
2013. ÉVIZÁRÓ TAGGYŰLÉS

ÁLTALÁNOS  ELNÖKI  BESZÁMOLÓ

A 2012 októberében alakult egyesületünk első teljes éve volt a 2013-as. Semmi-

lyen tematikus programunk nem volt erre az évre. Elsősorban az egyesületi élet-

tel való ismerkedésre szenteltük ezt az időszakot, valamint a tagtoborzásra és az 

anyagi hátterünk megszilárdítására.

1., Személyi erőforrás

Az egyesületnek 10 alapítótagja és két örököstagja volt az év elején. Évközi tagto-

borzásunk következtében 16 új tagunk lett, főként alsós általánosiskolások és szü-

leik, valamint egy pártolói tagunk. Terepi munkáink során önkéntesekkel is dol-

goztunk együtt.

2., Programok

A Bagolysulival közösen kisgyerekeknek szerveztünk egy madarászós napot 

Gyömrő belterületére. Több turnusban több mint 200-an jöttek el. Tartottunk 

madárgyűrűzési bemutatót, kézművesfoglalkozást, a bagoly-félék életéről isme-

retterjesztő előadást. Májusban Hámori Dániel sikeres kirándulást szervezett. 

Ősszel több alkalommal gyűrűztünk énekesmadarakat a Naplás-tónál, és foly-

tattuk a téli sirály gyűrűzéseket a budapesti dunaparton.

3., Kommunikáció

A tagokkal való állandó személyes kapcsolattartás komoly nehézségekbe ütkö-

zik, mert a MKOE nem napi vagy heti rendszerességgel működik, hanem idősza-

kosan, jórészt a kuvikok életritmusához igazodóan, a hangsúlyt a terepi munkára 

fektetve. Alapvető elvárásnak éreztük azonban, hogy a fontosabb eseményekről 

beszámoló formájában értesítsük a tagokat és amennyire lehet szakmai anyagok-

kal is ellássuk őket. Erre készült egy gmailes levelező lista ahova az év során feltet-

tünk néhány szakmai anyagot, itt hírdettük meg a Bagolysulis programot, ide ke-

rültek fel a Hámori Dániel szervezte kirándulás és a Kiskunsági munkákáink során 

készült fényképek, beszámolók. Ezzel párhuzamosan létrehoztunk egy másik, szű-

kített gmailes felületet, ahol az egyesület elnöksége tárgyalta ki operatív teendő-

it, ezen készítette elő, szervezte meg terepi felméréseit. Terveztük egy újság szer-

kezetű éves kiadvány  elkészítését, amit csak egy tagunk kért nyomtatott formá-

ban, a többiek elektronikusan kapták volna meg, de kapacitáshiány miatt ez nem 

készült el.
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4., Anyagi háttér

A MKOE működéséhez szükséges anyagi erőforrást kisebb részt a tagdíjakból 

fedeztük, nagyobb részt a Kiskunsági Nemzeti Parkkal kötött szerződés alapján 

kapott támogatásból. Az éves mérlegünk pozitív lett, noha gazdálkodásunk még 

jelen feltételek mellett nem nevezhető megalapozottnak. Ezt akkor tudjuk elérni, 

ha a nemzeti parkos együtt működést hosszútávúvá tudjuk tenni. Fő célunk azon-

ban az, hogy két év múlva, amennyiben teljesíteni tudjuk a szükséges peremfelté-

teleket, kiemelten közhasznú társasággá válhassunk és gyűjthessük a személyi jö-

vedelemadók 1%-t. Ha csak az elnökség tagjainak és közvetlen környezetük 1%-ait 

betudjuk gyűjteni, akkor már összehasonlíthatatlanul stabilabb lábra állhatnak 

pénzügyeink.
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