2014. ÉVIZÁRÓ TAGGYŰLÉS
ÁLTALÁNOS ELNÖKI BESZÁMOLÓ
A 2014-es év a szakmai áttörés éve volt. Március 1-re meghívást kaptunk a
Fertőtavi Nemzeti Park Igazgatósághoz a Magyar Ragadozómadár-védelmi
Tanács „Sólyomcsalogató” konferenciájára, ahol idén először tartottak éjszakai ragadozómadár szekciót. Egyesületünket e szekcióban kérték fel egy előadás
megtartására a hazai kuvik állomány állapotáról. Előadásunkat rendkívül színvonalasnak és szakmailag igen felkészültnek ítélték a megjelentek (csak néhány prezentáció után volt egy-két kérdés, bennünket több mint félórán keresztül faggattak, mert annyira érdekesnek tartották a témát és annak tálalását). Azonnal meghívást is kaptunk a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanácsba. Felvételi kérelmünket megírtuk és az év végén egyhangú döntéssel fel is vették egyesületünk a jeles társaságba.
1., Személyi erőforrás
Az egyesületünknek a 10 alapítótagján felül továbbra is két örököstagja van. Az
éves tagdíjat ketten nem fizették be, de egyelőre nem derült fény arra, vajon csak
elfeledkeztek róla, vagy megszüntetik tagviszonyukat. Egy újabb pártolói tagot sikerült találnunk, így immáron kettő pártolónk van. Terepi munkáink során önkéntesekkel is dolgoztunk együtt.
2., Programok
Idén három alkalommal jártunk a Kiskunságban a kuvik állomány felmérésével kapcsolatban. Az eddigi legtöbb egyedet gyűrűztük, majdnem 100-t. Tavasszal és
ősszel több alkalommal gyűrűztünk énekesmadarakat a Naplás-tónál, és folytattuk a téli sirály gyűrűzéseket is a Városligeti tónál valamint a budapesti dunaparton.
3., Kommunikáció
Az általános levelező listán szinte alig volt aktivitás idén.
4., Anyagi háttér
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Idén több pénzből gazdálkodtunk, mint egy évvel korábban. Működésünket javarészt tagdíjakból, ez mintegy 45%-át tette ki költségvetésünknek, valamint a
múltévi KNP-s pénz maradékából fedeztük, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb
tagitámogatást kellett betennünk. Mivel a KNP-s szerződést nem sikerült meghosszabbítanunk továbbra is igen nagy szükségünk van a sikeres tagtoborzásra. Amennyiben a Magyar Ragadozómadár-védelmi Tanács keretében megpályázott kutatás kérelmünk elfogadják, akkor az előzetes becslés szerint közel

100.000 Ft-al számolhatunk 5 éven keresztül. Ez idő alatt egyesületünk pozitív
elbírálás esetén közhasznúvá válhat és módunk nyílik a személyijövedelemadók 1%nak gyűjtésére. Ezek ugyan jó kilátások, de közel sem olyan biztosak, mint tagjaink
egyesületünk műkdésére adott tagdíjai, támogatásai.
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