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TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 

2006-ban az elozo évek gyakorlatának megfeleloen több nagyobb társadalmi háttérrel 
megvalósított, és jelentosebb szakmai programunk is volt, ami mind szakmailag, mind 
társadalmi hatásait tekintve sikeresnek mondható. Három külön programot emelünk ki 
nagyon röviden: 

• Természetvédelmi táborok: 2006-ban 7 tábort szervezünk, összesen 121 fo gyermek, és 17 fo felnott 
részvevovel. A táborok során komoly szemléletformálási munkát, és több esetben természetvédelmi 
szakmai munkát is elvégeztünk. A sikerességet a gyerekektol kapott késobbi levelek, és a tanév folyamán 
lebonyolított ifjúsági programok sikeressége indikálja. A programot az ICSSZEM, Mobiltas támogatta. 

• Rally program folytatódott a muszaki sportok környezeti hatásainak mérséklése: A programot a Kövi 
„Partnerség” alap és Nemzet Civil Alap támogatásával valósítottuk meg azért, hogy a különbözo 
természetben uzött sportok környezeti terhelését csökkentsük, és a muszaki sportot uzokkel párbeszéden 
alapuló problémamegoldást vigyünk véghez. A program kapcsán helyszíni ellenorzéseket tartottunk, 
együttmuködtünk rendvédelmi szervekkel, egy sikeres konferencia zajlott le, elindult fenntartottuk a 2005-
ben létrehozott honlapot (www.tüske.hu – természetben uzött sportok környezeti hatásai), több helyi 
egyeztetés zajlott sportolókkal, és a médiaszereplések kapcsán a mai napig keresnek bennünket különbözo 
helyekrol. Kiadtunk egy brosúrát és térképet készítettünk motorosoknak, hogy hol nem zavarják a 
természeti értékeket.  

• Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program (mint átfogó fenntartható fejlodési 
modellkezdeményezés) számtalan területen ért el eredményt 2006-ban is – persze további jelentos 
mennyiségu 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 
elso feltételeket, és juhtartásban jelenleg is több pályázattal próbálkozunk. A Magyar Természetvédok 
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 gyujtését 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 élok szolgáltatásának fenntartását. 

• Számos pályázati programmal több kezdeményezést kezdtünk el elos egíteni, amelyek a Túrkevei 
Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program részelemeiként annak szakmai céljait segítik. 

• Egyesületünk nem csupán helyi szinten látott el alapveto fontosságú civil feladatokat 2006-ban sem, 
hanem de regionális hatású környezet- és természetvédelmi feladatokat a Nimfea Természetvédelmi 
Egyesülettel együttmuködve több területen lát el. Társadalmilag aktív, folyamatos van jelen helyi 
médiában, önkormányzati képviselot jutatott a Túrkevei képviselo-testületbe, tagságával részt vesz a zöld 
mozgalom munkájában, civilszervezetként példaértéku aktivitást lát el a kistérségben. Kiemelten 
közhasznú szervezet, és mind a helyi fejlesztésekben, mind a regionális környezet- és természetvédelmi 
feladatokban már megkerülhetetlen. 



  Herman Ottó Természetvédo Kör 
  Közhasznúsági jelentés, 2006 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3. oldal   

 

KÉT PROGRAMUNKRÓL BOVEBBEN SZÁMOLUNK BE: 

F e k e t e  I s t v á n  O k t a t ó k ö z p o n t  f e n n t a r t á s a  
A rendezvények során sajnos elofordult, hogy a Fekte István Oktatóközpontot igen nehezen 

találták meg, sot gyakran a helyi lakosok sem ismerték a központhoz vezeto utcát. Ennek 
megváltoztatása érdekében Egyesületünk az ismerteto táblák és zászlók beszerzése mellett döntött. 
Összesen 7 ismerteto tábla készült, melyet a város különbözo csomópontjaiban állítatunk föl, 
valamint Kisújszállás és Mezotúr felol érkezo vendégeket is bevezeti egy-egy tábla Túrkevére. A 
táblákon a természetvédelem jelképét ábrázoló stilizált kócsag, valalmint a központ egyik 
szolgáltatását jelzo lovas lelheto fel, a Fekete István Oktatóközpont felirattal. Az ismerteto tábla 
mintegy 1 m2–es, barna alapú tábla az érvényes KRESSZ szabályok értelmében.  

A Fekete István Oktatóközpont épülete elé 3 zászlótartó rudat helyeztünk el, melyen 
rendezvények alkalmával a magyar zászló, és természetvédelem zászló kerül kirakásra. Tervezzük a 
saját, Fekete István Oktatóközpont zászlót is elkészíttetni.  

A Fekete István Oktatóközpont és a körülötte lévo HOTEK erdo, melyben kialakításra került a 
Fekete István Tanösvény egyre szélesebb körben ismert, táborok és rendezvények, valamint ifjúsági 
programok alkalmával. 

 

Az eloadóterem foglaltsága a 2006-os évben: 

Január: Autópályák veszélyei konferencia: a konferencia 2 napos volt, mintegy 20 résztvevovel 

Február: Önkéntes hétvégét tartottunk a tagok, valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
munkatársaival, a résztvevok száma 20 fo; A helyi motorosok részére tartottunk tájékoztató 
beszélgetést, a terepi motorozásról, résztvevok száma 10 fo 

Március: A Gerinctelen fajok védelmében végzett természetvédelmi munka szeminárium. 
Érdeklodok száma a 3 napos konferencián kb. 50 fo 

Április: Iskolai csoport fogadása több alkalommal 

Május: Önkéntes hétvégét tartottunk a tagok, valamint a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
munkatársaival, a résztvevok száma 30 fo; Iskolai terepi program és diavetítés 

Június:  Iskolai terepi programok, séta, 3 alkalommal; Kunszentmártoni Általános iskola erdei 
iskolája 

Július: Lovas és természetismereti táborok 3 héten keresztül 

Augusztus: Táborok 2 alkalommal 

Szeptember: Természetismereti vetélkedok és iskolai programok 

Október: Magyar Természetvédok Szövetségének fóruma a fenntartható fejlodésrol 

November: Gazdaképzés; Botanikai szeminárium, mintegy 110 fo részvételével 

 

A Fekete István Oktatóközpont 2006-os évben mintegy 600 gyermeket, felnottet és szakembert 
fogadott rendezvényeire, eloadásaira, programjaira. A programokat folyamatosan igyekszünk 
bovíteni, hogy minden korosztály, valamint szakember tudjon választani érdeklodésének 
megfelelot. Kihasználtságát a 2007-es évben új programok bevezetésével tervezzük. 
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T ú r k e v e i  T á j r e h a b i l i t á c i ó s  T é r s é g f e j l e s z t é s i  P r o g r a m 
Az utóbbi egy évben nagy elorelépések történtek a Tájrehabilitációs Programunkban, s végre az elméleti 

elokészíto munkát gyakorlati megvalósítás követte. 

Az év elején megkezdtük, tagszervezetünk a Herman Ottó Természetvédo Kör tulajdonát képezo 
„Hidegnevelde” állattartó hodály körül lévo gyepek Természetvédelmi Közbirtokosságba vonását.  

Ez a hodály igen fontos szerepet tölt be a programunk egyik gyakorlati helyszíneként. 

A gazdasági épület köré tartozó gyepek osztatlan közös tulajdonban vannak, ami azt jelenti, hogy egy 
helyrajzi számnak, amely átlagosan 60-70 hektárt foglal magába, akár több száz tulajdonosa is van esetenként. 
Így elkezdtük feltérképezni a tulajdonosi viszonyt. Majd az egyesületünk munkatársai és azon 
magánszemélyek, akik egyetértenek törekvéseinkkel, úgy döntöttek, hogy az ezen a részen eladó 
területrészeket megvásárolják, s a megvásárolt területeket a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kezelése alá 
vonják, így egy ú.n. Természetvédelmi Közbirtokosságot létrehozva, ezen a helyi védett, illetve Natura 2000 
besorolású területen.  

Az adásvételi szerzodések elokészítésében igen nagy szerepet vállal egyesületünk, ez a folyamat mái 
napig tart, mivel egy-egy szerzodés a sok tulajdonos miatt 1-1,5 hónapot vesz igénybe. Az így megkötött 
szerzodések nyomán közel 60 hektár erdo, feltört- visszagyepesíteni kívánt szántó és gyepterület került 
közbirtokossági kezelésbe.  

Mindemellett nem csak ezen területek tájgazdálkodásba vonását szorgalmaztuk, hanem segítettünk olyan 
gazdáknak is a földszerzodéseik elokészítésében, akik már rendelkeztek állattartó épülettel, s legeltettek is 
volna, de nem volt a gazdasági épületük mellett gyepterületük. Így legeloterülethez jutásukban segítettük oket.  

Idoközben a közbirtokossági hodályba, egy olyan gazdálkodó családnak nyújtottunk infrastrukturális 
hátteret gazdálkodási tevékenységükhöz, akiknek az elozo gazdálkodási helyükrol akaratuk ellenére 
távozniuk kellett a jószágaikkal együtt. Most ok gazdálkodnak, legeltetnek az állataikkal, s kezelik a gyepeket 
természet közeli módon. Illetve a hodály épületét tartják karban lehetoségeik szerint. 

Ezzel párhuzamosan a központi irodánk mellett található központi hodály felújítását is megkezdtük, 
hogy minél színvonalasabb állattartást tudjunk megvalósítani a program céljainak megfeleloen. 

A hodály, amely már egy meglévo állattartó épület volt, alacsonynak bizonyult lótartás szempontjából 
így a falait meg kellett magasítani. Az épületre új teto került és különféle helyiségek kialakítása vált 
szükségessé. Célunk egy színvonalas lóistálló kialakítása, különféle helyiségekkel. Be lett tervezve egy vendég, 
illetve egy magán nyerges, takarmánytároló és lovász helyiség, hintószín és egy raktár. 

Illetve a központi helyiségben 7 db lóbox kialakítása kezdodött meg, uniós eloírásoknak megfeleloen. 

Néhány sikeres önkéntes hétvége alatt, amelyen rendkívül sok önzetlenül segíteni szereto ember jelent 
meg, sikerült egy kifutó karámot létrehozni a lovaknak, ahol a nap bármely szakában szabadon mozoghatnak 
az állatok, illetve, ha valakinek kedve van lovagolni tanulni, akkor tankarámként is remekül hasznosítható. 

A bemutató karám mellé, ugyancsak önkéntesek segítségével egy téglajárdát alakítottunk ki, ahol a 
hozzánk látogató vendégek biztonságosan megközelíthetik a karámot, s megismerkedhetnek az osmagyar 
lovak világával, mivel a karámban a Shagya Arab és Magyar félvér lovak tekinthetok meg. 

A tenyészállatokat, 3 db lovat ugyancsak ebben az évben szereztük be, a génmegorzés szerepét töltik be a 
központi hodályunknál.  

A lovak mellet még sikerült 4 db fehér racka anyajuhot is beszereznünk, s egy fehér törzs racka kossal is 
bovült a legelo állatállományunk. Mindemellett az év elején az anyajuhok is megelletek és így 
megkétszerezodött az állományunk. 

Igyekszünk oshonos állatállományunkat fenntartani, sot idovel bovíteni, hogy minél hatékonyabban 
tudjanak a legeltetési folyamatba bekapcsolódni Pásztó pusztán. 
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Pénzügyi  beszámoló  

A számviteli beszámoló: 
 

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETO EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERUSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 

 
2 0 0 6 

 év 
 
              adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Elozo év Ekozo év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

A b c d e 
1 A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)  5.964    7.161 
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK    

3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK  5.964    7.161 
 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK    

5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok)  5.280  4.241 
6 I.   KÉSZLETEK    
7 II.  KÖVETELÉSEK 1.980  2.375 
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3.300      1.866 
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN 11.244   11.402 
11 C. Saját toke (12.-16. sorok) 13.538   10.881 
12 I.   INDULÓ TOKE / JEGYZETT TOKE    
13 II. TOKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 9.905   11.119 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBOL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBOL) 

  1.288    -238 

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBOL    

17 D. Tartalék -46   429 
18 E.  Céltartalék    
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)  97       92 

20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK      

21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK  97     92 

22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(11.+17.+18.+19.sor) 11.244   11.402 
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1 8 8 3 0 0 6 0 9 1 3 3 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETO EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERUSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
 

2 0 0 6 
év 
 

 
                         adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Elozo év Ekozo év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

A b c d e 

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(I+II) 16.469    8.399 

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

16.469   8.399 

3     1. Közhasznú célú muködésre kapott 
támogatás  43     910 

4         a.) alapítótól    
5         b.) központi költségvetéstol     910 
6         c.) helyi önkormányzattól 43      
7         d.) egyéb             
8      2. pályázati úton elnyert támogatás 14.160    5.822 
9      3. közhasznú tevékenységbol származó bevétel 2.249    1.570 
10      4.  Tagdíjból származó bevétel    
11      5.  Egyéb bevétel    17      97 

12 II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTO 
BEVÉTELEK    

13 B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) -  - 
14     1. Pénzügyileg rendezett bevételek    
15     2. Pénzbevételt nem jelento bevételek    
16 C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 16.469    8.399 

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

18 E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 15.480   11.048 
19     1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások 12.933    7.423 
20     2. Ráfordítást jelento eszközváltozások    
21     3. Ráfordítást jelento elszámolások 2.248      1.214 
22     4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások 2.547     2.411 

23 F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
1+2+3+4 -  - 

24     1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások    
25     2. Ráfordítást jelento eszközváltozások    
26     3. Ráfordítást jelento elszámolások    
27     4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások    
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1 8 8 3 0 0 6 0 9 1 3 3 5 2 9 1 6 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
 
 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETO EGYÉB SZERVEZETEK 
KÖZHASZNÚ EGYSZERUSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 

 
 

2 0 0 6 
év 
 

              adatok E Ft-ban 
Sorsz
ám A tétel megnevezése Elozo év Ekozo év(ek) 

helyesbítése Tárgyév 

a b c d e 
28 G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.) 989  -1.435 

29 Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  
eredménye (A/I-E/1-E/4) 989  -1.435 

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

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -2.248  -1.214 

32 Közhasznú tevékenység nem pénzben  
realizált  eredménye (A/II-E/2-E/3) -2.248  -1.214 

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

34 I.   Adózás elotti eredmény  B-F/I+-H2    
35 J.   Fizetendo társasági adó    
36 K. Tárgyévi eredmény 1.288  -238 

37 Közhasznú tevékenység tárgyévi 
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) 1.288  -238 

38 Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J)    

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegu ráfordítások 2.540 
40              1. Bérköltség 1.993  
41                  ebbol   - megbízási díjak - 
42                              - tiszteletdíjak - 
43               2. Személyi jellegu egyéb kifizetések  74  
44               3. Bérjárulékok  473   
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegu ráfordítások 4.697 
46 C. Értékcsökkenési leírás 1.214 
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegu ráfordítások  186 
48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - 

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

50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 97      
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b) A költségvetési támogatás felhasználását; 
Egyesületünk 2006-ban költségvetési támogatást az e.) pont szerinti mértékben kapott. 

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
 Elozo év Tárgy év Változás 
Tokeváltozás 9.905 eFt 11.119 eFt 12,2 % 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását; és az e) A központi költségvetési szervtol, 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét; 

 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  FIOK&TTTP 2500000 
Nemzeti Civil Alapprogram Párbeszéd  966000 
Nemzeti Civil Alapprogram Muködés 350000 
Nemzeti Civil Alapprogram Vidék 1200000 
Nemzeti Civil Alapprogram Agrár kv. Stb. 500000 
Nemzeti Civil Alapprogram Tájkép, tájérték  274750 
ICSSZEM Tábor 190000 
ICSSZEM Tábor 100000 

 

f) A szervezet vezeto tisztviseloinek nyújtott juttatások értékét, összegét; 
A HOTEK tisztségviseloi (egy elnök, alelnök, titkár, három elnökségi tag, illetve a fegyelmi és ellenorzo 

bizottságok tagjai) nem részesülnek e jogszabály hatálya alá eso rendszeres költségtérítésben, fizetésben, 
tiszteletdíjazásban. 2006-ban e tisztségeket betöltok kizárólag önkéntes munkában végezték közhasznú 
feladatvállalásaikat. 

 
 
 
 Kontos Tivadar 
 elnök 


