmotorokkal, terepjárókkal nem lehet külterületen tevékenykedni. Ez által
nem csak a Magyarországon terjedo terepmotorosok, off-roadosok okoznak hazánkban felbecsülhetetlen
károkat, hanem bizony nagyon sok nyugat-európai gazdag ember engedheti meg magának, hogy
hétvégékre, vagy nyárra utánfutóval szállítja Kelet-Európai országokba motorját, terepjáróját, hogy
kihasználhassa például Magyarországon a törvény gyengeségeit, Romániában pedig a törvény hiányát,
hiányosságait. A problémát fokozza, hogy sok esetben olyan idoszakban és helyszineken végzik ezeket a
tevékenységeket, amikor és ahol a „törvény keze nem éri el” oket.
A civil szervezetek képviseloi bemutatták eddigi, e téren végzett tevékenységeiket, az elért
eredményeket, felmerült problémákat. Nagyon sok hasznos ötlettel szolgált mindez a részvevok számára,
hiszen a több országot érinto problémakör megoldására, illetve a problémák enyhítésére több lehetoség
kínálkozik. Ugyanakkor a meghívott eloadók felvázolták a közös nemzetközi összefogás lehetoségeit,
hiszen olyan problémával állunk szemben, melyet csak több ország együttmuködése révén lehet csak
megfelelo mederbe terelni. Ennek különösen aktualitást ad, hogy gyakran lehet a határokon a NyugatEurópából, Csehországból, Szlovákiából érkezo utánfutós terepjárókkal találkozni, melyek
terepmotorokat, átalakított terepjárókat szállítanak. A legfobb úti cél Magyarország és Románia, ahol
különféle legális és illegális versenyeket szerveznek az érdeklodok számára.
Szó esett közös pályázási lehetoségekrol is, melyek során a megtekintést nyertek a részvevok a
hazai pályázati lehetoségek szukös választékába.
Egyesületünk részérol az eloadó bemutatta az egyesület technikai sportok helyes útra terelésével
kapcsolatos programjának részleteit. Ennek során az összes hazai Nemzeti Park Igazgatósággal,
valamint a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium részérol a Természetvédelmi Hivatallal folyik
levelezés azzal kapcsolatban, hogy legalább a hazai védett területek határait ábrázoló térképek legyenek
letölthetoek az internetrol, hiszen így azok a terepjárósok, motorosok, akik tevékenységükkel nem
szeretnének kárt okozni védett természeti területekben, értékekben, el tudják kerülni a természetvédelmi
oltalom alatt álló területeket.
A levélváltás eredményeképpen némely Nemzeti Park már arról tájékoztatta szervezetünket, hogy
internetes honlapjukon megtekinthetoek azok a térképek, melyek a védett területeket, azok határait
ábrázolják. A Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium részérol a Természetvédelmi Hivatala pedig a
Belügyminisztériummal egyeztetve kezdeményezte annak a lehetoségnek a megvizsgálását, hogy a
terepmotorokra, qvadokra a kresz szabályoknak megfeleloen forgalmi rendszám kerüljön, valamint az
ország területén igénybe veheto túraútvonalak kerüljenek kijelölésre, melyeket a teremtorosok és
terepjárósok egyaránt igénybe vehetnek.
Egy három nyelvu brossúra is elkészült, melynek célja a probléma szomszédos országokban történo
enyhítésének elosegítése.
Egyesületünk egyezteto találkozókat hívott össze azokkal a terepmotorosokkal, akik a térségben
védett területek közelében közlekednek. A találkozók alkalmával a probléma részletes átbeszélésre
került, valamint térképeket kaptak azokról a területekrol, ahol a motoros, terepjárós közlekedés nem
kívánatos. A térképek nagy segítséget nyújtanak a tájékozódásban, illetve jól azonosíthatóan ábrázolják
a térség természetvédelmi oltalom alatt álló területeit valamint azon területeket, melyek a Natura 2000
hálózat részét képezik.
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EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETO EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERUSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
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„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
adatok E Ft-ban

Sorsz
ám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A tétel megnevezése

Elozo év

b
A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK

c

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III.
BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
C. Saját toke (12.-16. sorok)
I. INDULÓ TOKE / JEGYZETT TOKE
II. TOKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV.
TÁRGYÉVI
EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBOL (KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGBOL)
V.
TÁRGYÉVI
EREDMÉNY
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBOL
D. Tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)
I.
HOSSZÚ
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
II.
RÖVID
LEJÁRATÚ
KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19.sor)

Ekozo év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d
e

5.665
5.665

8.309
8.309

4.231

5.280

4.000

1.980

231
9.896
9.830

3.300
13.589
13.538

8.696

12.250

1.134

1.288

-100

-46

166

97

166

97

9.896

13.589
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„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
adatok E Ft-ban

Sorsz
Ekozo év(ek)
A tétel megnevezése
Elozo év
Tárgyév
ám
helyesbítése
a
b
c
d
e
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1
9.509
16.469
(I+II)
I.
PÉNZÜGYILEG
RENDEZETT
2
BEVÉTELEK
9.509
16.469
(1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú muködésre kapott
3
100
43
támogatás
4
a.) alapítótól
5
b.) központi költségvetéstol
6
c.) helyi önkormányzattól
100
43
7
d.) egyéb
8
2. pályázati úton elnyert támogatás
8.754
14.160
9
3. közhasznú tevékenységbol származó bevétel
631
2.249
10
4. Tagdíjból származó bevétel
11
5. Egyéb bevétel
24
17
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTO
12
BEVÉTELEK
13
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
14
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
15
2. Pénzbevételt nem jelento bevételek
16
C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)
9.509
16.469
D. Pénzbevételt nem jelento bevételek
17
(A/II+B/2)
18
E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4
11.006
15.480
19
1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások
7.473
12.933
20
2. Ráfordítást jelento eszközváltozások
21
3. Ráfordítást jelento elszámolások
902
2.248
22
4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások
2.631
2.547
F.Vállalkozási
tevékenység
ráfordításai
23
1+2+3+4
24
1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások
25
2. Ráfordítást jelento eszközváltozások
26
3. Ráfordítást jelento elszámolások
27
4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETO EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERUSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2

0

0

5

év
„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

adatok E Ft-ban

Sorsz
Ekozo év(ek)
A tétel megnevezése
Elozo év
Tárgyév
ám
helyesbítése
a
b
c
d
e
28
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.)
-595
-595
Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
29
-595
-595
eredménye (A/I-E/1-E/4)
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
30
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)
31
H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)
-902
-902
Közhasznú tevékenység nem pénzben
32
-902
-902
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)
Vállalkozási tevékenység nem pénzben
33
realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)
34
I. Adózás elotti eredmény B-F/I+-H2
35
J. Fizetendo társasági adó
36
K. Tárgyévi eredmény
1.134
1.134
Közhasznú tevékenység tárgyévi
37
1.134
1.134
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
38
Eredménye (I-J)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegu ráfordítások
3.445
40
1. Bérköltség
2.465
41
ebbol - megbízási díjak
42
- tiszteletdíjak
43
2. Személyi jellegu egyéb kifizetések
83
44
3. Bérjárulékok
897
45
B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegu ráfordítások
9.410
46
C. Értékcsökkenési leírás
2.248
47
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegu ráfordítások
78
48
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
ebbol: A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként
49
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
50
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege
10
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b) A költségvetési támogatás felhasználását;
Egyesületünk 2005-ben költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
Tekintve, hogy nincs tokéje a szervezetnek, így a (c) pont egyesületünkre nézve nem értelmezheto.
Egyébiránt 2005-es évben csak néhány eszközünket amortizáltuk, így az állóeszköz mennyisége
egyesületünknek, a megtett beruházások figyelembevételével növekedett, amit a mérleg tartalmaz.

d) A cél szerinti juttatások kimutatását; és az e) A központi költségvetési szervtol,

elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram
Kárpátok Alapítvány

Túrkevei Tájrehabilitációs
Térségfejlesztési program
Fekete István Oktatóközpont oktatási
tevékenységei
HOTEK erdo élohelyrekonstrukciós
munkálatai
Autó-motor nélkül a természetben
kampány a természetben végzett sportok
környezetterhelésének csökkentésére
Muködési célú költségek fedezése
Három ország civil összefogása a
zavartalan természetért
Túrkevei Tájrehabilitációs
Térségfejlesztési program

1’800 eFt
730 eFt
1’200 eFt
1’350 eFt
1’200 eFt
800 eFt
5’000 USD

f) A szervezet vezeto tisztviseloinek nyújtott juttatások értékét, összegét;
A HOTEK tisztségviseloi (egy elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag, illetve a fegyelmi és ellenorzo
bizottságok tagjai) nem részesülnek e jogszabály hatálya alá eso rendszeres költségtérítésben, fizetésben,
tiszteletdíjazásban. 2005-ben e tisztségeket betöltok kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú
feladatvállalásaikat.
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