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A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2007. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 

 

S Z A K M A I  B E S Z Á M O L Ó  

 

A 2007-es év nagy vízválasztó volt s szervezet életében. 1989 óta tartó aktív m ködés, 1995 óta 
tartó folyamatos szervezeti fejl dés látszott megtorpanni, amikor 2007. májusában a f állású munka-
társak jelent s részének felmondani kényszerült a szervezet vezetése. A szervezeti kultúra azonban 
úgy véljük legy zte a nehézségeket, és a munkatársak jelent s része önkéntesként tovább folytatta a 
munkát, aminek eredménye egy sikeres szereplés lett számos hazai és nemzetközi pályázaton. Ennek 
eredményeként els  lépcs ben 2007 szeptemberét l, majd októbert l a f állású munkatársak egy jó 
részét sikerült visszavenni újból.  

Összességében, sajnálatos módon 2007-ben a m ködési feltételek – f ként a szakmai programok 
finanszírozási problémái miatt (a KvVM támogatási alapjainak kritikus lecsökkentése) – tovább romlot-
tak. 2006-ot 16 f állású alkalmazottal kezdtük meg, amib l december 31-ig 2 f t, majd idén február 
végével további 4 f nek a szerz dés meghosszabbítására nem volt mód, és így kezdhettük meg a 
2007-es évet.  

A m ködési tevékenységek során a f  problémák abban jelentkeztek, hogy a helyszínként hasz-
nált épület állapotára jelent s mérték  ráfordítás volt szükséges, az itt felhasznált forrásokat kés bb 
sem sikerült újra el teremteni. Mindeközben a szervezet szakmai sikerei eredményesek voltak, az 
Észak-Alföld régió fejlesztéséért díjat kapott, és több civil szervezet kért fel bennünket együttm ködé-
sekre.  

Az év végére rendez dtek soraink, és újult er vel kezdtük meg a 2008-as évet, és m ködésünk 
stabilnak várható szinte május végéig. Onnantól a jelen – és néhány más pályázatunk eredményessé-
gében bizunk. 

 

Szakmai munka: 
Biodiverzitás-védelmi célprogram: Egyesületünk alapvet en természetvédelmi tevékenysé-

gekre specializálódott szervezetként kezdte meg m ködését, és ennek megfelel en az öt szakmai cél-
program közül az els ként a mai napig a biodiverzitás-védelmi célprogramot említjük, de ez mára 
sokkal inkább csak arculati stratégia, hiszen demokráciafejlesztési programunk, vagy általános policy 
tevékenységeink sokkal nagyobb súllyal vnnak jelen mindennapi munkánkban. A célprogramon belül 
öt szakmai program fenntartása az, amivel évek óta meghatározza tevékenységeinket, ez így volt 
2007-ben is. Az els  a fajvédelmi programok, a második szakmai programcsoport az él világ-védelmi 
kutatások program, a harmadik program az él hely-rekonstrukciós tevékenységek, végül az ötödik 
önálló program a célprogramon belül a madárrepatriáló tevékenységek, amelyeket immár két önálló 
ment  teleppel (Körösladány és Túrkeve) rendelkezve végzünk szintén nemzeti parkokkal partner-
ségben. 2007-ben a célprogram sajnos forrásgondokkal küszködve, de szerencsére így is eredmé-
nyesen állt ki a természetvédelmi célkit zések mellett. 

Környezetvédelmi célprogram: A célprogramon belül a legfontosabb szakmai programcso-
port a zöld energia program volt 2007-ben is. A második fontos programcsoport a hulladék 
program, harmadik jelent s programcsoport volt a célprogramon belül a szennyez  források 
feltérképezése felszámolása tett törekvések, amelyeknek  felszámolására végre komoly lé-
péseket is tehettünk. 
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Fenntartható fejl dés célprogram: helyi gazdálkodási tevékenységek, agrár-
környezetvédelemi tevékenységek. A VTT társadalmi véleményezésében vettünk részt, állásfoglalások 
készítésével és folyamatos kommunikációs tevékenységgel. A fenntartható fejl dés célprogram „betel-
jesülése” és az egyik legfontosabb egyesületi szakmai program 2002-ben megkezdett Túrkevei 
Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program lett, ami helyi modellkezdeményezésként a Csejt-Ecseg le-
geltetési programból n tte ki magát komplex vidékfejlesztési koncepcióvá, amely a legel  állattartástól,
az turizmuson keresztül nagyon sok tevékenységgel valósul meg a terveink szerint, aminek lebonyolí-
tására 2007-ben komoly lépéseket tettünk. 

Demokráciafejlesztési célprogram: Szervezetünk növekedése olyan érdekképviseleti mun-
kát is igényelt, amelyek együttesen hatással voltak a helyi és regionális civil politikára. Ezen 
tevékenységeink célja eredetileg az volt, hogy a harmadik szektor „ellenzéki”, demokrácia 
er sítésében betöltött fontos szerepét er sítsük, a NGO-k közügyekben felvállalt projektjeit 
el segítsük. 

Az egyesület nagyon aktív, 2006-ban 5 célprogramján belül 71 önálló szakmai program megvaló-
sításán dolgozott, 41 esetben vett részt ügyfélként különböz  államigazgatási ügyekben, 4 bírósági 
fellépése volt, honlapján, és más médiumokban közel 300 alkalommal adott hírt tevékenységér l. 

 

Röviden a szakmai programok felsorolása: 
• Ritka- és telepesen fészkel  madárfajok felmérése 
• Vonuló Vízimadár Monitoring 
• Madártani monitoring a Csivagban 
• Gyülekez helyek felmérése 
• Székicsér védelem 
• Túzok védelem 
• Odútelepítések 
• Sérült madárfajok mentése és repatriálása 
• Fészek rzés, ellen rzés 
• Kunhalmok felmérése 
• Téli madáretetés 
• Szakdolgozók fogadása 
• Bel- és külterületi oszlopok szigetelésének ügye 
• Együttm ködés a Tiszai Vízirendészettel 
• Együttm ködés a Körös-Maros és Hortobágyi Nemzeti Parkkal 
• Média jelenlét 
• M9 autópálya hatásvizsgálata 
• M4 autópálya ügye 
• M8 autópálya nyomvonalának ügye 
• Körösladányi vaddisznóskert 
• Derekegyházi vaddisznóskert 
• Gyepfeltörések 
• Szikes tó károsítása 
• Nagyvadátjárók ökológiai vizsgálata 
• Fegyverfenéki él helyrekonstrukció fenntartása 
• Szemléletformálás 
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S Z A K M A I  T E R V E K   
A szervezet aktív, tevékeny, sok munkával telt 2007-es évet zárt, és ilyenre készül 2008-ban is, de bizonyosan el-

mondható, hogy jelen pályázatunk eredményessége, és a következ  id szak pályázati sikeressége alapvet en befolyásol-
ják a szervezet hosszú távú jöv jét. A kormányzati forráselvonások, megszorítások egyrészr l csökkentik a szervezetünk 
m ködési lehet ségeit (kevesebb projektfinanszírozás, csökkent  támogatások), másrészr l egyre fokozottabban igénylik 
a m ködési tevékenységet azáltal, hogy a hatóságok leépítésével még inkább szükséges a társadalmi ellen rzési, rész-
ételi lehet ségekkel való kontroll tevékenység. Soha ekkora nyomás nem nehezedett a természeti er forrásokra, így még 
inkább szükséges a szervezetünkhöz hasonló hatékony szakmai szervezetek aktív társadalmi szerepvállalása.  

Ennek el irányzott m ködési terveink a következ k: 
1. Szervezeti tervek: 

• pénzügyi nehézségek miatt egyre inkább fontos, hogy a szervezet tagságára való nagyobb támaszkodás, az 

önkéntesek és aktív tagok jobb bevonása megvalósuljon. Ez els  lépésekkor talán még forrásigényt jelent, 

de hosszabb távon bízunk benne, hogy több programot tudunk lebonyolítani csak önkéntesek és aktív tagok 

részvételével  

• 2007-es közgy lés alapjaiban új alapokra helyezte a szervezet m ködését, szigorúbbá, de átláthatóbbá és 

fejlettebbé téve azt az új alapszabállyal, SZMSZ-el, és 4 új stratégiával. Ezeknek való megfelelés, a szerve-

zeti m ködés átállás 

• az erny szervezeteinkkel való jobb, hatékonyabb együttm ködés (Világ Természetvédelmi Unió – IUCN, a 

Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Meg rzéséért – CEEWEB, és a Föld Barátai Magyaror-

szág) komoly kihívást jelent. 2008-ban ezen szakmai kihívásoknak való megfelelés és új pályázati progra-

mok megvalósítása (Pl. svájci alap) a terv. 

2. Gazdasági tervek: 
• a m ködési forrásokhoz (miután azokat tovább csökkenteni nem lehet) nagyobb mértékben kell a szervezeti 

hátteret rendelnünk, amihez új tagsági díj rendszer és helyi támogatási rendszert szükséges kialakítanunk, 

és javítanunk kell az 1%-os kampányunkat is. A meglév  infrastruktúránkat fenn kell tartanunk, hogy ahhoz 

azok a m ködést, és a további forrásszervezést tudják biztosítani. Miután 2008-ban el reláthatólag szinte ki-

zárt fejlesztés, ezért a meglév  állományt (gépkocsi, fénymásoló, informatika) kell javítgatnunk, és állapotu-

kat fokozottan felügyelnünk 

• nagyon fontos lenne a 2007-2013-as id szak induló strukturális alapjaira a helyi vidékfejlesztési törekvése-

inkkel eredményesen pályáznunk a júniusban várható svájci alaphoz is kell pályázatot készítenünk a 

Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Programunk (TTTP) munkahelyteremt  elemeire 

• egyik legfontosabb törekvésünk, hogy a szervezet önfenntartó képességét javítsuk, részben fizet s szolgál-

tatások b vítésével (táboroztatás, erdei iskola, szakért i tevékenység), részben nagyobb mértékben alkal-

mazzunk magas szakmai ismeretet igényl  munkákhoz is önkénteseket (pl. jogi képviselet, fordítás, szakmai 

állásfoglalások)  

• Nagyon fontos az egyesületünk TTTP-hez köt d  gazdálkodási egységeit (lótartás, juhtartás) úgy fenntarta-

nunk, hogy azok miel bb forrásszervezésre is alkalmasak legyenek a küldetéstudatú tartás mellett 

3. Szakmai tervek: 
Biodiverzitás-védelmi célprogram: az eddigi tevékenységünknek megfelel en fenn kell tartanunk azokat a ter-

mészetvédelmi tevékenységeket amelyekre forrást sikerül találnunk, és emellett azokat, amelyekre komoly igény van. 
Ilyen a madármentés, a helyi védettségek kialakítása.  

Környezetvédelmi célprogram: A célprogramon belül a legfontosabb szakmai programcsoport a zöld ener-
gia program lesz 2008-ban is, miután a kormányzati támogatások miatt ezzel kapcsolatban nagyon sok la-
kossági kérdés merül fel. A második fontos programcsoport továbbra is a hulladék program, amivel kapcso-
latban önkormányzatokkal közös programok megvalósítása nagyon fontos. 

Fenntartható fejl dés célprogram: valószín leg 2008-t l „vidékfejlesztési” célprogram néven m ködik tovább (ezt 
már tavaly is terveztük az igazat megvallva), hiszen az elmúlt évek tapasztalatai révén körvonalazódott, hogy a szervezet 
egyik legfontosabb tevékenysége a fenntartatható (bölcs) tájhasználat elérésére irányul a vidéki térségek. Ennek magvalósítá-
sára még nagyobb helyi társadalmi támogatottságot kell elérnünk több kistérségben, és még több forrást kell szereznünk a 
helyi fejlesztések megvalósításához, és azok társadalmi – környezeti - gazdasági hasznának bemutatásához. 

Demokráciafejlesztési célprogram: Mára egyértelm vé vált, hogy a hatékony és érdemi természetvédelmi tevékeny-
ségeinkhez kemény jogi érdekérvényesítést szükséges végezni. Ennek érdekében jogi fellépések a környeztet veszélyeztet  és 
természeti értékeket pusztító tevékenységek ellen minden lehetséges jogi eszközzel fellépünk. Ennek az elvnek a megfelel en, 
a megel zés elvén már a tervezési id szakban igyekszünk befolyni országos, régiós és helyi fejlesztési tervek, koncepciók vé-
leményezésébe, ami nagy humán hátteret és sok id t igényel, de egy nagyon hatékony módja szakmai értékrendszerünk sze-
rinti társadalmi folyamatok alakításának. Ennek megfelel en ez a szinte csak m ködési hátteret és komoly humán hátteret 
igényl  szakmai célprogramunk lesz az egyik legfontosabb tevékenység 2008-ban is. 
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P É N Z Ü G Y I  B E S Z Á M O L Ó :  

A számviteli beszámolót: 

 

1 8 3 7 2 3 4 8 9 1 3 3 5 2 9 0 4 
     Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

KETT S KÖNYVVITELT VEZET  EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZER SÍTETT ÉVES    
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE    
                                                 
                ÉV 
 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva      adatok E FT-ban 
      

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El z  év 
El z  év(ek)        helyesbíté-

sei 
Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 70.496    66.899  

2. I.   IMMATERIÁLIS JAVAK       

3. II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 70.496    66.229  

4. III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK     670  

5. IV.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE       

6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 25.462    26.521  

7. I.   KÉSZLETEK       

8. II.  KÖVETELÉSEK 17.850    15.321  

9. III.  ÉRTÉKPAPÍROK       

10. IV.  PÉNZESZKÖZÖK 7.612    11.200 

11. C. Aktív id beli elhatárolások     17  

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 95.958    93.437 

13. D. Saját t ke (14.-19. sorok) 89.683    90.436  

14. I.    INDULÓ T KE / JEGYZETT T KE       

15. II.   T KEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 57.754    63.021  

16. III.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 28.490    28.490  

17. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK       

18. 
 V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB L                       
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGB L) 3.439   -1075  

19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGB L       

20. E. Céltartalékok       

21. F. Kötelezettségek (22 -23. sorok) 6.275    3.001  

22. I.   HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.931    417  

23. II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4.344    2.584  

24. G. Passzív id beli elhatárolások      

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 95.958    93.437 

2 0 0 7 
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1 8 3 7 2 3 4 8 9 1 3 3 5 2 9 0 4 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

KETT S KÖNYVVITELT VEZET  EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

                ÉV 

 Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva        
            adatok E FT-ban 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El z  év 
El z  év(ek)        helyesbíté-

sei 
Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 54.272    56.569  

2.      1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás 1.447    918  

3.           a) alapítótól       

4.           b) központi költségvetést l      

5.           c) helyi önkormányzattól       

6.           d) társadalombiztosítótól       

7.           e) egyéb, ebb l 1%.................. 1.447    918  

8.      2. Pályázati úton elnyert támogatás 31.277    26.778  

9.      3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel 20.297    28.336  

10.      4. Tagdíjból származó bevétel       

11.      5. Egyéb bevétel 1.251    537 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele      

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 54.272     56.569 

14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 50.833    57.644  

15.      1. Anyagjelleg  ráfordítások 31.732   25.664 

16.      2. Személyi jelleg  ráfordítások 9.293    5.630  

17.      3. Értékcsökkenési leírás 8.623    7.688  

18.      4. Egyéb ráfordítások 1.185   18.228 

19.      5. Pénzügyi m veletek ráfordításai     434  

20.      6. Rendkívüli ráfordítások       

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai       

22.      1. Anyagjelleg  ráfordítások       

23.      2. Személyi jelleg  ráfordítások       

24.      3. Értékcsökkenési leírás       

25.      4. Egyéb ráfordítások       

26.      5. Pénzügyi m veletek ráfordításai       

27.      6. Rendkívüli ráfordítások       

 

2 0 0 7 
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1 8 3 7 2 3 4 8 9 1 3 3 5 2 9 0 4 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

KETT S KÖNYVVITELT VEZET  EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZER SÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

                ÉV 
 

  Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva                                                                 adatok E FT-ban                 

           

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El z  év 
El z  év(ek)        helyesbíté-

sei 
Tárgyév 

a b c d e 

28. F. Összes ráfordítás (D.+ E.) 50.833    57.644 

29. G. Adózás el ttii eredménye (B. -E.)       

30. H.  Adófizetési kötelezettség       

31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. -H.)       

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. -D.) 3.439    -1.075 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jelleg  ráfordítások 5.630  

34.      1. Bérköltség 4.059  

35.          ebb l    - megbízási díjak 325  

36.                     - tiszteletdíjak   

37.      2. Személyi jelleg  egyéb kifizetések 269  

38.      3.  Bérjárulékok 1.302  

38. B.  A szervezet által nyújtott támogatások   

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás   

41. D. Továbbutalt támogatás   
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b) A költségvetési támogatás felhasználását; 

Egyesületünk 2007-ben költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott. 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
 

 El z  év Tárgy év Változás 

T keváltozás 57.754  63.021  9,1 % 
 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;(ezer forintban) 

Tárgyévben és azt megel z  évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott 

e) A központi költségvetési szervt l, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor-
mányzattól kapott támogatás mértékét;(ezer forintban)  

 

Támogató megnevezése Támogatás témája Támogatás 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Országos Kollégium 

M ködés célú pályázat, program 5000 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Szolgáltató Kollégium 

Tájrehabilitációs programunk szakmai részeinek el ké-
szítése, megvalósítása 

898 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Önszervez Kollégium 

Erd  védelemmel foglalkozó szervezetek közti kapcso-
latépítés 

2758 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Szolgáltató Kollégium 

Régiós döntéshozó folyamatokban való részvétel 1050 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Önszervez Kollégium 

Egyesületünk képvisel inek delegálása döntéshozó tes-
tületekbe 

816 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Erd  védelemmel kapcsolatos tapasztalatcsere 2000 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Szolgáltató Kollégium 

Tájrehabilitációs programunk szakmai részeinek el ké-
szítése, megvalósítása 

3271 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Agrárkörnyezetvédelmi program népszer sítése 400 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Natura 2000-es esettanulmány készítése 500 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Bihar értékei kiadvány és program 400 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Szolgáltató Kollégium 

Tanulmányút lebonyolítása 206 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Eu megismerése, véleménykialakítás, képzések  500 

Nemzeti Civil Alapprogram  
Nemzetközi Kollégium 

Nemzetközi szervezetekben való tagság 107 

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium, Zöld Forrás 2008 

Innovatív vidékfejlesztési törekvésekkel a biodiverzitás 
meg rzéséért 

1000 

Környezetvédelmi és Vízügyi  
Minisztérium, Zöld Forrás 2008 

A magyar Természetvéd k Szövetsége országos Klíma-
kampányának térségi feladatai saját kampány tevékeny-
ségekkel 

1600 

Nemzeti Kulturális Alapprogram Zöld Híradó c. folyóirat kiadása  1351 
Foldm velésügyi és  
Vidékfejlesztési Minisztérium 

Erd k fenntartása 350 

f) A szervezet vezet  tisztvisel inek nyújtott juttatások értékét, összegét; 

A Nimfea tisztségvisel i (elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag, illetve a fegyelmi és ellen r-
z  bizottságok tagjai) nem részesülnek e jogszabály hatálya alá es  rendszeres költségtérítésben, fize-
tésben, tiszteletdíjazásban. 2007-ben e tisztségeket betölt k kizárólag önkéntes munkában végezték 
közhasznú feladatvállalásaikat.  

 
 Sallai R. Benedek 
 ügyvezet  


