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A 2016-os év tevékenységünk részben országossá válásának éve volt. Koordiná-

toraink területére közel 30 odút gyártattunk, de többen a szakszerű odúk kérdé-

sét saját erőforrásból, saját gyártásban oldották meg. Sajnos személyi és anya-

gi erőforrások híján idén nem tudtunk konferenciát szervezni. Az egyes koordi-

nátorok és az MKOE között elektronikusan történt javarészt az információcse-

re, a szakmai kaopcsolattartás, eltekintve attól, amikor terepen voltunk. 2016-ban 

egyesületünket beválasztották a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács tagjai 

közé, ahol a hazai „Kuvik Munkacsoportként” koordinátorok bevonásával az or-

szágos kuvikvédelmi tevékenységet irányítjuk.

1., Személyi erőforrás

Az egyesületünkbe két új tagot vettünk fel. Az éves tagdíjat négyen nem fizették 

be, kizárni emiatt még egyelőre senkit nem zártunk ki. Terepi munkáink során ön-

kéntesekkel is dolgoztunk együtt.

2., Szakmai és nyíltprogramok

Idén öt alkalommal jártunk terepen a Kiskunságban a kuvikállomány felmérésével 

kapcsolatban. Évről évre emelkedik a gyűrűzött felnőtt és fiókák egyedek szá-

ma, idén több mint 160 gyűrűzés történt. Év elejétől kezdve havi rendszeresség-

gel jártunk az ország különböző régióiba a koordinátori terepeket bejárni, az otta-

ni lehetőségeket felmérni, vagy épp a már elvégzett munkát a helyszínen megismer-

ni. 2016 januárjában a Budakeszi Vadasparkkal és a Pilisi Parkerdővel együttmű-

ködve Budakeszi körzetében egy 10 odúból álló odúparkot építettünk ki

 Tavasszal és ősszel szinte heti rendszerességgel gyűrűztünk énekesmada-

rakat a Naplás-tónál, és folytattuk a téli sirály gyűrűzéseket is a Városligeti tónál 

valamint a budapesti dunaparton.

 Idén először eleget tettünk egy felkérésnek és az MME  Szekszárdi cso-

portjának a helyi madarásztársadalomnak tartott, fotókiállítással egybe kötött, 

rendszeres találkozóján tartottunk sikeres előadást.

3., Kommunikáció

Az általános levelező listán a kapcsolattartás teljesen egyirányúvá vált. Tagjaink 

nem keresték sem egymás sem a vezetőséggel a kapcsolatot, nem történtek felve-

tések, javaslatok, észre vételek. Ezek alapján persze nem állapítható meg, hogy tel-

jes az apátia, az érdektelenség tagjaink körében az egyesület életét illetően, mert 

körleveleinket, beszámolóinkat lehet elolvassák tagjaink, csak épp nem reflektál-

nak ezekre. Minden esetre a jelenség erősen elgondolkodtató és mindenképp cél-

ként kell megfogalmazni az ezen érdemben változtatást, hogy a tagdíjra tagjaink ne 

úgy tekintsenek, mint egy támogatásra, sokkal inkább mint egy belépőre az egye-

sület életében való részvételhez.

 2016 tavaszán a Budakeszi Vadasparkkal közösen kialakított odúpak kap-

csán megjelentünk országos médiákban, így az M1 Kék Bolygó című műsorában 
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valamint a Kossuth Rádió Oxigén című környezetvédelmi műsorában.

4., Anyagi háttér

Idén sem tudtuk nyélbe ütni az SZJA 1% gyűjtéséről szóló terveinket, egy nap-

pal lecsúszva a határidőről. A Törvényszékkel hosszasan küzködtünk az Alap-

szabály ilyen irányú módosítása és a szükséges iratok formai megfelelősége okán, 

ugyanis ezen egy év alatt a folyamatos hivatali személycserék miatt három ügyinté-

ző különböző elvárásainak kellett újra meg újra eleget tennünk míg nem eljutottunk 

oda, hogy megszületett a jogerőre emelkedett Törvényszéki elfogadó határozat.

A tagdíjakat közel 90%-ban befizették a jegyzett tagjaink, két támogatónk bizal-

mát idén is élveztük. Legjelentősebb kiadásunk a terepi munkák üzemanyagkölt-

sége volt. Ez a kiadások mintegy 2/3-t adja, a maradék 1/3-t pedig az odúgyártás 

költségei voltak. Az egyéb működéshez kapcsolódó költségek (bank, nyomtatvá-

nyok, stb.) eltörpülnek ezek mellett. Működésünk fenntartásához idén is szüksé-

ges volt néhány alapítótag tagdíjon felüli támogatása is. Az évet pozitív mérleggel 

zártuk.

5., Jövő évi terveink

Úgy tűnik képtelenek vagyunk tartalommal megtölteni a tagok és a terepi mun-

kában résztvevő, javarészt az elnökségi tagokból álló aktív mag közötti együtt mű-

ködést, nem tudjuk bevonni tagjainkat az egyesületi munkába. Ezért jövőre tovább 

építünk az önkéntesekre, de nem szándékszunk több új taggal bővülni.

 Finanszírozásunkban több figyelmet szeretnénk fordítani pályázatokon 

önállóan részt venni és anyagi illetve tárgyi erőforrásokat szerezni működésünk fi-

nanszírozására, indulunk a Holdkő Alapítvány nyílt pályázatán és újra támogatá-

sért fordulunk a KNPI-hez. Folyamatosan figyeljük majd a nemzetközi pályáza-

ti lehetőségeket is. Szeretnénk néhány tehetősebb támogatót is találni, akik azon 

a területen gazdálkodnak vagy tevékenykednek, ahol mi is kifejtjük természet- és 

kuvikvédelmi tevékenységünket. Nekik az egyre sűrűsödő és talán egyre nagyobb 

közönséget elérő média megjelenésünket, a szakmai fórumokon és szakmai cikkek-

ben történő szponzorkénti megjelölést tudnánk felajánlani. 2017 – 1%, 1%, 1%...

 2017-ben szeretnénk megszervezni a második Kuvikvédelmi Konferenciát. 

Ezt már mindenképp szükséges volna megtartanunk, mert a személyes tapaszta-

latcsere elengedhetetlen a koordinátori tevékenység megfelelő kölcsönös szakmai 

támogatásához, ezen túlmenően szükségünk van a közös ismeretségek kiépítésé-

re, ezek fenntartására és egy, a szakmai mellett baráti kapcsolatok kialakítására 

alkalmat adó rendezvényre.

 2017-re a legfőbb tervünk mégis az, hogy megint legyen egy évünk, amikor 

remekül érezzük magunkat terepen a természetben kedvenc madaraink között, 

tudván hogy a természet védelméért és ismereteink bővítéséért is teszünk, és hogy 

ebben bárki résztvevő lehet.
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