
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Castanea Környezetvédelmi Egyesület
2006. évi szakmai
tevékenységér lő

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekr l szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. §.-a alapján kéő -
szítette el 2006. évi tevékenységér l közhasznúsági jelentését.ő

A) A költségvetési támogatás felhasználása

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2006. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett közhasznú tevékeny-
ségének kiadásaihoz 2006. évben az alábbiak szerint részesült támogatásban:

Az Egyesület állami támogatást nem kapott. A többi államháztartási támogatást feladatfinanszírozási támogatás formá államháztartási támogatást feladatfinanszírozási támogatás formá--
jában, megállapodásban vagy szerz désben meghatározott tevékenység ellátására folyósították, amely rögzítette az előjában, megállapodásban vagy szerz désben meghatározott tevékenység ellátására folyósították, amely rögzítette az elő --
számolása módját is. A magánszemélyt l kapott támogatás m ködési céllal került felhasználásra. (Lásd pályázatok!)ő űszámolása módját is. A magánszemélyt l kapott támogatás m ködési céllal került felhasználásra. (Lásd pályázatok!)ő ű

B) Cél szerinti juttatások

A törvény értelmezésében a cél szerinti juttatásnak min sül az Egyesület cél szerinti tevékenysége keretében nyújtottő  
pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás.

Pénzbeli cél szerinti juttatásokat az Egyesület 2006-os évben nem adott.

Nem pénzbeli juttatásként biztosítja az Egyesület a tagjai és körei számára az informatikai hálózathoz való hozzáférési 
lehet séget, közgy lések és egyéb meghatározott ülések megtartásához a helyiséget. Az egyesület tagjai ingyenesenő ű  
használhatják irattárát, könyveit, eszközeit. Az Egyesület rendezvényein a tagok és érdekl d k ingyen vehetnek részt.ő ő  
A tagok az Egyesület kiadványait is ingyenesen megkapják. Az Egyesület  ingyenes tanácsadó irodát m ködtetett aű  
KÖTHÁLÓ tagjaként. Ezen juttatásokon kívül az Egyesület köreinek m ködési feltételeit biztosítja (könyvelés és pénzű -
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 intézményekt l, alapítványoktól és vállalatoktól pályáő -
zat útján, feladatfinanszírozásként elnyert támogatás összege 2006. évben 5.664.222,- Ft volt.

Állami költségvetési alrendszerekt l összesenő 4.846.222,-Ft
K-3605-00236D Összefogással a soproni városi erd értő 450.000
K-36-05-00395C Castanea Zöldiroda m ködése Sopronbanű 1.000.000
NCA-2005. évi m ködésre 2 részű 752.592
Civil  szervezetek  Internet  hozzáférése  és  használatának  támo-
gatása 02804/22/05K03

287.800

M ködés 2006 00154/08/06 (1. rész)ű 705.830
KÖVICE-1477/2006, K-36-06-00286K 150.000
KÖVICE-1477/2006, K-36-06-00290K 300.000
KÖVICE-1477/2006, K-36-06-00282K 300.000
KÖVICE-1477/2006, K-36-06-00281K 900.000
Helyi önkormányzattól összesen 170.000,-Ft
IX. Dalos-hegyi Kórustalálkozó 40.000
Az árnika Erdei Iskola környezeti nevelési programjai és táborai 
40021-21/2006

130.000

Egyéb támogatótól összesen 648.000,-Ft
Ökotárs Alapítvány - Zöldút központ kialakítása a Soproni Gyer-
mek és Ifjúsági Központban ATG06/04 (1. részlet)

648.000

Gödöll i Szent István Agrártudományi Egyetemő 2.000.000
Pályázati támogatások összesen 7.664.222,-Ft

D) Vezet  tisztségvisel knek nyújtott juttatásokő ő
Az egyesület vezet  tisztségvisel i 2006. évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmiő ő  
jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséb l adódó feladattal arányos összeg  bért kaptak.ő ű

E) Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Az Egyesület indulót kéje 366 ezer Ft volt. A t keváltozás 253 Ft, amivel a saját t ke értéke: 2006. december 31-énő ő ő  
366 ezer Ft lett.



F) Közhasznú tevékenységr l szóló rövid tartalmi beszámolóő

1.1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2006-ben a közhasznú feladatként meghatározottak közül megkülönböz-
tetett figyelmet fordított

 az energiahatékonysági és –takarékossági ügyfélszolgálati tevékenységre,
 a környezetvédelmi, fenntartható fejl dést el segít  programokon való részvételre,ő ő ő
 az erdei iskolai és iskolán kívüli programokra, szakmai oktatásra, az egészséges életmóddal kapcsolatos tájé-

koztatásra, el adások és bemutatók szervezésére.ő
A Castanea teret biztosít az egyesület tagjai mellett minden érdekl d  számára az ismeretszerzésre, m vel désre. Aző ő ű ő  
Egyesület tevékenységeit nyilvánosság mellett végzi; tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait hon-
lapja útján nyilvánosságra hozza.

2. Az Egyesület közhasznú feladatai körében együttm ködését folytatta a KÖTHÁLÓ-val ingyenes lakossági tanácsű -
adás terén. Sopron M.J. .Város Önkormányzatával és a Lippai Kertészeti Szakközépiskolával is él  együttm köő ű -
dést folytatunk a soproni Városi erd  kezelési-bemutatási programjában és a gyümölcs génmeg rzési programő ő -
ban. Ezek révén az alábbi f bb feladatokat látta és látja el:ő
♦ energiahatékonysági és takarékossági szakért i és ingyenes tanácsadói ügyfélszolgálati tevékenységet lát el aő  

Castanea Zöldirodában
♦ oltványok kiültetésével és további hagyományos fajták begy jtésével továbblépett a tájba ill  gyümölcsfajtákű ő  

szaporításában,
♦ folytatta az együttm ködést a város tulajdonában lév  parkerd  kezelésében, bemutatásában és gyarapításáű ő ő -

ban

3. Részletes szakmai beszámoló:

3.1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2006. évi tevékenysége

Az Egyesület körei:
Gombász kör (vezeti Börcsök Zoltán)
Kertbarátok Köre a szívvel-lélekkel kertészked ket fogja össze. ő
Az Életvidám kör (vezet i Hársné Unger Klára, Zentai Kinga)ő  Zentai Kinga elköltözésével átalakulás el tt áll.ő
Zöldiroda Egész évben m köd  környezetvédelmi tanácsadás a Környezeti Tanácsadó Irodák Országos Hálózatánakű ő  
(KÖTHÁLÓ) tagjaként a Széchenyi tér 2. I. emeletén lév  egyesületi irodában, ahol szakért inken kívül internet és kiső ő  
szakkönyvtár segíti az érdekl d ket. ő ő
Az egyesület környezeti nevelési tevékenységét az Árnika Erdei Iskola (Szabó Miklós, Szabó Miklósné, Hárs Olivér) 
végzi. Helyi és vendégcsoportokban közel 3000 gyereket ismertetett meg a soproni táj él világával, szépségeivel.ő

Munkatársaink:
Bek  Zoltán  ő frissen végzett  faipari  mérnök 2005. november 1-t l  2006. augusztus végéig volt egyesületünknél,  aő  
Brennbergi általános iskolában talált munkát.
Hárs Olivér 2003. november 1-t l alkalmazottként vesz részt az egyesület programjaiban és a Zöldiroda m ködtetéséő ű -
ben.
Horváth Alexandra 2004. okt. 25-t l 2006. május végéig az egyesület titkári teend i mellett külföldi kapcsolatait,ő ő  
programjait segítette f állásban, Budapestre költözése óta esetenként tolmácsolásban vesz részt.ő
Wallon-Hárs Viktor 2006. március 11-t l vette át Horváth Alexandrától a titkári feladatokat, fordítási munkákat, újő  
számítógépes nyilvántartási rendszert dolgozott ki, és részt vesz az egyesület többi programjában is. A Castanea 2006. 
május 15-i közgy lése az egyesület titkárává választotta.ű

3.2. Az év-kör rendezvényei, folyamatos programok:

- Energianapok Sopronban, március 5-6-7.
- IX. Dalos-hegyi Kórustalálkozó, április 22.
- Madarak és Fák Napja a városi könyvtárban, május 14. 
- Bionap a soproni piacon, jún. 2. A délel tti bemutatókon és kóstolón 853 gyerek és több száz feln tt vett részt. Aő ő  
rendezvény célja a helyi kistermel k, kertbarátok egészséges gyümölcseinek, zöldségeinek és termékeinek, régi fajtáiő -
nak népszer sítése, és a piac megkedveltetése az ifjúsággal.ű
- Európai Autómentes Nap – szervezését átvette az Önkormányzat, de végül az egész rendezvény elmaradt.
- Mihály-napi Egészségnap a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban, szept. 30. El adások, bemutatók, egészségeső  
ételek kb. 250 érdekl d vel.ő ő
- Méz és Gesztenye-Nap a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban, okt. 20. A délel tti több állomásos bemutató éső  
kóstoló többszáz iskolás és óvodás részvételével, délután szakmai el adások a mézr l és a szelídgesztenyér l.ő ő ő
- Közösségi faültetés során 729 fa és cserje csemetét ültettünk el a városban a felhívásra jelentkez  közösségekkel, csaő -
ládokkal együtt A város évfordulójára emlékezve minden évben eggyel több csemetét ültetünk el Sopronban. 



- A Forrásprogramhoz kapcsolódva együttm ködés indult az Egyetem Vízgazdálkodási Intézetével a Sopron környékiű  
források pontos feltérképezésére, megfigyelésére. Módos Zsolt barátaival a Természetbarát-forrást és környékét tette 
rendbe.
- A városi erd  kezelési programja:ő  az Önkormányzattal kötött megállapodás (2003. máj. 28.) alapján a város tulajdo-
nában lév  Sörház-domb–Váris–Kis-erd  területére a Castanea a Városüzemeltetési Kft-vel közösen bejáráson határoző ő -
ta meg a kezelés alapelveit, legfontosabb teend it. Részt vettünk az üzemtervi tárgyalásokon is. Tavasszal és sszelő ő  
többszáz csemetét ültettünk ki, illetve magokat vetettünk a városi erd be. Célunk a felmérésünk szerint többnyire jó,ő  
természetközeli állapotában megmaradt pihen erd  még természetesebbé tétele, jó példák bemutatása, nemzetközi kuő ő -
tatások segítése városunk e páratlan természeti kincsében. Ehhez kapcsolódóan támogató együttm ködését ajánlottákű  
fel egyesületünknek a Pro Silva Hungaria Egyesület vezet i.ő
- Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták meg rzése, szaporítása érdekében a Lippai Szakközépiskolával és aő  
várossal együttm ködve oltványainkból anyatelep létesült a szakiskola gyakorlótelepén génmeg rzés céljából. A bionaű ő -
pokon is nagy volt az érdekl dés e régi, ízletes, egészséges fajták iránt –több helyre már ültettünk is a csemetékb l, kétő ő  
kertben pedig szemzést végeztünk régi fajtákból. Képzéseken b vítettük tudásunkat.ő
- Az Österreichisches Naturschutzbund (ÖNB) burgenlandi csoportjával 2002 óta tart közös programunk a Sopron 
környéki táj értékeinek meg rzése érdekében. ő
- Nemzetközi együttm ködésreű  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. 
Szakmai egyeztet  találkozókon vettünk részt a németországi Vachdorfban, a szlovéniai Gradban és az osztrák Leoő -
poldschlagban. A soproni találkozó bemutató programját Hárs Olivér társelnökünk vezette.
- Erdei iskolai és erdészeti programokban folyamatos az együttm ködésünk az osztrák kollégákkal, a Walderleű -
ben Egyesülettel, az Osztrák Erdészek Szövetségével és a Lebensministerium Erdészeti osztályával.  Ennek kö-
szönhet en rendezték meg 2006. szeptember 20-22-én a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban az els  európai erdő ő ő-
pedagógiai találkozót 26 ismert szakember részvételével.
- Tagjaink, Hárs Olivér, Szabó Miklós és Bek  Zoltán munkájával részt vettünk ő az ifjúsági tábor gyógynövénykertjé-
nek és az Erd  Háza bemutatótermének és a szabadtéri él  építészeti bemutatóhely kialakításában.ő ő

A Borostyán Környezetvédelmi Lap új száma a Sopron környéki nagy fákról szól, címe: A teremtés koronái. (A ko-
rábbi számok is egyesületünk tagjai számára ingyenesen átvehet k az irodában.) Új, füzet alakú kiadvány munkálataibaő  
kezdtünk, amivel elindulhat a Borostyán Füzetek sora.
Egyesületünket és az Árnika Erdei Iskolát egyre több hallgató választja tanulmányának, diplomamunkájának 
témájául, akik szívesen részt vesznek programjainkban is.

3.3. Rendezvényeink:

-Túrák:
Gombanéz  Börcsök Z. vezetésévelő
erdei gyógynövények – séta a Brennbergi óvoda családi napján (Hárs O.)
Gyógyító növények séta (H. U. K. és H.O.)

Az Árnika Erdei Iskola családi túraajánlata havonta megjelent a Soproni Programajánlóban.

-El adások:ő
Somlósi Lajos „N i és Férfi elv – Jin és Jang – a terített asztaltól a szellemi térig” (sorozat)ő
Energianapok Sopronban (Rózsa Sándor, Hárs Olivér)
Hárs O. a Széchenyi Gimnázium egészségnapján a soproni táj gyógyító hatásairól
Rózsa Sándor a szelíd energiahasznosításról a Vas- és Villamosipari Szakközépiskolában és az Egyetemen
Somlósi Lajos kurzusa a Gyermek és Ifjúsági Táborban
Váradi Tibor el adásaő  augusztus 13-án Szent Grál és Szent Korona, Koncentráció és meditáció címmel

-Egyéb rendezvények:
június 12. Biobüfé a Széchenyi Gimnáziumban (Hárs Olivér, Wallon-Hárs Viktor, Bek  Zoltán)ő
július 2. Kelta-nap a Várhelyen a Natúrpark szervezésében (sopron-tea és gyógynövénybemutató Hárs Olivér)
Méz-el adások ő a Gyermek és Ifjúsági Táborban (H.U.K., Szabó Miklós)
október 18. Gesztenye-Méz Nap a Gyermek és Ifjúsági Táborban (850 gyerekkel, H.A., H.O.,  Z.K.,  Szabó Miklós), 
délután el adások (H.U.K. és H.O. is)ő
október 28. Erdei iskolai szakmai túra keszthelyi óvón kkel (H.O.)ő
november 15. Diaparádé a Soproni Városszépít  Egyesület és a Castanea szervezésében idén is gyönyör  képeket látő ű -
hattak az érdekl d k, és a 35 éves rendezvény megújításáról döntöttek a szervez k, amihez várjuk a jó ötleteket és seő ő ő -
gítséget!

-Találkozók, fórumok, konferenciák:
Környezet- és Természetvéd  Szervezetek Országos Találkozójaő
Vackor találkozó Vigántpetenden
KÖTHÁLÓ fórum Budapesten a tanácsadó irodák min sítésér l (H.O.)ő ő

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.



Szereplés médiában:
Tévé- és rádióriportok, újságcikkek az egyesület tevékenységér l (a Kertészet-Sz lészetben, az ÖNB és az Osztrák Erő ő -
dészek Lapjában is!) Bekerültünk az MTI környezetvédelmi hírlevelébe is.  A soproni civil szervezetek szövetségének 
honlapja bemutatja a Castaneát is.

Részt vettünk 
a Soproni Helyi Érdekegyeztet  Tanács Civil Oldala, a Városfejlesztési Bizottság, a Regionális Tervtanács, a Regionáliső  
Civil Fórum, a Vackor Közösség, a Magyar Természetvéd k Szövetsége (MTVSZ), a KOKOSZ, az Erdei Iskola Egyeő -
sület, 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 k szegi Írottk  Natúrparknál az új bolt és gyógynövénykert megnyitása alkalő ő -
mából.

A Pannon Tekergő regionális kerékpáros erny szervezet munkájában a Castanea Bringakör szünetelése miatt idénő  
nem tudtunk részt venni, de Szabó Miklós részt vett a kerékpárutak régiós fejlesztésér l szóló konferencián.ő

A soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér képviseli.

Véleményeztük a város szabályozási terveit (L verek Harkai-plató-Egeredi-domb beépítése),  Bánfalva,  Virágvölgy,ő  
Gy ri Kapu), és egyes újabb építkezések terveit (Deák tér rekonstrukciós terve, a Rák-patak mederrendezési terve),ő  
hangsúlyozva a táj természeti értékeinek els bbségét a beépítésekkel szemben. ő
Javaslatokkal segítettük a kerékpárutak tervezését és a soproni közlekedésfejlesztési tervet. 
Ismételten kértük a felméréseinkben szerepl  természeti és kulturális értékek védetté nyilvánítását (a L verek, Bánő ő -
falva 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 M helyek munkájában jún.15-én és jún.20-án.ű
Okt. 13-án a közmeghallgatáson is városunk természeti értékeinek, a soproni táj egészségének védelmét kértük.

Új tagjaink:
Horváth Mariann restaurátor, idegenvezető

Hámori Gábor, a Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító társelnöke 2006. június 29-én írt levelében bejelentette, 
hogy kilép az egyesületb l. Döntését a Vezet ség tudomásul vette, egyben köszönetünket fejeztük ki az eddigi tevéő ő -
kenységéért.
Aninger Sándor is levélben keresett meg minket kilépési szándékát jelezve 2006.12.11-én.

Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttm köd kre találjunk.ű ő

Sopron, 2007. március 26. Vezet ségő


