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TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
Gazdasági, menedzsment összefoglaló:  
A Herman Ottó Természetvédő Kör térségének egyik legsikeresebb, és legeredményesebb szervezete. 
tevékenysége hatással van a térség természetvédelmére, civil közéletére egyaránt. A HOTEK 2010-ben 
egy viszonylag sikeres évet zárt, korábbi Norvég támogatásokból adódó pályázati kötelezettségek miatt a 
szervezet finanszírozása stabil volt, működésében voltak hiányosságok, mert arra nem sikerült elég 
forrást szeretni, de a munkák egy részét (bizakodva) elhalasztottuk 2011-re, egy másik részét 
fokozottabb önkéntes szerepvállalással megoldottuk. Az év folyamán több ellenőrzést kaptunk – 
szervezetünknél a KEHI is járt, és túlnyomó többségében rendben találta a működéssel, pályázat 
lebonyolítással kapcsolatos hátterünket, néhány kiegészítő dokumentációval.  
 
Szakmai beszámoló:  

• Szakmai tekintetben komoly eredményeket értünk el, hiszen saját akkreditált képzési 
elképzeléseink háttéranyagai elkészültek, amelyek lehetővé teszik, hogy kisgyermekek és 
ifjúság mellett egyre több felnőtt képzést is szervezzünk szakterületünkhöz kapcsolódóan.  

• Természetvédelmi tekintetben úja programot indítottunk az alföldi zártkertek természeti 
értékeinek védelméért,  az azokban fellelhető agro-diverzitást növelő értékek megőrzéséért.  

• Az év folyamán 4 természetvédelmi tábort, és közel 60 egyéb ifjúsági rendezvényt 
szerveztünk.  

• Nemzetközi szerepvállalásunk növekedett, az NCA támogatásoknak köszönhetően több 
szakmai programot bonyolítottunk le külföldi partnerek segítségével.  

• őshonos fajták fenntartására irányuló modell programunk, a Túrkevei Tájrehabilitációs 
Térségfejlesztési Program folytatódott, a témában számos szakmai konferencián mutattuk be 
gazdálkodási eredményeinket és a legeltetéssel kapcsolatos természetvédelmi 
tapasztalatainkat.  

• Túrkevén a helyi szintű helyismereti, honismereti programjaink gyarapodtak, mind ifjúsági 
elemekkel, mind kiadvány kiadással, felnőtt ismereterjesztési tevékenységekkel bővültek. 
Kiemelkedő jelentőséggel bírt, hogy második alkalommal tudtuk megszervezni a Szent György 
napi állatkihajtó ünnepünket.  

• KEOP támogatással helyi komposztálási programot indítottunk, térítésmentesen tudtunk a 
helyi lakosságnak komposztáló edényeket átadni, és nagy sikerrel zajlott ezzel kapcsolatos 
szemléletformáló tevékenységünk is.  

• Az speciális eredménye volt az évnek, hogy a szigorított választási rendszerben (Túrkevén 
mindössze 8 önkormányzati képviselői hely) egyedüli civil szervezeti jelöltként 45 jelölt közül 5 
helyen szerepelt jelöltünk, és egyedüli civilként ült be a képviselő testületbe. 

• Az év folyamán több helyi, ismeretterjesztő, szemléletformálási célú kiadványt adtunk ki, 
készültek szórólapok helyi értékek védelmével kapcsolatos témákban, részt vettünk 
klímavédelmi akciókban, GMO hazai engedélyezésével kapcsolatos kampányban és több 
programunkat bonyolítottuk más zöld szervezetekkel közösen.  
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RÉSZLETESEN 
 
„MEGSZÓLALÁS-MEGSZÓLÍTÁS“ – kommunikációs készségfejlesztő tréning civil 
szervezeteknek 

A Herman Ottó Természetvédő Kör annak érdekében, hogy a térség civil szervezetei társadalmi 
kapcsolatait megerősítse, ismertségüket fokozza egy 40 órából álló, kommunikációs képességet és 
készséget fejlesztő tréninget tartott a Fekete István Oktatóközpontban. A képzés során részt vettek a 
Túrkevei Városvédő- és Szépító Egyesület tagjai, a Beklen Alapítvány képviselője, a Benkő Gyula 
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület tagjai, a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
munkatársai, valamint a Herman Ottó Természetvédő Kör önkéntese. Volt olyan jelentkező, aki – bár a 
jelentkezési lapját leadta- jelezte a képzés megkezdése előtt, hogy objektív okok miatt nem fog tudni 
részt venni az oktatáson.  

A képzés februárban egy egyeztető megbeszéléssel indult, mely során találkoztak a képzők a 
résztvevőkkel, képet alkothattak arról, hogy kik milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel, személyes 
elvárásokkal indulnak az oktatásnak. A márciusi találkozó alkalmával a sikeresen megbeszélésre kerültek 
a tényleges oktatási időpontok, valamint előre megkapta mindenki azt az oktatási anyagot, amely nagy 
vonalakban tartalmazza a tréningeken hallottakat. A tényleges képzés április végén kezdődött, és 
összesen 7 napot vett igénybe.  

A tréningen hallottak alapján képesek lesznek a résztvevő civil szervezetek képviselői arra, hogy 
hatékonyabbak legyenek a kommunikációs lehetőségek megteremtésében, sikeresebben fejlesztik és 
építik a sajtókapcsolataikat, a tárgyalási folyamatokban eredményesebbek legyenek, mindezeknek 
köszönhetően pedig növekszik ismertségük, elismertségük, támogatottságuk. Mindezek mellett olyan 
döntési és probléma- megoldási eszközöket ismerhettek meg, melyek biztosítják, hogy kölcsönös 
megelégedettséggel tudjanak tárgyalni akár hivatalos ügyekről van szó, akár leendő tagok toborzásáról. 
Így a jövőben a civil szervezetek munkahatékonysága javul, fejlődik a közhasznú feladatok elvégzésének 
képessége.  

 
Leader nemzetközi tapasztalatainak kommunikációja a hazai rendszer politikamentesség 
növeléséért 

A Leader közösségek olyan alulról induló kezdeményezések, melyeket az Európai Unió támogat, 
és eredeti céljai szerint, mivel a közösség dönti el, hogy mire kéri a támogatást, a helyi emberek 
igényeihez alkalmazkodik, azt szolgálja ki. Pályázni bárki pályázhat, ha a beadott kérvény megfelelő 
minőségű. Ennél fogva a vidéknek ez óriási lehetőségeket jelent, ugyanakkor a társadalomba nem 
ágyazódott be a tudat, hogy létezik ilyen lehetőség. Sajnos a magyar bürokrácia nem növeli a 
lelkesedést, de a külföldi tapasztalatok átvételével pont ezzel szerettünk volna szembemenni, a jó és több 
éves tapasztalatok átvételével rámutatni a problémákra, ugyanakkor megoldást is találni rájuk. 

A kiadvánnyal a támogatási rendszer jobb megismerésére tettünk kísérletet. Elsősorban nem 
szakmaibelieket céloztunk meg vele, hanem a vidéki embereket, akik érdekeltek a fejlesztésekben, vagy 
van rá érdeklődésük. 

Ezt erősítettük prezentációkkal, melyek célközönsége szintén az érdeklődő vidéki társadalom volt. 
A konferenciák során felhozott problémák remélhetőleg szembesítik a döntéshozókat a problémákkal és 
megoldásra kényszerítik őket, hogy a pályázási kedv nagyobb legyen. 
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Holland tapasztalatok átvétele a fenntarthatóságra nevelésben 

A környezeti nevelés, környezetre nevelés egy kiemelkedően fontos területe a 
természetvédelemnek, hiszen a mai gyerekek azok, akik később sok ezer döntést hoznak meg életük 
során. Ezek a döntések nagyban befolyásolják majd saját, de akár tágabb környezetüket is. Ezért fontos 
megalapozni, hogy fiatalon megismerjék azokat a folyamatokat és fogalmakat, amik ismeretével 
tudatosabb, a környezetükkel nagyobb harmóniában álló életet tudnak élni. A természet ismerete, 
szeretete, a szabad levegőn eltöltött idő hozzásegíti a gyerekeket és szüleiket egy egészségesebb 
életmód kialakításához, hazánk természeti és kulturális örökségének jobb megismeréséhez. 

 
 
A vidéki identitás erősítése hagyományőrző programokon való megjelenéssel 

A Herman Ottó Természetvédő Kör múltjából és tevékenységéből adódóan elsősorban környezeti 
neveléssel, szemléletformálással, természetvédelmi, valamint környezetvédelmi problémákkal, és 
azoknak a társadalomra gyakorolt hatásival foglalkozott. Szervezetünk arculatát, sokszínűségét és ezáltal 
megítélését, minél szélesebb körben való népszerűsítését nagyon hatásosan elősegíti a megvalósítandó 
pályázat együttműködésre hangsúlyt előtérbe helyező tevékenysége, a hagyományőrző programok 
megjelenése tevékenységi körünkben. Programunk a kulturális értékmegőrzést célozza, s elősegíti a 
helyi, a vidéki identitás erősítését tevékenységükben kiemelten fontosnak tartó szervezetek, 
magánszemélyek közötti partneri együttműködések kialakítását, fejlesztését is. Egyesületünk a hazai 
tájak természeti-, táji- és kulturális értékeinek védelmét kiemelten kezeli, mert hisszük, hogy a 
természetvédelem célkitűzései csakis a táj, a tájban élő ember védelmével valósíthatók meg. Az „A vidéki 
identitás erősítése hagyományőrző programokon való megjelenéssel” című programunk tevékenységei 
során kiemelt figyelmet fordítottunk a nyilvánosság széleskörű tájékoztatására, a programban résztvevő 
civil szervezetekkel és a lakossággal történő együttműködés fejlesztésére annak érdekében, és minél 
többen vegyenek részt célkitűzéseink megvalósításában. A program során eddig elért, a helyi és térségi 
közösség és partnerszervezeteink számára pozitív hatással bíró eredményeink: 

 szűkebb és tágabb lakóhelyünk történetének, értékeinek, népéletének, kulturális 
hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása 

 a vidéki élet, a helytörténet, hagyományok iránt érdeklődő lakosság, helytörténettel 
foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolása, segítése és népszerűsítése, 
együttműködésük elősegítése 

 a helyi hagyományok élményközpontú felidézését célul tűző rendezvényeken való  
megjelenés megvalósításával az ifjúsági korosztály orientálása a lakóhely történeti 
múltjának jobb megismerése iránt, hasznos szabadidő-eltöltési lehetőség biztosítása 

 sajátos hagyományaink, népszokásink, népi játékok, kulturális örökségünk megőrzésével a 
vidéki élettér védelme, a fiatalok szülőföldhöz kötődésének, lokálpatriotizmusának 
erősítése 

 a felnőtt és ifjúsági közösségek összefogásának, kapcsolatrendszerének fejlesztése 
 helyi népművészek, helyi termék előállítók, kézművesek értékteremtő tevékenységének, 

termékeinek megismertetése, népszerűsítése, bemutatkozási alkalom biztosítása 
 a település kulturális programkínálatának bővítése, a hagyományturizmus népszerűsítése, 

az egyedi sajátosságokon alapuló turisztikai kínálat szélesítése 
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TERVEINK 2011 .  évre  
A Herman Ottó Természetvédő Kör számára a 2011-es év mind szakmailag, mind gazdaságilag meghatározó 
lehet.  Az egyesület helyi beágyazottsága jelentős. térségi ismeretsége jó, és szakmai hitelessége erős. Ennek 
megfelelően a 2011-es év szakmai célkitűzései során kiemelt hangsúllyal igyekeztünk az erősségeink 
fenntartására és ennek megfelelően törekedtünk a programjaink kidolgozására.  

 Egyik legfontosabb tevékenységünk a Fekete István Oktatóközpont fenntartásával kapcsolatosan ránk 
eső szakmai feladatok elvégzése lesz, ami jócskán foglal magába helyi közéleti programszervezést 
épp úgy, mind számos ifjúsági programot. Az év során változatlanul nagy arányban törekszünk a helyi 
megemlékezésekre a jeles zöld napokból, szervezünk táborokat, eredi iskolát, előadásokat helyi 
természetvédelmi akciókat kirándulásokkal, előadásokkal, családi napokkal. Részt veszünk a civil 
majálison, a juhászfesztiválon, és a civil partnereinkkel több más térségi meghíváson is.  

 A meglévő pályázati kötelezettségeinkből adódó feladatokat maradéktalanul teljesíteni fogjuk. Ebből 
adódóan a helyi védett természeti területek kezelésére irányuló felkéréseknek továbbra is leget 
teszünk, az ehhez kapcsolód természetvédelmi kezelési feladatokat elvégezzük. A Kövi forrásból lévő 
természetvédelmi programunkat folytatni kívánjuk, és zárt kertek védelmi tevékenységeit bővíteni. 
Szeretnénk fejleszteni az együttműködést a térségi vadásztársaságokkal, hogy az apróvad állomány 
(és főként annak élőhelyét jelentő – természetvédelmi szempontból is fontos élőhelyek) jellegét 
közösen védjük tartsuk fenn.  

 Ez évben is rész kívánunk venni országos környezet- és természetvédelmi akciókban, amelyekben 
kiemelt partnereink lesznek a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Hulladék Munkaszövetség és a 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület. Idei kiemelt feladatok a földmoratórium meghosszabbításával 
járó vidékfejlesztési teendőkre, a biológiai sokféleség védelmére irányuló törekvésekre és a illegális 
hulladéklerakók felszámolására, és keletkezésük újbóli megakadályozására fog koncentrálni.  

 A természetvédelmi mintagazdaságunkban a racka juhok állományát növelni kívánjuk, de a Furioso 
North Star állományát csökkenteni, és kiemelt terv, hogy ezekkel kapcsolatos hagyományőrző 
programjaink gyarapodjanak. A legeltetési vizsgálatokat folytatjuk, és törekszünk a természetvédelmi 
kezelésből adódó tapasztalatok átadására. Ennek megfelelően igyekszünk a szakmai programmal 
országos és nemzetközi konferenciákon is részt venni, és az év során két alkalommal székhelyünkön 
is szemináriumot szervezni.  

 Helyi közéleti tevékenységünkből adódóan segíteni kívánjuk a helyi önkormányzat civilbarátabb 
működését, törekedni kívánunk hogy a helyi civil szervezetek támogatottsága javuljon, és szakmai 
véleményeik a döntéshozás mechanizmusába jobban becsatornázódjanak. A program kapcsán helyi 
közéleti lap kiadására törekszünk.  

 Általános természetvédelmi törekvéseinket fenn kívánjuk tartani, a térségben a beteg madarak 
begyűjtésével ápolásával kapcsolatosa feladatokban részt veszünk, részt veszünk gyakorlati 
fajvédelmi programokban pl. kiemelten a túzok, fülesbaglyok, ugartyúk, szék csér, több 
ragadozómadárfaj védelme érdekében.  Emellett odútelepeinket karbantartjuk és kis énekes madarak 
védelme érdekében tett intézkedéseinket bővítjük.  

 Megmaradtak nemzetközi törekvéseink, főként romániai magyar szervezetekkel való együttműködések 
fenntartására, bővítésére, fejlesztésre törekednénk, szeretnénk a erdélyi juhtartással kapcsolatos 
hagyományőrző kulturális cserénket folytatni, és szeretnénk a Bihar hegység természeti értékei 
védelme érdekében megtett programjainkat partnereinkkel folytatni.  
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P É N Z Ü GY I  B E S Z Á M OL Ó  

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 1 0 

év 
 
              adatok E Ft-ban 

Sors
zám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok) 17.897  16.627 
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK    
3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 17.242  15.972 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 655  655 
5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 2.098  1.899 
6 I.   KÉSZLETEK 1.950  1.650 
7 II.  KÖVETELÉSEK    
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 148  249 
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN 19.995  18.526 
11 C. Saját tőke (12.-16. sorok) 18.954  18.143 
12 I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE    
13 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 23.528  18.236 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL) 

-4.574  -93 

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL    

17 D. Tartalék    
18 E.  Céltartalék    
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok) 1.041  383 
20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.041  383 

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor) 19.995  18.526 

 



  Herman Ottó Természetvédő Kör 
  Közhasznúsági jelentés, 2010 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   7. oldal   

 

 
 

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 1 0 

év 
 
 
                         adatok E Ft-ban 

Sors
zám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 

1 A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele (I+II) 20.322  23.292 

2 I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 
    (1.+2.+3.+4.+5.) 20.322  23.292 

3 1. Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás    

4         a.) alapítótól    
5         b.) központi költségvetéstől    
6         c.) helyi önkormányzattól    
7         d.) egyéb    
8 2. pályázati úton elnyert támogatás 15.952  17.668 

9 3. közhasznú tevékenységből származó 
bevétel 4.279  5.549 

10 4.  Tagdíjból származó bevétel    
11 5.  Egyéb bevétel 91  75 
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.) 20.322  23.292 

17 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 
(A/II+B/2)    

18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 
1+2+3+4 24.926  23.881 

19     1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22.734  20.500 
20     2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások   300 
21     3. Ráfordítást jelentő elszámolások 2.162  2.585 

22     4. Ráfordításként nem érvényesíthető 
kiadások 30  496 

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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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
2 0 1 0 

Év 
 
 

      adatok E Ft-ban 
Sors
zám A tétel megnevezése Előző év Ekőző év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) -2.442  2.296 

29 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 
pénzügyi  eredménye (A/I-E/1-E/4) -2.442  2.296 

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

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-
1+-2) -2.162  -2.885 

32 
1. Közhasznú tevékenység nem 

pénzben  
realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) 

-2.162  -2.885 

33 
2. 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 -4.574  -93 

37 
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi 

eredménye (A/I+A/II)-
(E/1+E/2+E/3) 

-4.574  -93 

38 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J)    

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 6.110 
40              1. Bérköltség 4.807 
41                  ebből   - megbízási díjak  
42                              - tiszteletdíjak  
43               2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
44               3. Bérjárulékok 1.303 
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 13.007 
46 C. Értékcsökkenési leírás 2.997 
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 971 
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  
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b) A költségvetési támogatás felhasználását; 
Egyesületünk 2010-ben költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott. 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

 Előző év Tárgy év Változás 
Tőkeváltozás 23.528 eFt 18.236 eFt -22 % 

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 3 136 526 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 
 

K-36-08-00096A Természetkímélő gyepgazdálkodási eljárások alkalmazásának 
népszerűsítése a Nagykunságban 

230 000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 
(norvég/EGT) 

F-66-07-00052 Környezeti nevelés, ismeretterjesztés és szemléletformálás a 
Fekete István Oktatóközpontban, és akkreditált pedagógus 
továbbképzés beindítsa 

2 328 489 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-EA-09-0808 A Herman Ottó természetvédő Kör működéséhez kapcsolódó 
kiadások támogatására 

900 000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-09-A-
0359 

Tájak védelme a tájhonos fajták védelmével – együttműködés a 
helyi értékek védelméért 

400 000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-09-D-
0111 

EU-s érdekérvényesítési technikák és alkalmazásuk brüsszeli 
civil lobbysták segítségével 

800 000 

NFÜ, KVVMFI és az 
Európai Regionális 
Fejlesztési Alap  

KEOP-6.2-0/A-
2008-0026 

Komposztálást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása Túrkeve 
Vásártéri városrészében 

203 642 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-09-00210 W Országos környezetvédelmi kampányok lebonyolításában való 
regionális részvétel 

1 885 500 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-09-B-
0168 

Állattartó hagyományok kapcsolata – székelyföldi tapasztalatok a 
„juhméréssel” 

882 000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-10-00041B Túrkevei zártkertek tájhonos extenzív gyümölcsöseinek, ott 
található tájfajták és azok védett életközösségeinek védelme 

1 410 300 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-DP-10-A-
0282 

A vidéki identitás erősítése hagyományőrző programokon való 
megjelenéssel 

808 000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-CIV-10-A-
0050 

„MEGSZÓLALÁS-MEGSZÓLÍTÁS“ – kommunikációs 
készségfejlesztő tréning civil szervezeteknek 

1 016 300 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-EA-10-1042 A HOTEK működésével összefüggő kiadások támogatása a 
2010-2011-es évben 

1 800 000 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-10-B-
0400 

Leader nemzetközi tapasztalatainak kommunikációja a hazai 
rendszer politikamentesség növeléséért 

967 500 

Nemzeti Civil 
Alapprogram 

NCA-NK-10-B-
0408 

Holland tapasztalatok átvétele a fenntarthatóságra nevelésben 900 000 

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. 2010-ben e tisztségeket betöltők kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú 
feladatvállalásaikat. 

 Kontos Tivadar 

 elnök 


