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1., Rövidtávú tervek

1.1., Az elmúlt évben nem sikerült új tagokat felvennünk, sőt egy tagunk nem fi-

zette be az éves tagdíjat, igaz nem jelezte kilépési szándékát, így még teljesen biz-

tos, hogy kevesebben lettünk. Ezt a tendenciát meg szeretnénk fordítani. Célunk 

olyan új tagok beszervezése, akik a nehéz fizikai felkészültséget is igénylő terepi 

munkában is képesek résztvenni.

1.2., Tovább szeretnénk folytatni együttműködésünket a Bagoly Sulival, úgy 

a nyári táboroztatásban, mint esetleges előadások megtartásával.

1.3., Humán erőforrás hiányában nem sikerült elindítanunk a középiskolai suli 

programunkat, de továbbra sem tettünk le erről, mert nagy lehetőséget látunk 

benne a madárvédelemre fogékony középiskolások bevonására terepi és szakmai 

munkánkba.

1.4., A honlap készítéséről átmenetileg letettünk, mint kiderült ez nem csak/és 

elsősorban pénz kérdése, hanem hiányzik az emberi erőforrásunk hozzá. Azon-

ban továbbra is célunk nyilvánossá tenni az egyesületi iratokat, a terepi munkák 

beszámolóit, fényképeket, szakmai cikkeket, jegyzőkönyveket egy link birtokában 

elérhető tárhelyen összegyűjtve így megtekinthetővé téve tagjaink számára.

2., Hosszútávú tervek

2.1., Amennyiben 2015-ben elfogadják a Ragadozóvédelmi Tanács keretében 

több tagszervezettel közösen beadott pályázatunkat, akkor szeretnénk elindítani 

egy 5 éves madár- és élőhelyvédelmi programot, ami idővel az egész országra kiter-

jedhet majd. E program keretében esélyünk lehet webkamerás odú megfigyelésre, 

rádió adóvevős madár követésre és jogosítást kapunk az ország bármely területén, 

a kiemelten védett térségeket is beleértve, a szabad mozgásra és kutatásra. lehe-

tőségünk lesz így egyetemistáknak szakdolgozat témákat kiírni és szakmai konzu-

lensként velük együtt működve kisebb, lokális kutatási programokat végrehajtani.

2.2., Pályázatokon indulás. Mivel önállóan Magyarországon csak közhasznú 

társaságok pályázhatnak, ezért más szakmai szervezetekkel összefogásban közös 

pályázatokon volna lehetőségünk részt venni.

2.2., A Naplás tó – Merzse mocsárnál kialakítunk egy kisebb odúparkot, aho-

va minden tagunk könnyűszerrel eljöhet odút telepíteni, ellenőrizni, kuvikokat, éne-

kes- és ragadozómadarakat gyűrűzni. Terveink szerint 4-5 füleskuvik, 1-2 „D” 

(elsősorban szalakóta) és 2-3 kuvik odúból állna ez az odúpark és ebben a kör-

zetben folytatjuk az amúgy szokásos énekesmadárgyűrűzéseket is, amiken szeret-

nénk elérni hogy minél több tagunk vegyen részt. Az odúpark felelőse tagtársunk 

Novák Gábor lesz.

2.3., Külföldi csoportok terepi mozgatása üzleti alapon.

 2/1. oldal



 2/2. oldal

2.4., A kiemelten közhasznú ill. közhazsnú besorolás elérése. 2012 novembere – 

bejegyzés, 2013/14 a hatóság által vizsgált időszak, 2015 besorolás, 2016 lenne az 

első év, amikor a személyi jövedelemadó 1%-t gyűjthejük.

2.5., A kuvik listán jelenleg egyoldalú információ áramlást szeretnénk idővel meg-

fordítani. Idén egyetlen kérdés/felvetés sem érkezett tagjainktól, talán motiválat-

lanok, igaz mi sem kértük ki a véleményüket. Tagjaink az alapítókon kívül szinte ki-

zárólag kisiskolások illetve szüleik, akik valószínűleg még csak az információk be-

fogadására vannak felkészülve és az egyesületi légkör még nem ért el olyan bizal-

mi szintet, hogy bátran kötetlenül kérdéseket tegyenek fel. Ez utóbbin változtatni 

szeretnénk.

2.6., Van egy dédelgetett tervünk, amelyben a szinte alig kutatott füleskuvik 

populációról, életódjukról, táplálkozási, mozgási és utódlási szokásaikról gyűjte-

nénk tudományos alapon adatokat. Ennek keretében kidolgoznánk egy speciális 

füleskuvik odú típust, amiket GPS koordináták rögzítése mellett telepítenénk és 

egy a kuvikok esetében már sikeresen működő, ahhoz igen hasonlatos programot 

indítanánk be.


