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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:
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2020. év
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület

904 1 169
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904 1 169

904 1 169

630 904

274 265

904 1 169
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület

200 200

734 1 145 734 1 145

66 69 66 69

668 1 076 668 1 076

195 195

1 1 1 1

935 1 146 935 1 146

935 1 146 935 1 146

661 881 661 881

661 881 661 881

661 881 661 881

274 265 274 265

274 265 274 265
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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1 0 4 5 Budapest

Virág utca

11 X 58
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Csortos Csaba

Természetvédelem

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 8. §

A felső-kiskunsági élővilágot szeretők
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület

Személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás

2020

667 612

667 612

667 612

0

667 612

667 612
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület
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Elnöki beszámoló az MKOE 2020. évi tevékenységéről

Egyesületünk tagjai 2020-ban sikeres évet zártak, 5 alkalommal dolgoztunk terepen.

I. Beszámoló a Kuvik Oltalmi Egyesület 2020.02.09-én végzett odúkarbantartási

munkálatairól

A  több  napos  2019  őszi  odútelepítéseket  és  felújításokat  követően  még  mindig

maradtak olyan hengeres típusú kuvikodúk, amelyek elöregedésük, csókák által felhalmozott

fészekanyag, vagy a méhek betelepülése miatt alkalmatlanok lettek volna az idei költésekre.

Ezen  okból  szerveződtek  meg  a  vasárnapi  munkáink.  A nap  során  már  a  hajnali  óráktól

egészen  késő  estig  -  a  kutatási  terület  egészét  bejárva  -  több  odút  is  renováltunk,

kitakarítottunk. Összesen 10 helyszínt jártunk be, ahol 12 odú esetében történt beavatkozás. A

terepi  napra  5  új  kuvikodú  is  készült.  Ezek  közül  kettőt  új  potenciális  revírterületekre

helyeztünk  ki,  a  másik  hárommal  pedig  más  odúkat  kellett  lecserélnünk,  mivel  azokat  a

méhek  tavaly  elfoglalták  és  lépekkel  teljesen  kitöltötték.  Azon  odúk  esetében,  amelyek

szerkezete még megfelelő volt, illetve a költőrészt ki tudtuk takarítani, ott ez megvalósult. Két

régebbi  odút  meg  kellett  szüntetnünk,  mert  lehetetlen  volt  a  méhek  miatt  takarításuk.

Mindezek  mellett  egy  gyöngybagoly-költőládát  is  -  amelyben  az  elmúlt  években

gyöngybagoly-költések voltak - kitakarítottunk, hiszen a 100x50x50 cm-es költőláda belső

tere  már  egészen a  berepülő nyílásig  (a  láda 2/3-áig)  megtelt  az  évek során felhalmozott

köpetanyaggal. A napunkat gazdagította, hogy az egyik tavaly ősszel kihelyezett odúnkban

befogtunk egy tojó egyedet, amit meg is gyűrűztünk. Egy másik odú esetében - bár az részben

méhek általi léppel volt tele - a pár mindkét tagját befogtuk, amely közül a tojó egyed egy

általunk fiókaként egy éve a közelben gyűrűzött kuvik volt. A napot tovább színesítette egyéb

ragadozómadár-gyűrűzési tevékenységünk,  amely során két  -  vélhetően északról  érkezett  -

egerészölyvet, egy egyed, csak a őszi-téli időszakban hazánkban tartózkodó kékes rétihéját, és

hatalmas  meglepetésünkre  egy második életéves  parlagi  sast  is  fogtunk,  amelyről  -  mivel

gyűrűzetlen volt - feltételezhető, hogy vagy egy ismeretlen hazai fészekből származó, vagy

egy külhoni egyed volt.  Az őszi és mostani védelmi tevékenységek által az egyesület által

gondozott odúpark minden hengeres kuvikodúja alkalmas az idei költésekre. Ez aktuálisan
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121 kuvikodút jelent a kiskunsági kutatási területen. Az egyesület által közvetlen és közvetett

módon gondozott/koordinált aktuális hazai kuvikodúszám 247 db.

Kóborlási-diszperziós  kutatási  célból  terveink  szerint  legközelebb  egy  márciusi

hétvégén ellenőrizzük a kutatási terület kuvikodújait,  annak reményében, hogy minél több,

már párba állt hím és tojó egyedet azonosíthassunk, gyűrűzhessünk. 

A védelmi munkákban részt vett: Csortos Csaba Ádám, Kenéz Attila, Miklós Andor,

Birinyi Andris, Hámori Ottó, Horváth Endre, Dr. Hámori Dániel

          

                  A befogott kuvikpár                      Méhek odúfoglalásának eredménye

A fogott parlagi sas

II. Beszámoló a márciusi felmérésről:

A márciusi ellenőrzések során közel 30 odú ellenőrzésére került sor. Többségében

olyan  odúkat  ellenőriztünk,  amelyekben  2019-ben  sikeres  költés  zajlott.  Mivel

tapasztalataink  szerint  ebben az  időszakban a  párok már  együtt  nappaloznak  a

kihelyezett kuvikodúkban, így jó eredményekre számítottunk, nem hiába. A kuvik

esetében a hazánkban igazolt legidősebb madáregyed 5 évet 9 hó 4 napot élt meg.
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A  felméréseink  során  viszont  két  –  már  2013-ban  fiókaként  jelölt  –  kuvikot

fogtunk  vissza  két  különböző  helyszínen,  azaz  ezen  egyedek  igazolhatóan

megdöntötték  a  hazai  korrekordot. Másik  érdekesség  volt,  hogy  egy  2014-ben

jelölt felnőtt tojó egyedet visszafogtunk Juhászföld területén, amely min. 7 éves

madár, de mivel nem fiókaként gyűrűztük, így pontos kora ismeretlen. Ugyancsak

Juhászföldön egy odúnkban már 5. éve fogtunk vissza egy öreg hímet. Ez a hím

adataink közül a leghosszabb ismert territórium-tartó igazolt időskála!

III. Beszámoló a 2020. májusi I. nagy felmérésről

2020. május 22-24. között egyesületünk tagjai elvégezték az első nagy odúellenőrzést a Felső-

Kiskunsági mintaterületen.  A három nap alatt  összesen 108 kuvikodút,  3 vércseládát  és 5

gyöngybagolyládát ellenőriztünk.

A rögzített eredmények:

108 kuvikodúban: 51 kuvikköltés, 3 szalakótaköltés, 3 füleskuvikköltés, 20 csókaköltés; 1

vörös vércse-költés; 

3 vércseládában: 2 vörös vércse-költés; az egyik odúban a felnőtt tojót meggyűrűztük; 

5  gyöngybagolyládában:  2  gyöngybagolyköltés;  az  egyik  ládában  sikerült  az  öreg  tojót,

illetve a 6 fiókából négyet meggyűrűzni (2 még túl apró volt); a másik helyen is sikerült az

öreg tojót megjelölni, 9 tojáson kotlott;  

Kuvikodúk kuvik általi költési célú foglalási aránya: 47 %

Gyűrűzött kuvikfiókák száma: 136

Gyűrűzött felnőtt kuvikok száma: 9

Kuvik visszafogás: 18 (ebből 2 hím); az egyik visszafogás érdekessége, hogy 2013. június

08-án gyűrűztünk Kunpeszér határában.

Jelenleg  ismert  fiókaszám-átlag:  (34  odúval  számolva,  ahol  már  sikerült  gyűrűznünk)  4,0

fióka/költés. 
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Ezek  a  számok  még  változhatnak,  tucatnyi  odúban  még  csak  tojásos,  illetve  pár  napos

fiókákat találtunk. Ezeket két hét múlva fogjuk újra ellenőrizni.

Egyéb gyűrűzések:

-2 öreg tojó szalakóta

-1 öreg tojó füleskuvik

-6 vörös vércse fióka (1 fészekalj; még 2 pici fióka)

-30 csóka fióka (8 fészekalj)

-3 egerészölyv fióka (2 fészekalj)

-1 frissen kirepült vetési varjú

Résztvevők:

Hámori  Boglárka,  Hámori  Domonkos,  Hámori  Krisztina,  Hámori  Dániel,  Kenéz  Attila,

Miklós Andor és Csortos Csaba.

IV. Beszámoló a 2020. júniusi I. felmérésről

Egyesületünk tagjai 2020. június 05-07 között elvégezték az odúpark második ellenőrzését.

Ennek során 25 odút ellenőriztünk.

A gyűrűzési eredmények:

16 kuvik fióka (6 fészekalj)

7 vörös vércse fióka (2 fészekalj)

Emellett 1 seregélyt és 1 barátposzátát gyűrűztünk.

Érdekes madarakat is megfigyelhettünk: túzok, kígyászölyv, pásztormadár.

Résztvevők:  Hámori  Boglárka,  Hámori  Domonkos,  Hámori  Krisztina,  Hámori  Dániel,

Hámori Ottó, Miklós Andor, Csortos Csaba.
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V. Beszámoló a 2020. júniusi II. felmérésről

2020. június 28-án egyesületünk tagjai elvégezték az idei utolsó odúellenőrzést.

Ennek során 13 odút ellenőriztünk. 

A gyűrűzési eredmények:

11 szalakóta fióka (3 fészekalj)

5 gyöngybagoly fióka (1 fészekalj)

5 füleskuvik fióka (1 fészekalj

3 kuvik fióka (1 fészekalj)

Sajnos 1 füleskuvik költés tönkrement, illetve 2 kuvikköltésről „lecsúsztunk”, a fiókák már

kirepültek.

A gyűrűzést 2 bíbicfióka jelölése színesítette.

Résztvevők: Hámori Dániel, Hámori Ottó, Kenéz Attila, Csortos Csaba.

Összegzés: Az idei évben, dacára a koronavírusjárvány okozta nehézségeknek, egyesületünk

eredményesen  folytatta  tevékenységét.  A  őszi  karbantartási  munkák  a  pandémia  második

hulláma  miatt  sajnos  elmaradtak.  Ezt  2021  elején  feltétlenül  pótolnunk  kell.  Évvégén  a

járványra  tekintettel,  elálltunk  a  közös  odú  készítés  gyakorlatától  és  egy  asztalossal

gyártattunk le új odúkat, 20 db-t, amit részben selejtezésekre részben új telepítésekre fogunk

felhasználni.

Kelt: Budapesten, 2020. december 26. Csortos Csaba Ádám

elnök
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Szakmai-gyűrűzési beszámoló az MKOE 2020. évi tevékenységéről

2020-ban 51 kuvikodúban kezdődött meg a kuvikok költése. Az odúfoglalási arány

40% volt, a sikeresen kirepült ismert fiókaszám 136 egyed, az átlagos fiókaszám 3,89 volt.

Összesen 168 kuvikra került speciális  ornitológia jelölőgyűrű. (136 fióka és 32

felnőtt egyed.) Emellett 29 visszafogás történt. 

 2020

Athene noctua 51

Otus scops 3

Tyto alba 3

Coracias garrulus 4

Falco tinnunculus 2

Corvus monedula 8

Egyéb Passeriformes 1

Foglalatlan odúk száma 36

Aktuális odúszám 108

Foglalatlan odúk

aránya (%) 33

Odúkat 2020-ban elfoglaló madárfajok megoszlása

Egyéb gyűrűzések:

szalakóta: 13 példány (11 fióka, 4+4+3; és 2 adult; 4 odúban)

vörös vércse: 14 példány (13 fióka, 8+5; és 1 adult; 2 odúban)

füleskuvik: 2 példány (2 adult; sajnos a költések tönkrementek)

csóka: 30 példány ( 30 fióka; 8 odúban)

gyöngybagoly: 13 példány (13 fióka, 5+4+4; 3 ládában)

Egyéb érdekességek: parlagi sas, kékes rétihéja, holló, erdei pacsirta, fürj, bajszos sármány;

Kelt: Budapesten, 2020. december 27. Csortos Csaba Ádám

KOE-elnök


