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A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2010. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 
 
A 2010-ES TEVÉKENYSÉGEK RÖVID BEMUTATÁSA: 

Egy rendkívül nehéz, viszontagságos évünk volt. A bonyolított szakmai programjaink túlnyomó 
többsége (kb. 30 m FT értékben) utófinanszírozású volt, így állandósult a likviditási probléma – ami 
megoldhatatlannak tűnt, és csak számos baráti hitellel tudtuk csak a programokat eredményesen 
lebonyolítani. Ennek ellenére még az utófinanszírozás is szinte minden esetben késett/késik – így állandó 
pénzügyi gondokkal küszködve zajlott a működés, amit nem érezhettek meg a szakmai programok, hiszen 
egyre inkább árgus szemekkel figyelnek a finanszírozók a szakszerű és pontos lebonyolításra. Ennek 
jegyében 2010-ben több átfogó szervezeti (ügyészségi, KEHI) ellenőrzésen estünk át – szerencsére 
minimális pontatlansági észrevétellel, amelyeket adminisztrációs munkával pótolni lehetett.  Szervezetünk 
tevékenysége kissé megsínylette a ügyvezető tartós egyéb elfoglaltságát is, hiszen nem volt megfelelő 
vezető a szervezet élén. Emellett voltak komoly hatású természetvédelmi perveszteségeink is, amelyek 
motiváció csökkentő hatással rombolták hitünk az államműködésbe.  

Mindezen nehézségek és problémák ellenére egy rendkívül sokszínű, tartalmas, szakmai programok 
tekintetében sikeres évet zártunk, aminek hangulatára ugyan a finanszírozási gondok jelentősen rányomták 
a bélyegüket, de ennek ellenére széleskörű elismertségünk növekedett az alábbi feladatvállalásoknak 
köszönhetően:  

 természetvédelmi célprogramunk új biológus végzettségű munkatárssal új lendülettel kezdett 
számos szakmai tevékenységbe. 2010 év folyamán egyre aktívabbá, szinte napi rendszerűvé 
vált a nemzeti park igazgatóságokkal és természetvédelmi hatóságokkal való 
együttműködésünk, és számos saját kis programunk zajlott sikeresen.  Odútelepeink, élőhely-
rekonstrukciós tevékenységeink a forrásgondok ellenére zajlottak. Pozitívum, hogy új 
önkéntesek jelentek meg a programban, így több dolog (pl. sasok etetése, madár-repatriáció, 
madármentés )némi HR szervezéssel jelentősen hatékonyabbá vált. Nemzetközi tagszervezeti 
tagságból adódóan számos szakmai programnak voltunk helyi (nemzeti) koordinátorai, és 
több nemzetközi egyezményből adódó feladat ellátásában vettünk részt. Új programokat az 
alföldi zártkertek, az azokban található természeti érékek védelmével, és a vadászok-
természetvédők tájhasználati változásokat ösztönző együttműködésével kapcsolatban 
kezdtünk – amiből sok szakmai terv is áthúzódik 2011-re, nem kevés munkát, de számos 
szakmai lehetőséget teremtve.  

 a környezetvédelmi tevékenységeinkben továbbra is nagy igény volt a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretterjesztésre, hiszen általánosan terjed a 
klímaváltozással kapcsolatos ismeret, így egyre többen érdeklődnek alternatív energiaellátási 
és energiahatékonysági rendszerekkel kapcsolatban. Ezt a programot közintézmények 
számára is végeztük. Illegális hulladéklerakókat számoltunk fel, de ennek ellenére a 
komposztálási programunk volt az év „slágere” , amivel több helyen mutattuk be a zöld 
hulladékok újrahasznosításának lehetőségeit. Ezen kívül országosan foglalkoztunk a vidéki 
településeken áthaladó közúti forgalom-növekedésből adódó környezeti terhekkel és humán-
egészségügyi kockázatokkal is. Ezen kampányok és programok átfogóan lekötötték a területen 
dolgozó két munkatársunk, hiszen ezek mellett számos országos program több régióban 
történő koordinátoraként is ténykedtünk.  

 nyilvánvalóan a legnagyobb lakosságszámot érintő tevékenységünk továbbra is a környezeti 
nevelési célprogram maradt. Szerencsére támogatásokból fenntarthattuk több ezer 
példányszámos egyesületi lapunkat, közel 20 új szemléletformáló, ismeretterjesztő kiadványt 
jelentettük meg, erdeiiskolákat szerveztünk hat természetvédelmi tábort bonyolítottunk, húsz 
esetben emlékeztünk meg jeles zöld napokról szerte az országban, öt helyen voltunk több 
ezres fesztiválon jelen standdal.  Saját környezeti nevelési intézményünk, a Fekete István 
Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont éves fenntartása is jelentősen nehéz munkát 
adott, de ennek ellenére az intézmény regionális környezeti nevelési, és ökoturisztikai hatása 
érdemben nőtt – ami viszont a saját bevételek növekedésével sajnos nem járt párhuzamosan 
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együtt.  Az oktatóközpont egyébként a sokszínű környezeti, fenntarthatósági szemléletformáló 
esemény és rendezvény mellett sok más civil rendezvénynek is helyszíne.  

 demokráciafejlesztési célprogramunk keretében folyamatos fenntartású, működésű volt 
KÖTHÁLÓ irodánk, környezetjogsegély szolgálatunk. Az EMLA szervezettel kötött 
megállapodás értelmében állandó jogász (fél állásban) foglalkozott csak a mi ügyeinkkel, 
jogorvoslati kérelmeinkkel. A változó kormányzati rendszerekből adódóan véleményezéssel, 
társadalmi vélemények becsatornázásával is szinte napi szinten foglalkoztunk, ami 
munkatársainkat jelentősen lekötötték.  Sajnos továbbra is indokolt környezetvédelmi 
kockázatokat jelentő fejlesztési tervekben a beavatkozásunk így új ügyekben (országosan) 
jelentkeztünk be ügyfélnek.  

 vidékfejlesztési célprogramunk nagy eredményességgel zajlott, hiszen több helyi termékekkel, 
helyi piac védelmével, helyi egészséges táplálkozás népszerűsítésével foglalkozó programunk 
zajlott KEOP finanszírozással, hogy azoknak alvállalkozói vagy partnerei lehettünk. A helyi 
termékekkel, fenntartható fogyasztással foglalkozó nagyobb hatású programok mellett az 
agrár-környezetvédelmi programnak köszönhetően első évben volt „nullás” (a korábbi tartós 
veszteségesség helyett) mezőgazdasági tevékenységünk, állattenyésztésünk is.  

 kulturális sokféleség-védelmi célprogramunk a legeredményesebb évét zárta, hiszen Civil 
Norvég Támogatási Alapból több helyismereti programot szerveztünk, kiadványokat 
készítettünk, kiállítást szerveztünk. Egyre átfogóbb nagykunsági helyismereti, néprajzi 
tevékenységünknek köszönhetően mind a helyi múzeummal, mind a helyi önkormányzattal 
jelentősen javult az együttműködésünk, és közös ifjúsági, lakossági programokat 
szervezhettünk. Legnagyobb – több ezres érdeklődésre számot adó – rendezvényünk a 
második alkalommal megrendezésre kerülő Szent György napi állatkihajtásunk volt, ahol 
Berecz András előadó estje mellett nyilvános akasztást is szerveztünk a helyi 
hagyományoknak megfelelően. (Bővebben honlapunkon.)  

 
Bizonyosan mondható – hogy a 2010-es nehéz év ellenére rosszabb jövőre készülhetünk, hiszen míg 

a 2009/2010 év fordulóján már elnyert pályázatok (döntősen EGT forrásokból) tették láthatóvá a jövőt, 
addig a 2010/2011-es év fordulóján csak az utófinanszírozásokra várhattunk – és új forrásszervezésre, 
amit nehezít több SA felfüggesztése. Ennek okán a 2011-es tervekben még jelentősebb, széleskörűbb 
szemléletű, pontosabb pénzügyi tervezés és ahhoz igazodó szakmai tervezés vált szükségessé.  
 
 
NÉHÁNY PROGRAMUNK  RÉSZLETESEBBEN: 
 
„Civilek a CITES végrehajtásáért!” –  
összefogással a természeti értékek „szabad áramlása” ellen 

 A program célközönségét részben a közszféra alkotta, de emellett nagy hangsúly jutott a gyerekek 
szemléletformálásra is. A kiadvány több nyelven készült, és jutattunk belőle az ország néhány, még 
meglévő határállomására és a ferihegyi repülőtérre is. Ennek célja az utazó közönség tudatosságának 
növelése volt, mert sok esetben az illetékes szervvel beszélgetve kiderült, hogy sokszor a gondot az 
okozza, hogy nem is tudnak az emberek arról, hogy ez bűncselekmény, és óriási negatív hatása van 
Földünk ökoszisztémájára. A szórólapok elhelyezésével a tájékozottság növekedését, a rendelkezés 
népszerűbbé válását várjuk Magyarországon, illetve a két partnerszervezetnek otthont adó országban is. 

 A gyerekek szintén fontos célcsoportja a programnak, mivel később ők fognak döntéseket hozni 
majd utazásaik, vásárlásaik alkalmával. Fiatal korban, játékosan szembesülve a tényekkel, a megelőzés, 
védelem, helyes viselkedés ösztönössé, magától értetődővé válik. Az előadásokat minden alkalommal 
szemléltetőeszközökkel, interaktívan tartottuk, hogy a gyerekek maguktól jöjjenek rá, hogy mi  a helyes 
viselkedési norma. A felismerés öröme, és a dicséret okozta büszkeség által jobban magukénak érzik a 
tudást, és a sikerélmény és kellemes hozzá fűződő emlék miatt fontosnak tartják majd a veszélyeztetett 
állatok védelmét. A gyerekek felvilágosítása a jövőbeni döntéseikhez jelentős mértékben hozzá fog járulni. 
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A honlap létrehozásával egy platformot teremtünk, ahol az érdeklődők további információkhoz 
juthatnak, illetve a hivatkozásokra kattintva közvetlenül az illetékes szervhez tudnak fordulni kérdéseikkel, 
illetve a honlap általános tájékoztatásán túl részletes információkhoz juthatnak hozzá. 

 Az internetmonitoring, illetve a begyűjtött anyagok kiadvánnyá fűzése és terjesztése angol nyelven 
történik majd, ami növeli a kezdeményezés nemzetközi sikerét. A munkacsoport a tevékenységéért 2010-
ben kitűntetést kapott, többek között az interneten zajló illegális állat-és növénykereskedelem ellen 
folytatott harcáért. Ez a tény bizonyítja, hogy ismert kezdeményezésről van szó, és a csatlakozással 
Magyarországról is képet nyerhetünk, és a nemzetközi figyelmet is jobban kivívja. 

 
 

Az EU természeti örökség megőrzése  
(vadgazdálkodás és agrárhasználat a természetmegőrzés pol-ban) 

A program során elősegítettük azokat a nemzeti törekvéseket, amik a magyar földmoratórium 
meghosszabbítására irányultak. A külföldiek termőföld vásárlásának engedélyezése rengeteg lehetséges 
negatív hatást rejt magában, mint például a jövőbeli spekulációk, illetve a hazai gazdag természeti értékek 
tönkretétele nagy beruházások által. Mint nemzetközi ernyőszervezeti tag, a többi Európai Uniós 
tagországnak, illetve az EU-n kívül eső tagországoknak intézett levéllel nemzetközi segítséget és 
támogatást kaptunk a földmoratórium kérdésében. A szakmapolitikai szemináriumokon való részvétel által, 
állásfoglalások küldésével szót emeltünk az agrártámogatási rendszerek szerepéről, és a földmoratórium 
feloldásának veszélyeiről. 

A Natura 2000 területek hiányos jogi státuszáról, nem megfelelő védelméről kiadott kis füzet az 
érdeklődő publikumot tájékoztatja a rendszer veszélyeiről, és a benne rejlő hiányosságairól. Ezzel mintegy 
tanmesének is felfogható, hiszen kiemeli azokat a mulasztásokat, amiket más esetben érdemes elkerülni. 

A vadgazdálkodási műhelymunka a szakmában jártas vadászoknak és vadgazdálkodóknak adott 
lehetőséget, hogy megvitassák egymással a földmoratórium, illetve az agrártámogatások következtében 
fellépő negatív hatásokat az apróvadállományra. 

 
 

Zöld szervezetek külföldi forrásból való pályázati forrásteremtő képességének fejlesztése  
jobb szakmai programokért  

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület annak érdekében, hogy a zöld civil szervezetek körében az 
Európai Uniós természetvédelmi források szakmai célokra való bevonásának bővítését elérje, pályázatírói 
képzést bonyolított le a Fekete István Oktatóközpontban, valamint Hajdúböszörményben, összesen 9 
képzési nap során. A program kapcsán egy 40 órás képzés került megvalósításra, amelybe olyan zöld 
mozgalomban jártas, környezet- és természetvédelmi témákban otthonosan mozgó trénerek segítségével, 
akik alkalmasok voltak ahhoz, hogy a felnőttképzési program keretében a résztvevőket a szükséges 
tudással felkészíttették, és a közös munkát oktatásként koordinálták. 

A Nimfea Egyesület tagjain kívül részt vettek még a Beklen Alapítvány, a Herman Ottó Természetvédő 
Kör, a Körösvölgyi Természetvédelmi Egyesület, a Benkő Gyula Környezet. és Természetvédelmi 
Oktatóközpont Egyesület, a Zöld Kör, a Fiatal Föld Barátai Magyarország, a Középkertért Egyesület, a 
Bodrog Egyesület munkatársai, tagjai is.  

A képzések közül az első öt nap Túrkevén került megrendezésre, majd a másik négy alkalom 
Hajdúböszörményben. A program során lehetőségük nyílt a résztvevőknek fejleszteni tudásukat a 
programtervezés, a Life pályázat készítés terén. Emellett nagyobb eséllyel ismerik fel az ÚMVP kiírásokban 
a természetvédelmi témák lehetőségeit, valamint segítséget kaptak ahhoz, hogy az egyéb strukturális alap 
pályázatokat milyen technikákkal készítsék el. 

A képzésen részt vevő szervezetek forrásteremtő képessége javulni, a megtanultak segítségével 
bővülnek a lehetőségeik a pályázatok terén. A közösen elkészített pályázati anyag szintén jó gyakorlati 
útmutatást nyújt azoknak a szervezeti tagoknak, akik a jövőben szeretnének pályázati forrást szerezni a 
szervezetüknek. Nem utolsó sorban pedig a képzésen megszerzett tudás hatására humán tőke 
hasznosabbá válik a szervezetnek, valamint a sikeres pályázatok útján elnyert források pedig még inkább 
támogatják a humán kapacitásfejlesztést.  
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Vizes élőhelyek védelme ökoturisztikai hasznosítása témában  
tapasztalatok átvétele, együttműködés  

A program társadalmi hasznosulása hosszú távon fog igazán előtérbe kerülni, mivel a most 
megszerzett tapasztalatokat a későbbiek folyamán tudjuk hasznosítani az esetleges saját vizes élőhely 
létesítésekor. Ennek érdekében a meglátogatott angliai vizes élőhely centrumok vezetőjével azóta is tartjuk 
a kapcsolatot, aki tanácsaival, kérdéseivel folyamatosan segít az ott már bevált módszerek túrkevei 
meghonosításában. 

A kint látott és tapasztalt ötleteket és „szabályokat” kiadvány formájában közzétettük, ahol az 
érdeklődők tájékozódhatnak nemcsak a Wildfowl and Wetland Trust (WWT) munkájáról és mögöttes 
elvrendszeréről, de információkat találnak a Ramsari Egyezmény hátteréről, indíttatásáról, hasznosulásáról 
is, valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület jövőbeli terveiről. A kiadvány általános információkat és 
tanácsokat tartalmaz, amiket érdemes szem előtt tartani bárkinek, aki ilyen centrum létesítésén 
gondolkodik, illetve aki csupán látogatóként van jelen. 

 
 

„TISZTA” ERDŐK  
– állami erdészetek gazdálkodásával kapcsolatos ügyekben való társadalmi részvétel 

A program során igyekeztünk felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az állami tulajdonban lévő 
erdőgazdaságok vagyonkezelése nem kellőképp átlátható, ami visszaélésekre adhat indokot és lehetőséget. 
A kétes hírű „vadásztatásokról” szóló szóbeszéd alapjának kívántunk utánajárni. Alapvetően a nem teljesen 
átlátható kérdések feszegetésével társadalmi gyanút kívántunk ébreszteni az erdészeti társaságokkal 
szemben. 

A program során sok problémába ütköztünk, és ha más sajnálatos módon nem is, de az kiderült, 
hogy jogilag bevehetetlenek az erdőgazdaságok, és a mai magyar jogrendszer számos példát mutat arra 
nap, mint nap, hogy nem lehet kérdést feltenni, mert az adatok tökéletesen védve vannak a kíváncsi 
szemek elől. 

 
 

2010. „a biodiverzitás nemzetközi évéhez“ kapcsolódó természetvédelmi oktatás,  
bemutatás a vizes élőhelyek védelme és fenntartása érdekében  

A program eredményét  a megvalósuláson keresztül lehetett lemérni. Jelentős eredménynek 
tekintjük, hogy a korábbi felszínes kapcsolatok szorosabbra és szakmai együttműködésre változtak. 
Erősítették a két ország természetvédelmi szemléletű csoportjainak egymásra találását, munkájának, 
eddigi sikereinek a megismerését. A szakmai párbeszéden keresztül kialakultak azok a  fehér foltok, 
amelyek nagyobb léptékű támogatást igényelnének, de az alapok letételéhez kellően elegendőek. A 
vajdasági partnerszervezet betekintést tett az idén is a társadalmi szervezetünk munkájába és sikerült 
szorosabbá tenni az együttműködést. Elkészült az a kiadvány, amely a kétnyelvűsége révén segíti a térség 
turisztikai forgalmát, természetvédelmi információs rendszerének megismerését. Mi is megtekintettük az 
elkészült bemutatóházukat, mely a térségi idegenforgalom fontos állomása lehet a jövőben. 

Az együttműködésünket élővé igyekeztünk tenni rendszeres találkozókkal, melyre a magyar fél 
utazott ki rendszeresen. 

Egy tájat, egy területet leghatékonyabban úgy tudunk védeni, ha ismerjük a biológiai tartalmát, azaz 
az ott előforduló növény- és állatvilágot. Erre tettünk kisérletet a látogatásaink alkalmával, hogy a 
rendelkezésre álló idő alatt minél szélesebb körben ismerjük meg a régió természeti és kulturális, 
történelmi, műszaki-történelmi, kultúrtörténeti értékeit. 

A természetvédelmi ismeretterjesztést számos adottság javítja. Többek között az informatikai 
adottságok segítése vagy a foglakoztatási és oktatási anyagok körének bővülése. Ezekben a témakörökben 
segített a Nimfea Természetvédelmi Egyesület a partnerszervezetnek, hogy a hozzájuk látogató csoportok 
minél kiterjedtebb és alaposabb információkat kapjanak.  
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A területeken való szakvezetést vagy túrákat, nyári táborokat úgy tudnak szervezni, hogy az azokat 
segítő megfigyelési eszközök (távcső, madárhatározó) is rendelkezésre állnak.  

Nagyobb számban tudják megtekinteni a tavat az érdeklődő iskolások is, hiszen a partnerszervezet 
előadásai és az általunk elkészített prospektus segíti a tájékoztatást, a pedagógusoknak pedig a szakmailag 
hitelesebb bemutatást a biológia órákon vagy a természeti tájban a iskolai kirándulások alkalmával. 
Herman Ottó szellemében ma is időtálló az a felismerés, hogy a madarak életének ismerete fontos és 
kiegészítő része az emberi tudásnak. Az élővilág és a természeti táj védelme ma már egyre kifejezőbb az 
embernek a környezethez való viszonyában. 

A kapcsolatból kifolyólag rendszeres adatszolgáltatás kezdődött Szerbia területéről a nemzetközi 
daruszámlálásban való  részvételben. A partner egyesület a kezelője a Vajdaság legérintetlenebb 
szikestavának a Sóskopónak. A tó a Magyarországot őszidőben elhagyó darvak utolsó szálláshelye. Innen 
továbbhaladva már csak rapszódikus leszállóhelyei vannak a csapatoknak a Tunéziába tartó útjuk során. 
Bitó Ottó egyesületi munkatárs rendszeresen küldte a szinkron adatokat a területről. Neki nagy segítség 
volt a kézitávcső,amit el tud vinni ezekre a számlálásokra,amikor a látogatócsoportoknak éppen nem kell. 

 
 

ZÖLD HÍRADÓ civil magazin, és zöld ismeretterjesztő lap négy lapszámának kiadása 
A Nimfea Természetvédelmi Egyesület „Zöld Híradó” című lapja évek óta jelenik meg a 

környezetvédelmi ismeretterjesztés és a tudatformálás szándékával.  
Az első lapszám szeptember-október eseményeit, híreit tartalmazza, a következő november-

decemberét, a harmadik január-februári lapszám lett, az utolsó pedig március-április hónapok programjait 
mutatja be.  

A lapszámok mindegyike elérhető a Fekete István Oktatóközpontban, valamint a környékbeli iskolák 
és közintézmények, az egyesület önkéntesei és tagjai számára postai úton eljuttatta a szervezet, hiszen 
számukra sok hasznos információ, felhívás, szemléletformáló és figyelemfelkeltő írás található meg a 
folyóiratok mindegyikében.  

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület és a többi, felhívást és cikket megjelentető civil szervezet 
számára is fontos ennek az újságnak a megléte, hiszen a nyomtatott sajtó az egyik legfontosabb 
kommunikációs csatorna számukra, mellyel el tudják érni a modern technikai eszközökkel, például 
számítógéppel nem rendelkezőket is. Ezáltal a lapban cikkeket megjelentető szervezetek nagyobb 
ismertségre tehetnek szert, programjaikhoz terjedelmesebb támogatói bázist szerezhetnek.  
 
 
EGYESÜLETÜNK ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 

 Általános ismeretterjesztés (Környezeti Tanácsadó Iroda, környzeti nevelési programok, iskolai 
előadások, iskolán kívüli környezeti nevelési feladatok) 

 Általános civil infrastrukturális szolgáltatás (Túrkevei székhelyen teleház a központi irodánk) 
 Jogvédelmi tevékenység, környezet- és természetvédelmi normák teljesítésének 

megvalósítása 
 Országosan környezetvédelmi, természetvédelmi, fogyasztóvédelmi jog érdekérvényesítés és 

jogi képviselet 
 Regionálisan két régióban, és országosan civil szakmai érdekképviselet, civil szervezetek 

számára szolgáltatások, szakmailag és infrastrukturálisan 
 Szakmai érdekképviselet, szakmai szempontok ágazati integrációja tervek, programok, 

jogszabályok, támogatási rendszerek véleményezésével, javaslatokkal való ellátással 
 Általános környezet és természetvédelem országosan 
 Általános vidékfejlesztési munka 
 Általános társadalmi szemléletformálás  
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2011. ÉVI TERVEINK RÖVIDEN:  
A 2011-es év mind szakmailag, mind gazdaságilag meghatározó lesz a szervezet sorsára nézve. 

Miután a szakmai programokra alapvető hatást  gyakorol a forrás háttér, így megkerülhetetlen, hogy ne 
vegyük figyelembe, hogy két alapvető hatású forrás változásairól szó ne essen. Az első, a környezetvédelmi 
alap, ami alapvetően segítette a legtöbb szakmai törekvésünket, és fogyatkozó forrásokkal is (2002-ben a 
tejes alap kb. 1,1 md Ft, 2010-ben 90 m Ft.) számos szakmai törekvésünkre nézve volt meghatározó. A 
másik az NCA, ami a környezetvédelmi alap drasztikus csökkenése után forrásokat teremtett számos 
szakmai törekvésünk finanszírozásában. Most láthatóan az NCA rendszere nem csupán keretösszegét 
tekintve, hanem finanszírozási rendszerét tekintve is változások előtt áll. Ennek okán a 2011-es 
tervezésben ezen forrásokra egyre kisebb mértékben tudtunk tervezni, ami fájdalmas lesz néhány 
programunk folytathatósága tekintetében. Ennek megfelelően a szervezet elnöksége az alábbi szakmai 
munkatervet fogadta el:  

 természetvédelmi célprogramunkban az aktív természetvédelmi beavatkozások számát fenn 
kell tartanunk, hiszen ha már forrás nem is párosul hozzá, jónéhány monitoring kötelezettség 
terhel bennünket korábbi pályázatok áthúzódó kötelezettségek miatt. Így aktív madárvédelmi 
intézkedések, vizes élőhelyek fenntartása, saját tulajdonú és kezelt védett területek kezelése 
épp úgy meghatározó lesz, mint a hagyományos magyar tájfajta állat és gyümölcsfajták 
védelmére indult törekvéseink. Ezt egészíti ki egy 2011-ben induló nagyobb nemzetközi 
program lebonyolítása ami Natura 2000-es területek kezelését monitorozza nemzeti szinten.  
Ezen kívül számos nemzetközi egyezményből adódó civil koordinációs feladatot látunk el évek 
óta – pkl. Cites és Aarhusi nemzeti monitoring.  

 a környezetvédelmi célprogramunk kisebb tervekkel indult az évnek, az indokolt  energetikai, 
levegővédelmi, hulladékgazdálkodási programokból egyedül az utóbbira maradt tervezhető 
forrásunk, így illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása várható 2011-ben.  

 szemléletformálási célprogramunk forrásháttere egyre fogyatkozó, ugyanakkor az iskolák 
pénzügyi lehetőségeinek szűkülésével egyre nagyobb igény van arra. Egyre több helyre hívják 
munkatársunkat rendhagyó osztályfőnöki órákra, környezetismeret órákra, egyre több jeles 
napról emlékeznek meg az iskolák, egyre több fesztiválon elvárt a zöld szervezetek 
megjelenése, és nem utolsó sorban meglévő oktatóközpontunk folyamatos működése – egyre 
kisebb fizetőképes kereslet, de egyre növekvő érdeklődés közepette történő fenntartása is 
igényli a finanszírozás átalakítását. Nagyon fájdalmas lesz, de éppen ezen okokból néhány 
szolgáltatásunk, programunk ingyenes jellegét meg kell szüntetnünk.  Alakulás óta egyik 
legfontosabb közcélú tevékenységünk a jogszabályilag kötelező környezeti nevelés és 
ismeretterjesztés – aminek folytatását csak egy erősödő szervezeti szervezési háttérrel lehet 
megvalósítani.  

 demokráciafejlesztési célprogramunkban is akaratlanul is húzódnak át feladatok. Számos 
közérdekű perünk, számos közigazgatási jogorvoslatunk, és sajnos számos más új eljárásba 
történő beavatkozásunk intézése is elkerülhetetlen. Emellett kis civileket segítő 
szolgáltatásaink, infrastrukturális segítéseinkre is folyamatos az igény. A társadalmi részvételt 
erősítő KÖTHÁLÓ tevékenységünk is folyamatos – így az tagszervezeti jellegünkből adódóan 
megkerülhetetlen a program fenntartása.  

 kulturális sokféleség-védelmi célprogramunkban is érdemi előrelépésekre lesz szükség, hiszen 
a székhelyünk önkormányzatával kötött közfeladat ellátási szerződésünk élő (ami a 
közmunkaprogramban való részvételünk miatt nélkülözhetetlen) de ahhoz az önkormányzat 
forrásokat nem biztosít. Idén új helyismereti, honismereti programokat szervezünk, folytatjuk 
a Molnár-féle szélmalom felújítását, ott kiállítás kialakítását,  

 a vidékfejlesztési célprogram az, aminek egy jó része talán EMVA források miatt biztosan 
fenntartható lesz, hiszen gazdálkodási tevékenységünk, alacsony képzettségűek 
foglalkoztatására irányuló foglalkoztatási programjaink (amelyekkel védett területeket 
kezelünk) EMVA pályázati forrásból döntően finanszírozott. Emellett őshonos állatállományunk 
(Shagya arab lovak, racka juhok, magyar tarka szarvasmarhák) fenntartására is vannak 
(lesznek) forrásaink – ezeknek csak előfinanszírozása fog gondot okozni.  
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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 4 9 9 5 2 9 0 4 

Statisztikai számjel  

 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ 

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 
2010. év 

adatok E FT-ban 
Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)        

helyesbítései Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 72815  70843 
2. I.   IMMATERIÁLIS JAVAK    
3. II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK 72145  70173 
4. III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 670  670 
5. IV.  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE    
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 7951  3353 
7. I.   KÉSZLETEK 1976  726 
8. II.  KÖVETELÉSEK 3410  2416 
9. III.  ÉRTÉKPAPÍROK    

10. IV.  PÉNZESZKÖZÖK 2565  211 
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 4  9 
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 80770  74205 
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 69103  50608 
14. I.    INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE    
15. II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 47385  40613 
16. III.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 28490  28490 
17. IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    
18.  V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL                            

(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) -6772  -18495 
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL    
20. E. Céltartalékok    
21. F. Kötelezettségek (22 -23. sorok) 1666  13573 
22. I.   HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
23. II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1666  13573 
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 10001  10024 
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor) 80770  74205 
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1 8 3 7 2 3 4 8 9 4 9 9 5 2 9 0 4 

Statisztikai számjel  

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
2010. év 

 adatok E FT-ban 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)        

helyesbítései Tárgyév 

a b c d E 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 52212  37675 
2.      1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 546  520 
3.           a) alapítótól    
4.           b) központi költségvetéstől    
5.           c) helyi önkormányzattól    
6.           d) társadalombiztosítótól    
7.           e) egyéb, ebből 1%.................. 546  520 
8.      2. Pályázati úton elnyert támogatás 41297  24967 
9.      3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 10154  11816 
10.      4. Tagdíjból származó bevétel    
11.      5. Egyéb bevétel 215  372 
12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele    
13. C. Összes bevétel (A.+B.) 52212  37675 
14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 58984  56170 
15.      1. Anyagjellegű ráfordítások 41497  38372 
16.      2. Személyi jellegű ráfordítások 8871  11076 
17.      3. Értékcsökkenési leírás 8102  6230 
18.      4. Egyéb ráfordítások 424  317 
19.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 90  175 
20.      6. Rendkívüli ráfordítások     

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai     

22.      1. Anyagjellegű ráfordítások     

23.      2. Személyi jellegű ráfordítások      

24.      3. Értékcsökkenési leírás      

25.      4. Egyéb ráfordítások      

26.      5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      

27.      6. Rendkívüli ráfordítások      
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
2010. év 

  
 

adatok E FT-ban 

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)        

helyesbítései Tárgyév 

a b c d E 

28. F. Összes ráfordítás (D.+ E.) 58984  56170 
29. G. Adózás előttii eredménye (B. -E.)    

30. H.  Adófizetési kötelezettség    
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. -H.)    
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. -D.) -6772  -18495 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 11076 

34.      1. Bérköltség 8819 

35.          ebből    - megbízási díjak  

36.                     - tiszteletdíjak  

37.      2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 28 

38.      3.  Bérjárulékok 2229 

38. B.  A szervezet által nyújtott támogatások  

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás  

41. D. Továbbutalt támogatás  
 



„Nimfea” Természetvédelmi Egyesület  2010. évi Közhasznúsági beszámoló 

11. oldal 

 

b) A költségvetési támogatás felhasználását; 
Egyesületünk 2010-ben költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott. 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
 

 Tárgy év Előző év Változás 
Tőkeváltozás 40.613 eFt 47.385 eFt -16,7 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;(ezer forintban) 
Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott 

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

Támogató Azonosító Téma Összeg 

Oktatási és Kulturális 
Minisztérium 

165/2009/T-I „Értékőrző műhely Túrkevén- ifjúsági honismereti, élményközpontú 
komplex műhelymunka és hagyományőrző rendezvény 

500 000 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 

- Birka- juhteny. támogatása 82 320 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-08-00235H Újbóli tájsebészet (Túrkeve és térsége illegális  
hulladéklerakóinak felszámolása közösségi összefogással) 

468 140 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-09-00153W Ragadozó madarak élőhelyeinek bővítése tájhasználat-váltás szor-
galmazásával és gyakorlati természetvédelmi feladatok az Alsó- 
Berettyó-melléken  

2 520 000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-09-00217W Környezeti információkhoz való hozzáférés, lakossági ismeretterjesztés 
és információnyújtás  

1 250 000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-09-00274W „Zöldike” ifjúsági környezeti nevelési programcsomag 2009-2010-es 
megvalósítása 

1 188 000 

Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium 

K-36-10-00145K Környezeti Tanácsadó Irodánk fenntartása, és annak keretein belül 
térségi klímavédelmi akcióprogram lebonyolítása (napkollektor 
népszerűsítő előadássorozat) 

901 800 

NFÜ, KVVMFI és az 
Európai Regionális 
Fejlesztési Alap  

KEOP-6.1.0./A -2008-
0057 

Egészséges táplálkozás és helyi termékek esélyeinek megteremtése a 
közétkeztetésben az Alsó-Berettyó melléken 

445 572 

Észak-alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ  

Munkaügyi központ 
támogatása 

Munkaügyi központ által közvetített, majd foglalkoztatott munkavállalók 
után járó támogatás 

940 868 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-CIV-09-A-0300 Szervezeti küldetés megvalósítás hatékonyságának javítása az 
önkéntesség fejlesztésével 

750 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-ORSZ-09-0865 A Nimfea Természetvédelmi Egyesület működésével kapcsolatos 
támogatás 

1 383 869 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-NK-10-A-0120 Az EU természeti örökség megőrzése (vadgazdálkodás és agrárhaszná-
lat a természetmegőrzés pol-ban) 

1 550 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-DP-10-C-0151 „TISZTA” ERDŐK - állami erdészetek gazdálkodásával kapcsolatos 
ügyekben való társadalmi részvétel 

1 604 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-CIV-10-A-0247 Zöld szervezetek külföldi forrásból való pályázati forrásteremtő képes-
ségének fejlesztése jobb szakmai programokért 

1 320 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-NK-10-B-0419 „Civilek a CITES végrehajtásáért!” -  összefogással a természeti értékek 
„szabad áramlása” ellen 

1 500 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-NK-10- B-0594 Zöld szervezetek külföldi forrásból való pályázati forrásteremtő képes-
ségének fejlesztése jobb szakmai programokért 

1 185 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-CIV-10-F-0642 ZÖLD HÍRADÓ civil magazin, és zöld ismeretterjesztő lap négy 
lapszámának kiadása 

1 100 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-NK-10-C-0699 2010. „a biodiverzitás nemzetközi évéhez“ kapcsolódó természetvédelmi 
oktatás, bemutatás a vizes élőhelyek védelme és fenntartása érdekében 

1 170 000 

Nemzeti Civil  
Alapprogram 

NCA-ORSZ-10-1162 Az országos Nimfea Természetvédelmi Egyesület szakmai cé-
lkitűzéseinek eléréséhez szükséges működési feltételek biztosítása  

4 000 000 

Magosfa Alapítvány ONG-ED/2007/136-
643 

Fair Trade kampányban részvétel 325 505 

Trinet Trinet-27-227-337.2 Fesztiválokon való megjelenés támogatása 84 981 

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

A Nimfea tisztségviselői (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-ban e tisztségeket betöltők kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú 
feladatvállalásaikat.  

 
 Sallai R. Benedek 
 ügyvezető 


