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BB ee mm uu tt aa tt kk oo zz áá ss ::   
Ma már tudjuk, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik 

szektorra, a civil társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre. 
Maga a demokrácia, mint görög szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom 
többsége által kinyilvánított akarat érvényre juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a 
társadalmak fejlodésével maga a demokrácia is – mint társadalmi rend – fejlodött, így mára elérte – ha csak 
elvi szinten is – hogy nem csak a többség, de a kisebbség, akaratát is érvényesíteni tudja a többséggel 
szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a mindenkori kormányhatalommal szemben. Tehát a 
közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil 
szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok 
megvalósítása, védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az államtól elkülönülve, autonóm módon 
kell, hogy muködjenek, ám ezek a formák mindenkor, a demokrácia fejlodésével és átalakulásával együtt 
újra át és át kell, hogy értékelodjenek.  

A fenti elvet követo módon az Alapítvány a civil szervezetek és civil társadalom támogatásával és 
szervezett programjaival azt szeretné elérni, hogy stabil szociális háttérrel rendelkezo, környezetkultúrára és 
muvészetek iránt fogékony régió jöjjön létre hazánk eme régiójában. 

 

TTee vv éé kk ee nn yy ss éé gg üü nn kk   bb ee mm uu tt aa tt áá ss aa   

Zöld szakmapolitikai tevékenységek 
Programunkat a „Nimfea” Természetvédelmi Egyesülettel közösen, az o támogatásával 

bonyolítottuk le. 
Jelen programunk dokumentálása könnyunek tunhet, de nagyon nehéz azt egy 

beszámolóban visszaadni, ami akár az egyszeri telefonok kapcsán, akár a más rendezvények 
kapcsán folytatott beszélgetésekkor a programmal szorosan összevonható. Ezért tunhet úgy, 
hogy csak egy általános beszámolóról van szó. 

Gyakorlatilag ezen programunk keretében részben önálló véleményezéseket, javaslatokat, 
nyílt leveleket és állásfoglalásokat készítettünk több témában, illetve csatlakoztunk országos 
állásfoglalásokhoz. Az állásfoglalások kapcsán önkénteseink munkáját, illetve szakértoi 
közremuködést vettünk igénybe a szakmailag hiteles anyagok elkészítésének érdekében. A 
programunk kapcsán nagyon sok esetben kellett személyesen képviselnünk érdekeinket, ezért 
nagyon sokat kellett a fovárosba, illetve az érintett területekre látogatnunk. 

Konkrét tevékenységek 
Szakértoi tevékenységgel jogszabálytervezetek véleményezése, kiemelt figyelemmel a civil 

szervezetek támogatásával összefüggo rendeletet, a környezet- és természetvédelmi célú 
jogszabályokat, de ezektol eltéro kormányzati koncepciók véleményezését is végeztük. 

A kistérségi, önkormányzati szakmai koncepciók véleményezése, civil kontrollja. 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai társadalmi kontrolljában való aktív 

részvétel. 
A környezetkárosító tevékenységek hivatalos bejelentéseinek koordinálása. 
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A teljesség igénye nélkül állásfoglalás, vélemény, melynek elkészítésében részt vettünk: 

o Az Országos Környezetvédelmi Tanács állásfoglalása a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi igazgatás korszerusítésérol 

o A WWF Magyarország véleménye a tátrai erdopusztulásról 
o Ahogyan az FVM-ben a döntések megszületnek idoutazás a 60-as évekbe 

demokrácia? Szakmai érvek? Társadalmi vélemény? Ugyan már! 
o Összefoglaló az M44-es autópálya tervezett Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszán a 

természetvédelmi szempontból kifogásolható nyomvonal tervvel kapcsolatban 
o OT hatályos muködési szabályzatára tett módosításai javaslatok 
o Berettyó-Körös Többcélú Társulás Környezetvédelmi Programjának véleményezése 
o Az Aarhusi Egyezménnyel kapcsolatos véleményezések, egyeztetési anyagok 
o A Nemzeti Parkok átalakításáról véleményezések, egyeztetések 
o Környezet-és természetvédo szervezetek álláspontja néhány aktuális, hangsúlyos 

környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésrol és az ezekhez kapcsolódó 
minisztériumi tevékenységrol 

o Környezetvédelmi program tipikus hibái, egyeztetési anyag 
o Problémafelvetés a meglévo, üzemelo autópályák környezet- és természetvédelmi 

károkozásával kapcsolatban  
o Beszámoló az Agrár-környezetvédelmi Horizontális Munkabizottságban való 

részvételrol 
o Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Monitoring Bizottság 2005. június 24-i ülésének 

napirendjéhez megküldött háttérdokumentumokkal kapcsolatos vélemény 
o A Nimfea Természetvédelmi Egyesület nyílt levele Persányi Miklós és Magyar Bálint 

miniszter urakhoz a környezeti nevelés hazai megvalósításáról 

Határontúli kapcsolatok kialakítása 
A két szervezet megismerteti egymással saját tájrehabilitációs programját: ez 

megvalósult, hiszen a szervezett rendezvényen nem csupán erre nyílott mód, hanem néhány más 
kezdeményezés megismerésére is. Külön haszon a programban, hogy egy alvállalkozót tudtunk 
megbízni, hogy a tájrehabilitációs törekvéseknek természetvédelmi vonatkozásait vizsgálja 
vizsgálata a nemzetközi jog, és a kialakult külföldi kapcsoltok tükrében. Ennek a megismerési 
folyamatnak lett eredménye az elsoként szuk körben, majd a találkozó kiegészülése más 
tájrehabilitációs, élohely-kezelési tevékenységek bemutatásával, ami egy élohely-kezelési 
tevékenységek a természetvédelemben témájú szimpózium fórmájában valósult meg, hogy még 
több gyakorlati példa legyen megismerheto a szekértoi közremuködés mellett is. 
Szakértok felkeresése és bevonása a projektbe: ez megtörtént, részben más civil szervezetek, 
intézmények részvételével, részben a felkért eloadó révén. További tapasztalatátadási bemutatón 
részt vett intézmények, szervezetek:. 

A két szervezet tanulmányút keretében ellátogat egymáshoz (a) Találkozó, 
Magyarországon, b) Találkozó Romániában) Sajnos ebbol csak az elso valósulhatott meg a 
csökkentett költségvetés miatt, de ez volt a leghatékonyabb megoldás, hiszen a romániai fél 
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utazása olcsóbb, és Magyarországon a részvevo szervezetek mellett még szélesebb körben mód 
nyílott a kezdeményezések megismerésére, és még több tapasztalatot ismerhettek meg.  A 
szervezo Nimfea Természetvédelmi Egyesület igen precíz munkát végzett, hiszen mindösszesen a 
találkozón közel 120 részvevo jelent meg. 

Kapcsolattartás: Nagyon fontos hozadékos sikere a programnak, hogy olyan szakmai 
kapcsolatok alakultak ki, amelyek hosszabb távon lehetové teszik az együttmuködést, új 
projektötletekkel, illetve a jelen programból kimaradt, forráshiány miatt meg nem valósult 
programrészekkel késobbi közös pályázatokra van mód. 

Természetvédelmi Tábor lebonyolítása 
A „Beklen” a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány idén júliusban tartotta meg 

természetkutató kerékpáros táborát. A táborban 20 általános iskolás vett részt, valamint 10 
foiskolás diák. A tábort szép derus napon kezdtük meg, a sátrak felverésével és néhány ismerkedo 
természetismereti játékkal. A tábor elején csatlakozott a csapathoz egy holland önkéntesünk, aki 
megtanította a gyerekeket egy holland ismerkedési játékra.  

A tábor ideje alatt sajnos elég sokat esett az eso, így gyakran kényszerült a csapat benti 
játékokra, ami igen felhalmozta az energiájukat. A benti játékok alatt activity-ztek, amely keretén 
belül természethez kapcsolódó tárgyakat, kifejezéseket és cselekvéseket kellett elmutogatniuk, 
valamint természetismereti társasjátékot és természetismereti játékokat játszottunk.  

Jó idoben terepi programot szerveztünk, így kimentünk a Hortobágy-Berettyó mellé, 
tartottunk pusztai napot és kézmuves napot is. A Hortobágy – Berettyó folyó melletti napunk 
igen jó idoben telt el. A vízparton a gyerekek megismerkedtek a folyó élovilágával, az ártéri erdo 
fa és cserjefajaival, valamint madárvilágával. Megfigyeltük a vízi gerincteleneket mikroszkóppal, 
valamint kézi nagyítók segítségével, amelyekrol rajzot készítettek a gyerekek. Gyujtöttek állatokra 
utaló nyomokat, tárgyakat, amelyekbol kiállítást szerveztünk a délután folyamán.  

A pusztai kirándulás napján kerékpárral indultunk el, a közeli pusztai élohely bejárására. A 
pusztai játékok után madarászattal és növényismerettel telt el az ido. Sok egerészölyvet, barna réti 
héját, mezei pacsirtát figyelhettek meg a gyerekek, valamint megismerkedtek a kunhalom 
fontosságával is. A kunhalomról rajzot készítettünk, amit tárgyi jutalmakkal díjaztunk egy házi 
verseny keretén belül, valamint kunhalmi történeteket kellett kitalálniuk. Mid az esos idoben, 
mind a délutáni hoségben eloadásokkal, és gyakorlati foglalkozásokkal is múlattuk az idot. Az 
eloadások diavetítésekkel, projektoros eloadásokkal és videó vetítésekkel volt tarkított. Kontos 
Tivadar a Nimfea Természetvédelmi Egyesület  munkatársa tartott halvédelmi eloadást 
Magyarország halfaunájáról, Széll Antal a körös-Maros Nemzeti Park természetore a 
túzokvédelemrol tartott eloadást, Monoki Ákos a Herman Ottó Természetvédo Kör 
alkalmazottja madárvédelmi eloadást tartott.  

Külön élvezték a gyerekek a madárgyuruzési napot, amit meghívott eloadóval és új 
helyszínene a HOTEK – erdoben tartottunk. Az eloadó a Orbán Zoltán madárgyuruzo volt. Az 
erdoben mintegy 5 helyen húztunk ki hálót, és igen érdekes fajokat fogtunk, mint a nyaktekercs, a 
kisorgébics, vagy a tengelic. Az egész napos programot igen élvezték a gyerekek.  

A kézmuves foglalkozások alkalmával gyékény és szalmafonásra valamint gipszforma öntésre 
és festésre, illetve agyagozásra került sor. A karkötoket, nyakláncokat, edényeket a gyerekek 
ajándék gyanánt hazavitték szüleiknek.  
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Természetesen a játék sem maradt ki a táborból. Délutánonként számháborút illetve 
természetismereti vetélkedoket tartottunk, valamint utolsó nap a verseny napja volt. A csapatok a 
táborban megismert növényekkel, állatokkal, környezetvédelmi témákkal kapcsolatosan kaptak 
feladatokat, elméletben és gyakorlatban. A gyoztes csapat könyv és tárgyjutalmat kapott, de 
minden csapattag vihetett haza természetismereti könyvjelzot és képeslapot.  

Az esti tábortuznél minden este más népdalt tanultunk meg, valamint minden este másik 
csapatnak kellett egy természetismereti mesét eloadni, eljátszani.  

A tábor, bár elég csapadékos héten sikerült tartani igen jó hangulatban és kedvvel telt el, 
maradéktalanul teljesítve a feladatát, miszerint a gyerekeket természetvédelemre, 
természetszeretetre taníthassuk játékos körülmények között. 

Forrásteremtés a Nagykun – Nagysárrét térségben képzés 
 A Nagykun – Nagysárrét térség Tiszántúl elmaradottabb településeit és térségeit magába 

foglaló régió, jellegzetes élohelyekkel és védett természeti területekkel, valamint kiterjedt 
mezogazdasági földekkel övezve. A térségben a munkanélküliek száma igen magas, az 
elhelyezkedési lehetoségek azonban igen alacsonyak, lévén, hogy a térségben eddig foként 
mezogazdálkodásból, állattenyésztésbol éltek az emberek. A mezogazdaság egyre rosszabbodó 
helyzete miatt sok kisgazda, állattenyészto feladni kényszerült eddigi tevékenységét és a 
szolgáltató iparban elhelyezkedni. Azonban, ha a térség természeti jellegét továbbra is meg 
akarjuk tartani, valamint a munkanélküliségre és a források kiaknázására is keressük a megoldást, 
akkor a válasz a legeltetésben és a természetbarát mezogazdasági muvelésben, illetve a rájuk épülo 
támogatási rendszerekben van.  

Program célja egy forrásteremtési, kapacitásfejlesztési tréningsorozat tartása 
önkormányzatok, illetve a lakosság részére, amely segítségével visszatérhetnek a térség számára is 
megfelelo gazdasági ágazatokra, valamint a forrásteremtési lehetoségek megismertetésével és 
kiaknázási fortélyok elsajátításával fenntartható állásokat és vállalkozásokat indíthatunk be.  

A program során a térség önkormányzataiban dolgozó ágazati vezetoknek és 
munkatársaknak, valamint a lakosság körében a hasonló szektorban dolgozók, valamint 
munkanélküliek érdeklodok, munkahelyet változtatni szándékozók számára szerveztünk 
forrásteremtési és kapacitásfejleszto tréninget, eloadássorozatot. 



Beklen Alapítvány  Közhasznúsági beszámoló 2004. 

6. oldal 

PP éé nn zz üü gg yy ii   bb ee ss zz áá mm oo ll óó   

a.) Számviteli beszámoló: 

1 8 8 3 2 2 6 8 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 4 

év 
 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
adatok eFt-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)     8.490    5.509 
2 I.    IMMATERIÁLIS JAVAK        100 
3 II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK     8.490    5.409 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    
5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok)       948    2.429 
6 I.   KÉSZLETEK    
7 II.  KÖVETELÉSEK       229 
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK    
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK     948    2.200 
10 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)  ÖSSZESEN  9.438    7.938 
11 C. Saját toke (12.-16. sorok)   7.107    6.231 
12 I.   INDULÓ TOKE / JEGYZETT TOKE        50         50 
13 II. TOKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY    7.407   7.019 
14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK    

15 
IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
ALAPTEVÉKENYSÉGBOL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBOL) 

    -350      -838 

16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBOL 

   

17 D. Tartalék       193 
18 E.  Céltartalék    
19 F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)    2.331     1.514 
20 I.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    1.861  - 
21 II.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK       470      1.514 

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

   9.438     7.938 
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1 8 8 3 2 2 6 8 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 4 
év 

 
 „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

                           
adatok eFt-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) 7.532    9.389 

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

7.532    9.389 

3     1. Közhasznú célú muködésre kapott támogatás    481        691 
4         a.) alapítótól    
5         b.) központi költségvetéstol    481        691 
6         c.) helyi önkormányzattól    
7         d.) egyéb           
8      2. pályázati úton elnyert támogatás 4.400     3.093 
9      3. közhasznú tevékenységbol származó bevétel 2.638     5.600 
10      4.  Tagdíjból származó bevétel    
11      5.  Egyéb bevétel       13            5 

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.) 7.532     9.389 

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

18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4 10.080    10.377 
19     1. Ráfordításként érvényesítheto kiadások   6.869      7.096 
20     2. Ráfordítást jelento eszközváltozások    
21     3. Ráfordítást jelento elszámolások   1.013     3.131 
22     4. Ráfordításként nem érvényesítheto kiadások   2.198        150 
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 2 2 6 8 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 4 
év 

 
 „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”        

adatok eFt-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.) -1.535  -1.534 

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

-1.535  -1.534 

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

   

31 H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) -1.013  -1.013 

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

-1.013  -1.013 

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   -350     -350 

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

  -350     -350 

38 Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
Eredménye (I-J) 

   

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegu ráfordítások 2.684 
40              1. Bérköltség 1.945 
41                  ebbol   - megbízási díjak  
42                              - tiszteletdíjak  
43               2. Személyi jellegu egyéb kifizetések   
44               3. Bérjárulékok    739 
45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegu ráfordítások  1.675 
46 C. Értékcsökkenési leírás 1.304 
47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegu ráfordítások  2.738 
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  -    



Beklen Alapítvány  Közhasznúsági beszámoló 2004. 

9. oldal 

 

b.) Költségvetési támogatás felhasználása: 
Alapítványunk nem részesült költségvetési támogatásban 

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
Alapítványunk az alakulást követo tokét nem gyarapította, illetve nem változtatta, tehát a vagyont 

nem változtattuk, nem használtuk fel, egyébiránt a tokeváltozást a mérleg tartalmazza. 

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;  

Holland Királyság Nagykövetsége Természetismereti kifestok készítése 1’696 eFt 

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

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, KÖVICE 7,3 Demokráciafejlesztési programok 1’500 eFt 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, KÖVICE 7,2 Természetvédelmi tábor megrendezése 120 eFt 

Nemzeti Civil Alapprogram Muködési célú pályázat 300 eFt 

Nemzeti Civil Alapprogram Forrásteremtés Nagykun-Nagysárrét térségben  1000 eFt 

Nemzeti Civil Alapprogram Határontúli együttmuködés kialakítása 400 eFt 
 

f.) A szervezet vezeto tisztviseloinek nyújtott juttatások értékét, 
összegét; 

Alapítványunk tisztségviseloi önkéntes munkában látják el a vállalt feladatokat. 


