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TARTALMI BESZÁMOLÓ  

2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel 

megvalósított, és jelentősebb szakmai programunk is volt, ami mind szakmailag, mind társadalmi 

hatásait tekintve sikeresnek mondható. Három külön programról írnánk nagyon röviden: 

• Természetvédelmi táborok: 2008-ban 5 tábort szervezünk, összesen 102 fő gyermek, és 15 fő felnőtt 

részvevővel. A táborok során komoly szemléletformálási munkát, és több esetben természetvédelmi 

szakmai munkát is elvégeztünk. A sikerességet a gyerekektől kapott későbbi levelek, és a tanév 

folyamán lebonyolított ifjúsági programok sikeressége indikálja. A programot az ICSSZEM, Mobiltas 

támogatta. 

• Környezeti nevelési törekvéseink révén új köteteink jelentek meg, fenntartottuk egy társszervezettel 

a folyóiratunkat, a Zöld Híradót, helyi idegenforgalmi kalauzt jelentettünk meg.  

• Modell területe lettünk a UNDP GEF finanszírozással zajló Élő Tisza programnak, ami kapcsán 

gazdafórumokat, lakossági programokat szerveztünk. Újból helyi lapot hoztunk létre 4 év szünet 

után, és a városi közélet még aktívabb szereplőivé váltunk véleményformálással.  

• Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program (mint átfogó fenntartható fejlődési 

modellkezdeményezés) számtalan területen ért el eredményt 2008-ban is – persze további jelentős 

mennyiségű munkát igényel a program. Ezen munka az alábbi lépéseket tettük meg: Az állattartás 

infrastrukturális hátterének megteremtésére és magángazdálkodók állattartási próbálkozásainak 

ösztönzésére folytattuk bértartási szolgáltatást kiépítését, ami kapcsán lótartásban meg is 

teremtettük az első feltételeket, és juhtartásban jelenleg is több pályázattal próbálkozunk. A Magyar 

Természetvédők Szövetségének szakmai partnerségével agrár-környezetvédelemi tanácsadó 

szolgálatot tartottunk fenn, hogy segítsük a kisgazdálkdók törekvéseit, és segítsük az Nemzeti Agrár-

környezetvédelemi Programhoz való kapcsolódásukat. Elkezdtünk magántulajdonú földek gyűjtését 

a tájrehabilitációs programunk szakmai céljaihoz és ezáltal egy természetvédelmi közbirtokosság 

létrehozását. Létrehoztuk a Fekete István Oktatóközpontot, hogy az ökoturisztikai és konferencia-

turizmusból adódó szolgáltatásokkal segítsük helyben az idegenforgalomból élők szolgáltatásának 

fenntartását. 

• Számos pályázati programmal több kezdeményezést kezdtünk el elősegíteni, amelyek a Túrkevei 

Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program részelemeiként annak szakmai céljait segítik. 

• 2008-ban a kezdeti nehézségek után stabilizálódott a működésünk, és szeptembertől tudtuk 

visszavenni főállású munkatársainak, mely státuszokat azóta is megőriztünk. A nehézségek egy 

részét a múlt évi működési pályázatunk formai hibája okozta, hiszen nagyon hiányzott az a működési 

támogatás, amellyel alapvető működésünket biztosítjuk.  

• Egyesületünk nem csupán helyi szinten látott el alapvető fontosságú civil feladatokat 2008-ban sem, 

hanem de regionális hatású környezet- és természetvédelmi feladatokat a Nimfea Természetvédelmi 

Egyesülettel együttműködve több területen lát el. Társadalmilag aktív, folyamatos van jelen helyi 

médiában, önkormányzati képviselőt jutatott a Túrkevei képviselő-testületbe, tagságával részt vesz a 

zöld mozgalom munkájában, civilszervezetként példaértékű aktivitást lát el a kistérségben. 

Kiemelten közhasznú szervezet, és mind a helyi fejlesztésekben, mind a regionális környezet- és 

természetvédelmi feladatokban már megkerülhetetlen. 
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R É S Z L E T E S E N  

 

 

Nemzetközi tapasztalat átvétele Európai Uniós Life+ pályázat kidolgozásához és megírásához 
Minden tevékenység, pályázat lebonyolítás kapcsán többféleképpen lehet mérni, vizsgálni az eredményeket. 

Megítélésünk szerint az is nagy eredmény lehet, mint jelen esetben az, hogy a  munkatársaink ismeretei bővülnek 

több témában, így a gyakorlati természetvédelmi intézkedések, különös tekintettel a vizes élőhelyek 

helyreállítására, kezelésére és megőrzésére; Natura 2000 élőhelyek mint a természetvédelem és a megfelelő 

tájgazdálkodás helyszínei; az Európai Unió LIFE természetvédelmi alapjával kapcsolatos pályázatírási és –

lebonyolítási tudnivalók témakörökben. Elsődleges eredmény azonban mindenképpen az, hogy olyan LIFE 

pályázatok kidolgozásában, lebonyolításában felkészült partnerekkel dolgozhatunk együtt, akik megalapozottá, 

és esélyessé tehetik pályázati programunkat. Ennek megfelelően kidolgozásra kerültek a hazai viszonyokra 

adaptált módszertanok a társadalmi részvételen alapuló természetvédelem témakörében. Fontos, hogy 

érdemben elkészült egy Life pályázat döntő része, ami jelentősen megsokszorozza a támogatás hatását, és javítja 

az uniós források országunkba való lehívásának lehetőségeit, amihez komoly jelentőséggel bírt azoknak a már 

korábban nyert, sikeres Life programoknak a tapasztalatai, amelyek sikeresen bonyolódtak. Ezen belül 

felhasználtunk tapasztalatszerzéshez hazai és nemzetközi tapasztalatokat is, a Vókonya Life példáit épp úgy, mint 

Lett példákat, amelyek átvétele, és „tükör-jellegű” megvalósítása nagyban hozzájárulhat a jelen 

programtámogatás sikeréhez.  

 

EU-s érdekérvényesítési technikák és alkalmazásuk brüsszeli civil lobbysták segítségével 
A program során elkészült egy kiadvány, mely hiánypótló a civil szervezetek uniós ismereteinek, valamint 

lehetőségeinek bemutatása terén. Ilyen típusú segédanyaggal korábban nem találkoztunk, meggyőződésünk, 

hogy nagy segítségét jelent ez a helyi civil társadalom erősítése szempontjából. Emellett a térségbe látogattak 

olyan gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik őszintén és nyíltan beszéltek az uniós lobbiról, 

gyakorlatról. Megrendezésre került két műhelymunka, mely a helyi civil társadalom témában való járatlanságát 

tekintve egészen magas érdeklődésre adott számot. Ez mindenképpen pozitív, és előremutató tapasztalat 

számunkra, mutatja, hogy új szintre kezdenek emelkedni a kisebb civil szervezetek, melyben szükségük van a 

„mankóra”. Amellett, hogy az egyesület kapcsolati tőkéje a program következtében sokat erősödött, növekedett, 

elkészült egy EU-s beadvány, ami az egyesületünk életében egy fontos mérföldkő. 

 

Halak védelme és védelmük népszerűsítése tapasztalatátadással szervezetünk és lengyel 

partnerének együttműködésével 
Programunk során a vizes élőhelyek feltérképezése és megismerése mellett a tudás átadását tűztük ki célul az 

általános és középiskolásoknak, valamint érdeklődőknek. A programba bevont partner lengyel. A program során 

megvalósult tevékenységek: Lengyel partnerrel találkozó és megbeszélés (jelenléti ív) 1 alkalommal,  

Szemléletformáló kiadványok, termékek, Ifjúsági programok: előadás 4 alkalommal, terepi foglalkozás – halászati 

bemutató 2 alkalommal, Cikkek megjelenése: vizes élőhelyek védelméről és halakról cikk megjelenése 

 

Összefogás a Bihar hegység gyöngyének, a Pádisi Karsztvidéknek megmentésére 
Mindenképpen eredménynek tekintjük, hogy egyesületünknek a program kapcsán nemzetközi szerepvállalása 

erősödött, illetve általában a civil szervezetek társadalmi szerepvállala erősödött. De a legnagyobb eredmény az, 

hogy egy csodás természeti érték, látnivaló védelméhez, megőrzéséhez hozzájárulhattunk. Konkrét eredmény az 

elkészült kiadvány. 
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Tájfajták szerepe a helyi kultúrában – együttműködés a Visegrádi országok civil szervezeteivel 

egymás tájhonos fajtáinak megismerésére 
1. Együttműködés tájfajták témakörében a CEEweb a Biológiai Sokféleségért hálózattal, különösen a 

Vidékfejlesztési munkacsoporttal; a nemzetközi hálózat éves munkaprogramjában kiemelt szerep jut a 

tájfajtáknak és a hagyományos gazdálkodásnak 

2. Közös pályázati program, találkozó és hosszú távú együttműködés kialakítása a visegrádi és más környező 

országokban működő, és a tájfajták megőrzésében érdekelt civil szervezetek között (Salamandra és Carpathian 

Heritage Society, Lengyelország; SOSNA, Szlovákia; Milvus, Románia; Veronica CSOP és DAPHNE, Csehországł; 

Herman Ottó Természetvédő Kör és Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Magyarország) 

 

Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, ismeretterjesztés a Fekete István 

Oktatóközpontban és országos ifjúsági versenyek hirdetése 
 

1. Megemlékezések, jeles napok: 

Junius 5. Környezetvédelmi Világnap: június 10-én a jeles nappal kapcsolatosan tartottunk terepi foglalkozást és 

előadást a környezetvédelemről és azerdő fontosságáról a Református Általános Iskola 80 résztvevőének.  

Szeptember végén a Hotek erdőben szemétszedési világnap alkalmából hulladékgyűjtést tartottunk, melyen 

mintegy 20 fő vett részt.  

Október első hétvégéje. Madármegfigyelési Világnap. Két napon, a Telekhalmi halastavakon tartottunk 

madárgyűrűzést és a lecsapolt tavakon madármegfigyelést. Bár az idő nem kedvezett a foglalkozásnak, mintegy 

30 fő, családok és fiatalok látogattak ki. 

Az autómentes Világnap alkalmából motorosokkal és rallysokkal került sor egyeztető megbeszélésre, 12 fővel.  

2. Előadások, terepi foglalkozások: 

2008. Június 11. Székács Elemér Szakközépiskola terepi foglalkozás, szakvezetés, Miskolc. 24 fő 

2008. Június 12. Rákóczi Általános Iskola, Mezőtúr, terepi foglalkozás, tanösvény látogatás,  25 fő 

2008. Június 24. Rákóczi Általános Iskola, Mezőtúr, terepi foglalkozás, tanösvény látogatás, 34 fő 

2008. július 16. Dévaványai Általános iskola előadás, 26 fő 

2008. szeptember 25. Túrkevei Kossuth iskola terepi program és előadás,  80 fő 

2009. május 22. Túrkevei Petőfi iskola, előadás, 30 fő 

3. Erdei iskolák, táborok: 

2008. június 15-21. Erdei iskola, Szarvasi csoport, 24 fő 

2008. június 30 – július 5. Lovastábor, 6 fő 

2008. július 7-12. Madármegfigyelő és természetismereti tábor, 12 fő 

2008. július 14-18. Napközis tábor, 11 fő 

2008. július 21-26. Lovastábor, 15 fő 

2008. július 28 – augusztus 2. Lovastábor 2. 11 fő 

Családi programok és sportprogramok: 

1. Lovaglás, íjászat, kenuzás és agyagozás: programjainkat hétvégén és hétköznap előzetes bejelentkezéssel 

családok, gyerekek vehetik igénybe. 

Lovaglás és íjászat: június 2. 14 fő 

Június 3. íjászat: 31 fő 

Június 5. Lovaglás és íjászat: 25 fő 

Június 10. lovaglás és íjászat, agyagozás: 70 fő 

Június 15. Lovaglás, agyagozás és íjászat, 120 fő 

Június 18. Lovaglás és íjászat, 35 fő 

Augusztus 20. Családi program: 4 fő (kenuzás) 
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Vetélkedők: 

A támogatási időszakban két terepi vetélkedő, valamint egy internetese vetélkedő került lebonyolításra. Az 

internetese vetélkedőre7 csapat jelentkezett, a két terepen megtartott egész napos vetélkedőt júniusban 

tartottuk 31 illetve 44 fő részvételével, akik a helyi iskola felső korosztályából kerültek ki.  

Tanösvény fejlesztése: 

A HOTEK erdőben található tanösvény jelenleg mintegy 2500 méteren fut keresztül az erdőben, számos 

bemutató táblán keresztül mutatva be az erdő életét. A tanösvényt kialakítása óta több mint 1000 fő látogatta 

meg. A pályázati támogatásból 4 új tanösvény tábla került felállításra az alábbi témákban: 

- 2 köszönő és köszöntő tábla 

- 1 madarakat bemutató általános tábla 

- 1 repatriáló telepet bemutató madárvédelmi tábla 

Élménypedagógiai eszközfejlesztés: 

Az erdő területén került kialakításra a jelenleg még 4 elemből álló mozgáskulturát fejlesztő játszótér, valamint 3 

pad és asztal került felállításra, pihenésre, oktatásra. A fejlesztőteret felállítása óta több gyermekes család is 

meglátogatta, főként hétvégén.  

 

Őshonos fajták tenyésztésének népszerűsítése a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési 

Programban, és térségi összefogás erősítése a tenyésztési törekvésekben 
 

1. Magyar fajták a Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programban c. kiadvány elkészítése 

A program lebonyolítása során létrejött egy kiadvány, amely a helyi és térségre jellemző Őshonos állatfajtákat 

hivatott bemutatni részletesen, illetve azt, hogy milyen tenséztési jellemzői és adottságai vannak egy - egy ilyen 

fajtának. 

2. Juhászfesztiválon való szereplés, Szent György Nap 

Kevi Juhászfesztivál lebonyolítása történt meg, amely lebonyolítást többszöri egyeztetés, és párbeszéd előzte 

meg a városi civil szervezetekkel, illetve a városvezetéssel, s olyan hagyományőrző csoportokkal és 

kézművesekkel, akiket meginvitáltunk a saját is hagyományőrző udvarunkba, hogy emeljék rendezvényünk és 

megjelenésünk népies jellegét. A kétnapos rendezvény ideje alatt a hangsúly a hagyományőrzésen volt. Ennek 

szellemében az egyesület munkatársai helyi népviseletbe öltözve - a hölgyek kékfestő viseletben, a férfiak 

csikósruhában - fogadták a standjukhoz érkező érdeklődőket. Az Egyesület sátránál fellelhető volt a Túrkevei 

Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program némely „főszereplője”is, úgy mint az őshonos rackajuhokból álló kis 

nyáj.  Mindemellett a hagyományos népi építészet egy igen jellegzetes objektuma, az ún. kontyos kunyhó is 

felállításra került, mely a legelő állattartás elengedhetetlen építménye volt, s amelyet ugyancsak az egyesület 

lelkes önkéntesei és munkatársai építettek meg a rendezvényre. A kunyhó mellett rotyogott a kevi birkapörkölt. A 

sátorban rengeteg ingyenes kiadvány talált gazdára. A fesztivál ideje alatt a népi gyermekjátékok választhattak a 

vendégek. A kötélhúzásra, kötélmászásra folyamatosan érkeztek jelentkezők. A malacfogó versenyre is több, mint 

50 gyermek vállalkozott, s a győztes a megfogott malacot haza is vihette. Lehetőség nyílt az egyesület szakmai 

tevékenységeinek megismerésére is, illetve szakmai kérdések tisztázására is volt lehetőség. A sátor mellett 

színvonalas lovasbemutató és lovagoltatás is pezsdítette a hangulatot, ahonnan a szervezet lova sem 

hiányozhatott. Az egyesület tájrehabilitációs programja is bemutatásra került, amely a legelő állattartás szerepét 

ismertette, mind szóban, mind pedig a program során létrehozott tájékoztató táblák segítségével. A 

juhászfesztivált, - amely az Önkormányzattal közös szervezésben valósul meg,- megelőzte az első Szent- György 

napi állatkihajtás ünnepe, amely létrehozásában és lebonyolításában oroszlánrészt  vállalt föl egyesületünk is, a 

főszervező a Nimfea Természetvédelmi Egyesület mellett. A két szervezet több program során sikeres 

együttműködést valósított már meg. Az állatkihajtás ünnepén 80 egyedből álló szarvasmarha csordát tereltünk 

végig a város főutcáin, majd egész napos népies hagyományőrző előadásokkal, árusokkal, kirakodókkal tarkított 

mulatság volt a városi liget területén. A program sikeres volt a lakosság körében is, így jövőre újra tervezzük, 

hagyományteremtő jelleggel a következőt. 



Herman Ottó Természetvédő Kör 
Közhasznúsági jelentés, 2008 
 

6. oldal  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Gazdafórumok szervezése, lebonyolítása 

 Több olyan fórum lebonyolítása és előkészítése történt meg, amely vidékfejlesztéssel, fenntarthatósággal, 

környezetkímélő kaszálással, aktuális mezőgazdasági lehetőségekkel, képzésekkel foglalkozott. 

Ilyen volt a decemberben megtartott Kölcsönös Megfeleltetéssel foglalkozó fórum, amely témája magában 

ötvözte a minél környezetkímélőbb megoldások bemutatását, a hazai elvárásokat, jogszabályi hátterét és 

ellenőrzési rendszerét. 

Másik ilyen fórum volt februárban, a gazdakörrel közösen megtartott összejövetel, amelynek témája a közös 

együttműködési lehetőségek, pályázati lehetőségek és gazdatanfolyamok megszervezésének lehetősége volt. 

Ebben az időszakban történt meg a márciusi fórum előkészítő munkálatainak szervezése is, mint a téma 

összeállítás, meghívók szerkesztése, kipostázása, médiákon keresztüli meghirdetése. A fórum több 

vidékfejlesztési témát érintett. 

4. A mintaterület fejlesztése, napelemes villanypásztor rendszer kialakítása  

Gyepkezelési eljárásoknál is fontos, hogy minél környezetkímélőbb legyen. Ennek ismertetése és népszerűsítése 

érdekében ezen programon belül kiadtunk egy összefoglaló füzetet is, amely azon gazdálkodókat hivatott 

segíteni, akik kaszálással hasznosítják gyepterületüket, s szeretnék minél természetkímélőbb módon hasznosítani 

azokat. 

Köztudott, hogy a természetkímélő gyepkezelésnek a leghatékonyabb eszköze a legeltetés. A legeltetés 

megvalósítása érdekében olyan legelő állatállományt szereztük be, mint pl. a mezőhegyesi félvér (furioso north - 

star) ló, illetve a racka juh. 

Ahhoz, hogy ezeket a jószágokat legeltetni tudjuk, szükségünk van egy úgynevezett villanypásztor rendszerre, 

amely azt hivatott szolgálni, hogy az állatok bekerítve, állandó emberi felügyelet nélkül képesek legyen 

szervezetten legelni.  

A villanypásztor rendszer segítségével, olyan szakaszolt legeltetést is véghez tudunk vinni, amely segíti a gyepet 

rehabilitálni és ökológia állapotát rendbe hozni. A különféle állat típusok különféle módon legelnek, és járulnak 

hozzá a gyepek fenntartásához. Ennek technikai megoldására szükségünk van egy napelemes villanypásztorra, 

amellyel mindez megvalósítható. Fontos szempont még, hogy mivel természetvédelemmel foglalkozunk, 

igyekeztünk olyan rendszert beszerezni, amely nem csak magával a legeltetéssel járul hozzá a 

természetvédelemhez, hanem maga a működése is kevésbé terheli a természeti erőforrásokat, hanem mind 

inkább a megújuló energiákat hasznosít. Ezért esett a választásunk a napelemes villanypásztor rendszerre, amely 

a tavasztól őszig tartó legeltetési időszakban megfelelően ellátja a kerítés árammal. Így külső segítségre 

áramforrásra nem vagyunk ráutalva, nem függünk külső áramtól a nyári időszakban, s időlegesen még akkumlálni 

is képes, a begyűjtött energiákat. 

5. Furioso-North Star tenyésztéssel kapcsolatos együttműködés kialakítása a Nagykunságban  

2008. őszén beléptünk a Furioso North Star lótenyésztő egyesületbe, hogy minél nagyobb összefogással tudjuk a 

fajtafenntartás érdekeit szorgalmazni, s olyanokkal tudjunk együttműködni, akik szívükön viselik ezen lófajta 

sorsát. 

2008. őszén kancavizsgán vettünk részt a szomszédos Mezőtúri telepen, ahol megismerhettük a vizsgának a 

lebonyolítását. Illetve találkozhattunk a tenyésztőtársakkal és a Furioso egyesület vezetőivel, hogy a majdani 

találkozót meg tudjuk szervezni. 

A télen sor került a furioso közgyűlésre is, amelyen szervezetünk is képviseltette magát, immár mint 

szavazójoggal rendelkező tag. 

A tavaszi találkozó időpontjának leegyeztetése a vezetőséggel történt meg. A meghívók és a program 

összeállítása, kialakítás volt a munkafolyamat. Illetve a találkozó időpontjának meghirdetése honlapon és egyéb 

fórumokon keresztül. A helyi és környékbeli tenyészetek meghívás zajlott le. A program során elkészített, a furioso 

– north star őshonos lófajtát népszerűsítő kiadvány eljuttatása a tagok felé az egyesületen keresztül megtörtént. 

A saját programunkba bevont furioso kanca további tenyésztésbe vonása és fajtafenntartása szempontjából egy 

mén néző körutat szerveztünk (2009. február), hogy minden egyes tenyészteni kívánt kancának megfelelő 

adottságokkal és erősségekkel rendelkező mént találjunk a párosításhoz, hogy az utódok is megfelelő 

adottságokkal a szülők néhány gyengébb tulajdonságait esetlegesen javítva tudjunk utódokat előállítani. 
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A körút folytatása az egész program ideje alatt aktuális lesz, mivel a megvásárolt kancák ivarzását és adottságait 

tekintve folyamatos. 

A körút folyamán természetesen nem csak a méneket, de azok tartóját is volt szerencsénk megismerni, amely 

során még szorosabb együttműködést sikerült kialakítani a furioso lófajta tenyésztő társakkal. 

A Lótenyésztő egyesület vezetőségével 2, 5 hónapos egyeztetés (2008. december- 2009. február) után márciusi 

időpont lett kitűzve a közös nagykunsági találkozóra. A találkozó márciusa volt, amely során igen fontos 

információ csere történt meg. Megjelentek a helyi és környékbeli furioso tenyészetek képviselői is, s a 

tenyésztőegyesület vezetőségének 2 tagja. 

Volt szó a további szorosabb együttműködésről, s arról, hogy  az egy egymáshoz viszonylag közel, de mégis 

elszigetelten működő tenyészetek, összefogással, és a tenyésztő egyesülettel a háttérben, hogyan tudná erősíteni 

a fajta fennmaradását. 

Fontos következtetése volt az összejövetelnek, hogy nemcsak a kisebb tenyészeteket, de úgy magát az 

egyesületet is fenntartási nehézségekkel küzd, s nehéz összefogásra ösztönözni a tagokat is. Megállapodtunk 

abban, hogy az fajtafenntartó egyesülettel közösen egy fajtanépszerűsítő kiadványt fogunk megjelentetni, ezzel 

is elősegítve az állattartási kedvet. Illetve abban, hogy a 2009. áprilisában megrendezésre került 

Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Napokon szervezetünk is képviselteti magát, így egy Országos Tenyész 

szemlén vettünk részt az általunk tartott furioso ménnel. 

Eközben a ménnek elintéztük a fedeztetéshez szükséges papírjait, így most már mi is hozzájárulhatunk a 

gyakorlatban is a fajtafenntartáshoz. 

A mén bemutatása és fajtanépszerűsítés, állományfejlesztés elengedhetetlen, hogy a ménnel minél több, helyen, 

versenyen jelenjünk meg. 

6. Tájékoztatótáblák kihelyezése 

A tájékoztató táblákra kerülő szöveg és képanyag összeállítása megtörtént és nyomdába való elküldés után 

elkezdődhetett a táblák asztalossal történő elkészítése is. A táblák és a tájékoztató anyag elkészült, s már több 

nyilvános fórumon bemutatásra került. Ilyen volt pl. a Kevi Juhászfesztivál. A táblák fix helyének kijelölése 

megtörtént, de mivel a nyár folyamán több olyan mobil rendezvényen is szerepelt szervezetünk, ahová elvittük 

azokat népszerűsíteni tevékenységünket a segítségükkel. Ez év őszén kerülnek kihelyezésre a végleges helyre. 

7. Tenyészállomány fejlesztés a legeltetési tevékenységünkhöz  

A program során 15 db őshonos fehér rackajuh került beszerzésre, amely a közösségi gyepeinket fogja legelni és 

kezelni területeinket, illetve egy darab furioso north star fajtájú ló, amely ugyancsak az őshonos tenyésztési 

céljainkat, génfenntartást fogja szolgálni reményeink szerint. 
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PÉ N Z Ü G Y I  B E S Z Á M O LÓ  

A számviteli beszámoló: 
 

1 8 8 3 0 0 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 
2 0 0 8 

év 
 
              adatok E Ft-ban 

Sorszá
m A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) 9.916  13.569 
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK    
3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 9.316  12.914 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 600  655 
5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 9.405  10.964 
6 I.   KÉSZLETEK   771 
7 II.  KÖVETELÉSEK   1.700 
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 9.405  8.493 
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN 19.321  24.533 
11 C. Saját tőke (12.-16. sorok) 19.310  24.420 
12 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE    
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 10.810  19.999 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL) 

 8.500  4.421 

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL    

17 D. Tartalék  -23   
18 E.  Céltartalék    
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)  34  113 
20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  34  113 

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor) 19.321  24.533 
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1 8 8 3 0 0 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 8 

év 
 
 
                         adatok E Ft-ban 
Sorszá
m A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 18.143  18.739 

2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
    (1.+2.+3.+4.+5.) 18.143  18.739 

3     1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás    
4         a.) alapítótól    
5         b.) központi költségvetéstől    
6         c.) helyi önkormányzattól    
7         d.) egyéb   29 
8      2. pályázati úton elnyert támogatás 11.542  17.942 
9      3. közhasznú tevékenységből származó bevétel 6.527  636 
10      4.  Tagdíjból származó bevétel    
11      5.  Egyéb bevétel 74  132 

12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ 
BEVÉTELEK    

13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) -  - 
14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
15     2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek    
16 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 18.143  18.739 
17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)    
18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 13.218  20.494 
19     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 8.824  13.505 
20     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
21     3. Ráfordítást jelentő elszámolások 819  813 
22     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 3.575  6.176 
23 F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 -   
24     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások    
25     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások    
26     3. Ráfordítást jelentő elszámolások    
27     4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások    
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1 8 8 3 0 0 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 0 8 

Év 
 
 

      adatok E Ft-ban 
Sorszá
m A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 5.744  -942 

29 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  eredménye 
(A/I-E/1-E/4) 5.744  -942 

30 Vállalkozási tevékenység tárgyévi    
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)    

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -819  -813 

32 Közhasznú tevékenység nem pénzben  
realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) -819  -813 

33 Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
realizált  eredménye (B/2-F/2-F/3)    

34 I.   Adózás előtti eredmény  B-F/I+-H2    
35 J.   Fizetendő társasági adó    
36 K. Tárgyévi eredmény 8.500  4.421 

37 Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 8.500  4.421 

38 Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J)    

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1.835 
40              1. Bérköltség 1.189 
41                  ebből   - megbízási díjak  
42                              - tiszteletdíjak  
43               2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 272 
44               3. Bérjárulékok 374 
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 9.583 
46 C. Értékcsökkenési leírás 2.800 
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 100 
48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  

49              ebből:  A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként  
                         elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás  

50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 29 
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b) A költségvetési támogatás felhasználását; 
Egyesületünk 2008-ban költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott. 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

 Előző év Tárgy év Változás 
Tőkeváltozás 19.310 eFt 24.420 eFt 26,5 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;  

Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott 

e) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól kapott támogatás mértékét; 

 

Támogató Azonosító Téma Összeg 
Norvég Civil 
Támogatási Alap 
(Ökotárs Alapítvány) 

NCTA-2008-Z01547 Innovatív vidékfejlesztési törekvésekkel a biológiai 
sokféleségért 6.772.624 

Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési 
Minisztérium 

FVM 1725/1/08  Erdők közjóléti faladatainak megvalósítása (tanösvénytáblák 
készítse) 300.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-08-A-P-
0242 

Összefogás a Bihar hegység gyöngyének, a Pádisi 
Karsztvidéknek megmentésére 400.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-CIV-08-D-P-
0245 

Tatabánya környéke környezeti gondjainak és a látogatott 
civilek szakmai érdekképviseleti munkájának megismerése, és 
ezzel együtt szakmai találkozón részvétel 

257.280 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-CIV-08-B-P-
0121 

Közösségi összefogással a vidéki helyben maradásért és a 
vidéki élet népszerűsítésért az Alsó-Berettyó melléken 1.281.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-08-D-P-
0121 

EU-s érdekérvényesítési technikák és alkalmazásuk brüsszeli 
civil lobbysták segítségével 800.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-08-B-P-
0145 

Halak védelme és védelmük népszerűsítése 
tapasztalatátadással szervezetünk és lengyel partnerének 
együttműködésével 

600.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-08-B-P-
0190 

Nemzetközi tapasztalat átvétele Európai Uniós Life+ pályázat 
kidolgozásához és megírásához 800.000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-08-A-P-
0147 

Tájfajták szerepe a helyi kultúrában – együttműködés a 
Visegrádi országok civil szervezeteivel egymás tájhonos 
fajtáinak megismerésére 

940.000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, 
Zöld Forrás 

K-36-08-00214A V Természetkímélő gyepgazdálkodási eljárások alkalmazásának 
népszerűsítése a Nagykunságban  2.306.070 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, 
Zöld Forrás 

K-36-08-00244A V 
Őshonos fajták tenyésztésének népszerűsítése a Túrkevei 
Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programban, és térségi 
összefogás erősítése a tenyésztési törekvésekben 

1.165.000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, 
Zöld Forrás 

K-36-08-00096A V 
Környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, 
ismeretterjesztés a Fekete István Oktatóközpontban és 
országos ifjúsági versenyek hirdetése  

2.070.000 

f) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét; 

A HOTEK tisztségviselői (egy elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag, illetve a fegyelmi és ellenőrző 
bizottságok tagjai) nem részesülnek e jogszabály hatálya alá eső rendszeres költségtérítésben, fizetésben, 
tiszteletdíjazásban. 2008-ban e tisztségeket betöltők kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú 
feladatvállalásaikat. 

 Kontos Tivadar 
 elnök 


