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a Castanea Környezetvédelmi Egyesület 

2005. évi szakmai 
tevékenységéről 

 
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. §.-a alapján 
készítette el 2004. évi tevékenységéről közhasznúsági jelentését. 
  

A) A költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2004. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett közhasznú tevékeny-
ségének kiadásaihoz 2004. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban: 
 
Az Egyesület állami támogatást nem kapott. A többi  áállllaammhháázzttaarrttáássii  ttáámmooggaattáásstt  ffeellaaddaattffiinnaannsszzíírroozzáássii  ttáámmooggaattááss  ffoorrmmáá--
jjáábbaann,,  mmeeggáállllaappooddáássbbaann  vvaaggyy  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  mmeegghhaattáárroozzootttt  tteevvéékkeennyysséégg  eellllááttáássáárraa  ffoollyyóóssííttoottttáákk,,  aammeellyy  rrööggzzíítteettttee  aazz  
eellsszzáámmoolláássaa  mmóóddjjáátt  iiss..  AA  mmaaggáánnsszzeemmééllyyttőőll  kkaappootttt  ttáámmooggaattááss  mműűkkööddééssii  ccééllllaall  kkeerrüülltt  ffeellhhaasszznnáálláássrraa..  ((LLáássdd  ppáállyyáázzaattookk!!))  
 

B) Cél szerinti juttatások 
 
A törvény értelmezésében a cél szerinti juttatásnak minősül az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott 
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
Pénzbeli cél szerinti juttatásokat az Egyesület 2006-ös évben nem adott. 
 
Nem pénzbeli juttatásként biztosítja az Egyesület a tagjai és körei számára az informatikai hálózathoz való hozzáférési 
lehetőséget, közgyűlések és egyéb meghatározott ülések megtartásához a helyiséget. Az egyesület tagjai ingyenesen 
használhatják irattárát, könyveit, eszközeit. Az Egyesület rendezvényein a tagok és érdeklődők ingyen vehetnek részt. A 
tagok az Egyesület kiadványait is ingyenesen megkapják. Az Egyesület ingyenes tanácsadó irodát működtet a 
KÖTHÁlÓ tagjaként Ezen juttatásokon kívül az Egyesület köreinek működési feltételeit biztosítja (könyvelés és pénz-
ügyi tevékenység, helyiségbiztosítás, szervezési és adminisztrációs tevékenység és tiktári feladatok ellátása.)  
(Egyéb közhasznú tevékenységeit lásd a részletes szakmai beszámolóban!) 
 

C) Pályázati, feladatfinanszírozási támogatás 
A Központi Alapoktól, helyi önkormányzatoktól, költségvetési intézményektől, alapítványoktól és vállalatoktól pályá-
zat útján, feladatfinanszírozásként elnyert támogatás összege 2005. évben 4.582ezer Ft volt. 
 
Állami költségvetési alrendszerektől összesen 2.794.839,-Ft 
KVVM-Kötháló Zöldiroda tanácsadás 1.700.000 
KVVM-Vackor rendezvényeken való részvétel    200.000 
KVVM-Vackor városi  erdő oktatási programja    200.000 
NCA-2005. évi működésre 1. rész    694.839 
Megyei Önkormányzattól összesen 90.000,-Ft 
GYMS Megyei Alap –nemzetközi találkozó      50.000 
ÁNTSZ-gyógynövénykert a Gyermek és Ifjúsági Táborban      40.000 
Helyi önkormányzattól összesen 235.000,-Ft 
SMJV-Árnika erdei iskola programjai      95.000 
SMJV városi  erdőt bemutató táblázás      80.000 
SMJV - GYIK Süni Klub programvezetése      60.000 
Egyéb támogatótól összesen 1.462.176,-Ft 
Pátria Közalapítvány-erdőkezelési program magánerdőkre    157.000 
ÖKOTÁRS Alapítvány- Három Táj Zöldút előkészítés I. részlet    429.000 
ÖKOTÁRS Alapítvány- Autómentes Nap kiadvánnyal    176.176 
Termész. Öröks. Alapítvány-közösségi munkák a városi erdőben    700.000 
Pályázati támogatások összesen 4.582.015,-Ft 

 
D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

Az egyesület vezető tisztségviselői 2005. évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi 
jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséből adódó feladattal arányos összegű bért kaptak. 
 

E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 
Az Egyesület indulótőkéje 557 ezer Ft volt. A tőkeváltozás 191 ezer Ft, amivel a saját tőke értéke: 2005. december 31-
én 366 ezer Ft lett. 
 



 
F) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 
1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2005-ben a közhasznú feladatként meghatározottak közül megkülönböz-

tetett figyelmet fordított 
 

 az energiahatékonysági és –takarékossági ügyfélszolgálati tevékenységre, 
 a környezetvédelmi, fenntartható fejlődést elősegítő programokon való részvételre, 
 az erdei iskolai és iskolán kívüli programokra, szakmai oktatásra, az egészséges életmóddal kapcsolatos tájé-

koztatásra, előadások és bemutatók szervezésére. 
A Castanea teret biztosít az egyesület tagjai mellett minden érdeklődő számára az ismeretszerzésre, művelődésre. Az 
Egyesület tevékenységeit nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait hon-
lapja útján nyilvánosságra hozza. 

 
2. Az Egyesület közhasznú feladatai körében együttműködését folytatta a KÖTHÁLÓ-val és a Zöld Energia Hálózat-

tal, ingyenes lakossági tanácsadás terén.t Sopron M.J. .Város Önkormányzatával és a Lippai Kertészeti Szakközép-
iskolával is élő együttműködést folytatunk a soproni Városi erdő kezelési-bemutatási programjában és a gyümölcs 
génmegőrzési programban. Ezek révén az alábbi főbb feladatokat látta és látja el: 
♦ energiahatékonysági és takarékossági szakértői és ingyenes tanácsadói ügyfélszolgálati tevékenységet lát el a 

Castanea Zöldirodában 
♦ oltványok kiültetésével és további hagyományos fajták begyűjtésével továbblépett a tájba illő gyümölcsfajták 

szaporításában, 
♦ folytatta az együttműködést a város tulajdonában lévő parkerdő kezelésében, bemutatásában és gyarapításában, 

részt vett az új erdészeti üzemterv kidolgozásában. 
♦ Együttműködést kezdeményeztünk a Balfi-erdőt kezelő Gyöngyvirág Erdőbirtokossággal a természetközeli er-

dőgazdálkodás bevezetése, az erdő értékeinek megóvása érdekében. 
 
3. 2005-ben tovább erősödött az Egyesület közhasznú szakmai tevékenysége, új szakemberek léptek be tagjaink közé, 

és tetterős partnereket találtunk. Tagjaink közül Módos Zsolt építési vállalkozó önként segített a Természetbarát-
forrás környezetének rendezésében és a faültetésben, Dr. Varga Mária a bionapok szervezésében, Balaskó Mónika 
az energianapok és a biobüfé  létrehozásában..  

 
4.  Részletes szakmai beszámoló: 
 
Vezérelvünk: „Szeretem ezt a tájat!” 
 

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2005. évi tevékenysége 
 
Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi beszámoló elkészítésével és közzétételével. 
 
Az Egyesület körei: 
Gombász kör (vezeti Börcsök Zoltán) 
Kertbarátok Köre a szívvel-lélekkel kertészkedőket fogja össze.  
Életvidám kör (vezetői Hársné Unger Klára, Zentai Kinga) 
Zöldiroda Egész évben működő környezetvédelmi tanácsadás a Széchenyi tér 2. I. emeletén lévő egyesületi irodában, 
ahol szakértőinken kívül internet és kis szakkönyvtár segíti az érdeklődőket. Tagjai vagyunk a Környezeti Tanácsadó 
Irodák Országos Hálózatának (KÖTHÁLÓ) és a Zöld Energia Hálózatnak is.  
 
Az egyesület környezeti nevelési tevékenységét az Árnika Erdei Iskola (Szabó Miklós, Hárs Olivér) végzi. Helyi és 
vendégcsoportokban közel 3000 gyereket ismertetett meg a soproni táj élővilágával, szépségeivel. 
 
2005 őszétől megszűnt a GYIK Süni klubja, melynek két évig az Árnika Erdei Iskola volt a programvezetője.  
 
Munkatársaink: 
Bekő Zoltán frissen végzett faipari mérnök 2005. november 1-től dolgozik egyesületünknél a fa jelentőségét, életünk-
ben betöltött szerepét kutatva. 
Hárs Olivér 2003. november 1-től alkalmazottként vesz részt az egyesület programjaiban és a Zöldiroda működtetésé-
ben. 
Horváth Alexandra 2004. okt. 25-től az egyesület titkári teendői mellett külföldi kapcsolatait, programjait segíti főál-
lásban. 
Balaskó Mónika, Zistler Roland és Takács Viktor tagunk idén ősztől a Roth Gyula Szakközépiskola tanáraiként 
vesznek részt tevékenységünkben.  
 
Az év-kör rendezvényei, folyamatos programok: 
-Energianapok Sopronban, március 5-6-7. 
-VIII. Dalos-hegyi Kórustalálkozó, április 22. 



-Madarak és Fák Napja a városi könyvtárban, május 14 
-Nagycenki Hársfasor Nap, június 5.  
-Európai Autómentes Nap – kerekasztal Sopron közlekedésfejlesztési tervéről a Közlekedéstudományi Egyesülettel 
és az ÖKOTÁRS Alapítvánnyal közös szervezésben, szept, 21. 
-Bionap a soproni piacon, jún. 2.  
-Bionap a soproni piacon okt. 5. A délelőtti bemutatókon és kóstolón 853 gyerek és többszáz felnőtt vett részt. A 
rendezvény célja a helyi kistermelők, kertbarátok egészséges gyümölcseinek, zöldségeinek és termékeinek, régi fajtái-
nak népszerűsítése, és a piac megkedveltetése az ifjúsággal. 
-Méz és Gesztenye-Nap a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban, okt. 20. A délelőtti több állomásos bemutató és 
kóstoló után szakmai előadások a mézről és a szelídgesztenyéről  650 fő csoportos részvételével. 
-Közösségi faültetés során 728 fa és cserje csemetét ültettünk el a városban a felhívásra jelentkező közösségekkel, 
családokkal együtt november 10–19. között. Az idei nagy közterületi ültetésre a Jereván lakótelep szélén lévő BMX 
pálya körül került sor a Magyar Autóklub BMX szakosztályának tagjaival, akik ezzel is a 2006-os soproni Európa-
bajnoki futamra készültek elő. Zárásként egy szép hársfát ültettünk el a pálya mellé Walter Dezső polgármester úrral. A 
város évfordulójára emlékezve minden évben eggyel több csemetét ültetünk el Sopronban.  
-A Forrásprogramhoz kapcsolódva együttműködés indult az Egyetem Vízgazdálkodási Intézetével a Sopron környéki 
források pontos feltérképezésére, megfigyelésére. Módos Zsolt tagunk barátaival a Természetbarát-forrást és környékét 
tette rendbe. 
-A városi erdő kezelési programja: az Önkormányzattal kötött megállapodás (2003. máj. 28.) alapján a város tulajdo-
nában lévő Sörház-domb–Váris–Kis-erdő területére a Castanea a Városüzemeltetési Kft-vel közösen bejáráson határoz-
ta meg a kezelés alapelveit, legfontosabb teendőit. Részt vettünk az üzemtervi tárgyalásokon is. Tavasszal és ősszel 
többszáz csemetét ültettünk ki, illetve magokat gyűjtöttünk és vetettünk a városi erdőbe. Célunk a felmérésünk szerint 
többnyire jó, természetközeli állapotában megmaradt pihenőerdő még természetesebbé tétele, jó példák bemutatása, 
nemzetközi kutatások segítése városunk e páratlan természeti kincsében. Ehhez kapcsolódóan támogató együttműködé-
sét ajánlotta fel egyesületünknek Varga Béla és Sódor Márton, a Pro Silva Hungaria Egyesület vezetői. 
-Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták megőrzése, szaporítása érdekében a Lippai Szakközépiskolával és a 
várossal együttműködve a oltványainkból anyatelep létesült a szakiskola gyakorlótelepén génmegőrzés céljából, 
Schekulin Miklós tanár úr segítségével. A bionapokon is nagy volt az érdeklődés e régi, ízletes, egészséges fajták iránt – 
két helyre már idén ültettünk is a csemetékből, két kertben pedig szemzést végeztünk régi fajtákból. Két tagunk, 
Balaskó Mónika és Hárs Olivér „Alkalmazkodó gyümölcsészet” tanfolyamon vett részt. Aug. 15-17. között az MTVSZ 
gyümölcsökről és biogazdálkodásról szóló képzésén vett részt H.O. 
-Regionális mezsgyeprogram: a Gödöllői Egyetemmel együttműködve Takács Viktor tagunk tanulmányt készített a 
határmenti mezőgazdasági területek fásításának lehetőségeiről, melynek alapján később EU-s támogatások is kérhetők 
majd a mezsgyékre, fasorokra, erdősávokra. 
-Együttműködés az Österreichisches Naturschutzbund (ÖNB) burgenlandi csoportjával: A két egyesület 2002 óta 
tartó közös programja idén is folytatódott. Okt.7-8-án meghívottként részt vettünk a szövetség közgyűlésén a dunai 
nemzeti park központjában, Orthban, ahol Horváth Alexandra képes előadásban mutatta be a Castanea tevékenységét. A 
konferencia fő témája az európai természeti értékek megőrzése volt. 
-Nemzetközi együttműködésre kértek fel minket az IUCN révén: a volt Vasfüggöny mentén egész Európát átszelő 
Zöld Határsáv (Green Belt/Grünes Band) magyarországi szakaszának létrehozásában vehetünk részt 2006. tavaszától. 
-Erdei iskolai és erdészeti programokban folyamatos az együttműködésünk az osztrák kollégákkal, a 
Walderleben Egyesülettel, az Osztrák Erdészek Szövetségével és a Lebensministerium Erdészeti osztályával. 
-Az Árnika Erdei Iskola szept. 28-okt.1. között részt vehetett a Vackor közösség és az Öko-Fórum Alapítvány 
által szervezett szakmai továbbképzésen Ravazdon, ahol a svájci szaktekintély, Franz Lohri tartott előadásokat, 
bemutatót a magyar erdőpedagógusoknak. 
-Tagjaink, Hárs Olivér, Szabó Miklós és Bekő Zoltán munkájával részt vettünk a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor 
gyógynövénykertjének és az Erdő Háza bemutatótermének kialakításában, melyeket okt. 20. óta látogathatnak az 
érdeklődők. Horváth Sándor kertész a tábor virágosításával varázsolt friss színeket a falak közé.  
 
A Borostyán Környezetvédelmi Lap két száma jelent meg az Árnika Erdei iskola munkatársainak szerkesztésében, az 
Összhangban a Természettel (a soproni kertkultúráról) és a Van új a Nap alatt (a megújuló energiáról és a közlekedés-
ről). (Az egyesület tagjai számára ingyenesen átvehetők az irodában!) Felhívással fordultunk az olvasókhoz, hogy ve-
gyenek részt az újság szerkesztésében. 
 
Egyesületünket és az Árnika Erdei Iskolát egyre több hallgató választja tanulmányának, diplomamunkájának 
témájául, akik szívesen részt vesznek programjainkban is. 
 
Rendezvényeink: 
-Az egyesület gyűlései: ápr.8. és szept.12. vezetőségi ülés, ápr.11. és dec.21. közgyűlés 
 
-Túrák: 
máj.7. Gombanéző Börcsök Z. vezetésével 
máj.21. erdei gyógynövények – séta a Brennbergi óvoda családi napján (Hárs O.) 
máj.28. Gyógyító növények séta H. U. K. és H.O.) 
jún.16. A német testvéregyetem hallgatóival a Várhelyre kirándultunk, hogy bemutassuk a soproni tájat, délután város-
nézést tartott H.A. a kedves fiataloknak. 



 
Az Árnika Erdei Iskola családi túraajánlata havonta megjelent a Soproni Programajánlóban. 
 
 
-Előadások: 
febr.3. H.O. és Hársné Unger Klára a gyógynövényekről a kuruc dombi Óvodában 
febr.5 Somlósi Lajos „Női és Férfi elv – Jin és Jang – a terített asztaltól a szellemi térig” (sorozat) 
febr.23. H.U.K. a Bánfalvi ővődában a természetes gyógymódokról 
febr.26. Somlósi Lajos, az Építészet-biológiai Egyesület elnöke az egészséges életmódról (sorozat) 
márc.5. Energianapok Sopronban (megnyitó: Dárdai Árpád, szakmai előadások: Tóth Nelli, Kovács György, Morvai 
Ferenc, Rózsa Sándor, Bujna Ferenc, Stöckert Károly, Kárpáti Gábor, Dr. Lang Miklós, Andrássy István, Hárs Olivér) 
márc.25. Somlósi L.  
ápr.18. Hárs O. a Berzsenyi Gimn. egészségnapján a gyógyító növényekről 
ápr.19. Rózsa Sándor a szelíd energiahasznosításról a Vas- és Villamosipari Szakközépiskolában és az Egyete-
men 
ápr. 29-máj.1. Somlósi Lajos Erdő-kurzusa a Gyermek és Ifjúsági Táborban 
máj.10. Gazdafórum az agrár-környezetvédelmi programról 
okt.28. Takács Tibor „Ki él a nevemben? – a nevekről asztrológus szemmel” 
aug.14. Váradi Tibor „Nap és Hold” 
szept.7. Kovács Béla Indiáról 
nov.22. Somlósi L.  
dec. 13. Somlósi L.  
dec.21. Dr. Bárány András a Karácsonyról, és erről készült képeiről. 
 
-Egyéb rendezvények: 
febr.25-27. Az Építészet-biológiai Egyesület szakmai találkozója a Gyermek és Ifjúsági Táborban a tábor természeti 
környezetéhez illő megújításáért 
ápr.20. Komposztálási bemutató és előadások a Gyermek és Ifjúsági Táborban a Sopron Zöld Város program része-
ként 
ápr. 21. Biobüfé a Berzsenyi Gimnáziumban (Balaskó M., Zentai K., Szabó M., Hárs O.) 
júl.2. Kelta-nap a Várhelyen a Natúrpark szervezésében (sopron-tea és gyógynövénybemutató Gárdai Ernő jóvoltából, 
H.O.) 
szept.7. stand a Ligno Novum szakkiállításon az Erdő Házával közösen (Sz.M., H.A., H.O.) 
szept.9. Méz-előadások a Gyermek és Ifjúsági Táborban (H.U.K., Sz.M.) 
okt.20. Gesztenye-Méz Nap a Gyermek és Ifjúsági Táborban (850 gyerekkel), délután előadások (H.U.K. és H.O. is) 
okt.28. Erdei iskolai szakmai túra keszthelyi óvónőkkel (H.O.) 
okt.29. Filozófiai Vitakör az Igazságról Agócs Józsefnél 
nov. 17. Diaparádé a Soproni Városszépítő Egyesület, az Építőipari Tudományos Egyesület és a Castanea szervezésé-
ben idén is gyönyörű képeket láthattak az érdeklődők. 
 
Találkozók, fórumok, konferenciák: 
ápr.1-3. Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója, Zalaegerszeg  
jún.16. Allergia-fórum a Fáy Szki.-ban a Jereván nyárfáiról (A.J., H.O.) 
dec.1-4. Vackor találkozó Vigántpetenden 
dec. 14. KÖTHÁLÓ fórum Budapesten a tanácsadó irodák minősítéséről  
 
Városi, regionális és országos bizottságok, szervezetek: 
2004. április 14. óta a Castanea Zöldiroda tagja az országos Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának (KÖTHÁLÓ), 
ami közös programokat, képzéseket, kölcsönös segítséget és pályázatokat jelent 18 másik civil szervezettel. 2004. szep-
temberben a Zöld Energia Hálózatba is beléptünk a még eredményesebb tanácsadás érdekében. A Regionális Civil 
Fórum munkájában is részt vettünk. 
 
Szereplés médiákban: 
Tévé- és rádióriportok, újságcikkek az egyesület tevékenységéről (a Kertészet-Szőlészetben, az ÖNB és az Osztrák 
Erdészek Lapjában is!) Bekerültünk az MTI környezetvédelmi hírlevelébe is. A soproni civil szervezetek szövetségének 
honlapja bemutatja a Castaneát is. 
 
Részt vettünk  
a Soproni Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala, a Városfejlezstési Bizottság, a Regionális Tervtanács, a Regioná-
lis Civil Fórum, a Vackor Közösség, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), a KOKOSZ, az Erdei Iskola 
Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület, a Palocsa Egyesület munkájában.  
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a 2004. szept. 9-én alakult Soproni Hegység Naturpark Egyesü-
letnek. Július 12-én látogatást tettünk a kőszegi Írottkó Natúrparknál az új bolt és gyógynövénykert megnyitása alkal-
mából. 
 



A Pannon Tekergő regionális kerékpáros ernyőszervezet munkájában a Castanea Bringakör szünetelése miatt idén nem 
tudtunk aktívan részt venni, de Sz.M. részt vett a kerékpárutak régiós fejlesztéséről szóló konferencián. 
 
A soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér képviseli. 
 
Véleményeztük a város szabályozási terveit (Lőverek Harkai-plató-Egeredi-domb beépítése), Bánfalva, Virágvölgy, 
Győri Kapu), és egyes újabb építkezések terveit (Deák tér átépítésének terve, a Rák-patak mederrendezési terve), hang-
súlyozva  a Sopron vonzerejét jelentő hagyományőrző városkép fontosságát, és a táj természeti értékeinek elsőbbségét a 
beépítésekkel szemben.  
Javaslatokkal segítettük a kerékpárutak tervezését és a soproni közlekedésfejlesztési tervet.  
Ismételten kértük a felméréseinkben szereplő természeti és kulturális értékek védetté nyilvánítását (a Lőverek, 
Bánfalva és a Virágvölgy legszebb kertjei, jellegzetes építményei). 
Kezdeményeztük a hidegségi Papkert országos védelem alá helyezését. 
Tavalyi kezdeményezésünkre a Nagycenki Hársfasor országos természeti területként is védetté vált. 
Aktívan részt vettünk a Városfejlesztési Műhelyek munkájában jún.15-én és jún.20-án. 
Okt.13-án a közmeghallgatáson is városunk természeti értékeinek, a soproni táj egészségének védelmét kértük. 
 
Új tagjaink: 
Takács Viktor, Bekő Zoltán 
 
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk.  
 
 
Sopron, 2005. december 21.        Vezetőség 
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