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A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19. §.-a alapján 
készítette el 2007. évi tevékenységéről közhasznúsági jelentését. 
  

A) A költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2007. évi mérleg beszámolójában részletesen ismertetett közhasznú tevékeny-
ségének kiadásaihoz 2007. 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 2007-es 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 működtetett. Ezen 
juttatásokon kívül az Egyesület köreinek működési feltételeit biztosítja (könyvelés és pénzügyi tevékenység, helyiség-
biztosítás, 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 2007. évben 7.291.363,- Ft volt. 
 
Állami költségvetési alrendszerektől összesen 3.193.072,-Ft 
Működés 2006 00154/08/06 1017472 
Borostyán Környezetvédelmi Lap fejlesztése 02009/22/06 680000 
K-36-06-00139C Komplex tudatformáló program az egészségért 400000 
K-36-06-00056U Napsugár tanösvény a Soproni Gyermek és 
Ifjúsági Táborban 

300000 

Működés 2007 NCA-NYD-07-P-0708 795600 
Helyi önkormányzattól összesen 1.050.000,-Ft 
X. Dalos-hegyi Kórustalálkozó 500000 
Soproni táj értékeinek hazai és nemzetközi bemutatása 250000 
Iroda költözési költségeihez egyszeri anyagi támogatás 300000 
Egyéb támogatótól összesen 3.048.291,-Ft 
Ökotárs Alapítvány - Zöldút központ kialakítása a Soproni Gyer-
mek és Ifjúsági Központban ATG06/04 (2. részlet) 

432000 

Greenway ATG 05/03 500000 
Green Belt (társfinanszírozás I. - 12,5%) 2116291 
Pályázati támogatások összesen 7.291.363,-Ft 

 
D) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

Az egyesület vezető tisztségviselői 2007. 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 366 ezer Ft volt. A tőkeváltozás 112.368 Ft, amivel a saját tőke értéke: 2007. december 31-
én 254 ezer Ft lett. 
 



 
F) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

 
1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2007-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 folytatta ingyenes lakossági tanácsadását. Sopron M. J. Város Önkor-

mányzatával és a Lippai Kertészeti Szakközépiskolával is élő együttműködést folytatunk a soproni Városi erdő 
kezelési-bemutatási programjában és a gyümölcs génmegőrzési programban. Ezek révén az alábbi főbb feladato-
kat 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 

 
3. Részletes szakmai beszámoló: 
 
 
3.1. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület 2007. évi tevékenysége 
 
Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi közhasznúsági jelentés elkészítésével és közzétételé-
vel. 
 
Az Egyesület körei: 
Gombász kör: 2003. óta rendszeres túrákkal és előadásokkal működik, vezeti Börcsök Zoltán biológus, szakellenőr 
Kertbarátok Köre: a szívvel-lélekkel kertészkedőkből alakult 2004-ben, majd Horváth Sándor vezetésével az Egészsé-
ges, virágos Sopronért mozgalomhoz kapcsolódó bemutató-sorozatnak köszönhetően más növénykedvelőkkel is bővült.   
Zöldiroda Egész évben működő környezetvédelmi tanácsadás egyesületi irodánkban (2007. március 6-tól új helyen, a 
Fövényverem utca 5. II. emeletén), ahol szakértőinken kívül Internet, számos hasznos kiadvány és kis szakkönyvtár 
segíti az érdeklődőket.  
Az egyesület környezeti nevelési tevékenységét továbbra is az Árnika Erdei Iskola (Szabó Miklós, Hárs Olivér) végzi. 
Helyi és vendég csoportokban és rendezvényein közel 6000 embert ismertetett meg a soproni táj élővilágával, szépsége-
ivel. 
 
Munkatársaink: 
Hárs Olivér 2003. november 1-től alkalmazottként szervezi az egyesület programjait és részt vesz a Zöldiroda működte-
tésében. 
Wallon-Hárs Viktor 2006. március 11-től vette át az adminisztrációs feladatokat, fordítási munkákat, új számítógépes 
nyilvántartási rendszert dolgozott ki, és részt vesz az egyesület többi programjában is. A Castanea 2006. május 15-i 
közgyűlése az egyesület titkárává választotta. 
 
Az év-kör rendezvényei: 
-Energianap Sopronban, március 6. (ld. előadásoknál!) 
-X. Dalos-hegyi Kórustalálkozó, április 24. 
-Madarak és Fák Napja a Soproni Gyermek és Ifjúsági Táborban, május.10.  
- Szent János napi Egészségnap június 24. Ezúttal a Villa Mimi alakuló ökopanzióban és hangulatos kertjében 
- Gesztenye-Nap október 7. - idén szép időben, jó hangulatú tájismertető túrával összekötött bemutató, előadások, gesz-
tenyeszedés és sütés hívta fel a figyelmet a szelídgesztenyére. 
- Közösségi faültetés során – a város évfordulójára emlékezve – 730 fa és cserje csemetét ajánlottunk fel a felhívásra 
jelentkező közösségeknek, családoknak november 5–december 3.. között.  
Két helyre is terveztünk idén tájba illő kertet, Ágfalván az ültetést is elvégeztük már. 
 
Folyamatos programok  
- Gyógynövényismereti tanfolyamot szerveztünk és vezettünk március 17-től év végéig, melyet szeretnénk ezentúl 
évente megismételni. 



-A Forrásprogramhoz kapcsolódva dr. Kucsara Mihály felkérte Hárs Olivért egy források felmérésére irányuló diploma-
terv külső konzulensének. Ezzel tényleges együttműködés indult az Egyetem Vízgazdálkodási Intézetével a Sopron 
környéki források pontos feltérképezésére, megfigyelésére.  
Örömmel értesültünk róla, hogy a Balfi Részönkormányzat szépen rendbe hozta az egyesületünk által felújított Fűzfa-
kutat, és a vízminőség-vizsgálat eredményeitől függően a vízvételi lehetőségen is javítani fognak. 
- Erdőprogram: az Önkormányzattal kötött megállapodás (2003. május 28.) alapján a város tulajdonában lévő Sörház-
domb–Váris–Kis-erdő területére a Castanea a Városüzemeltetési Kft-vel közösen újabb bejáráson határozta meg a keze-
lés alapelveit, legfontosabb teendőit. Tavasszal ismét csemetéket ültettünk ki, illetve magokat vetettünk a városi erdőbe. 
Az év során több bemutató sétát szerveztünk az erdő területén, külföldi vendégeinknek is megmutattuk ezt az értékes, 
érdekes területet, és többször is összeszedtük a szemetet. Sokmilliós pályázati lehetőségre hívtuk fel a városi erdő és a 
környék magánerdő kezelőinek figyelmét, hiszen első alkalommal lehetett a személyi jövedelemadó második 1%-ából 
összegyűlt 216,2 millió forintos keretre pályázni a természetes erdők érdekében. 
Nyertes pályázatainkból megjelent az Útmutató a természetes erdőért című Borostyán Füzet, melyet eljuttattunk a Pro 
Silva Hungaria, a Palocsa egyesület és más civil szervezetek érdeklődő tagjainak.  
Célunk a magyar erdők –kiemelten az erdészképzés központja, Sopron közelében – még természetesebbé tétele, jó pél-
dák bemutatása, nemzetközi kutatások segítése. Ebben továbbra is támogató együttműködését ajánlotta fel egyesüle-
tünknek Varga Béla és Sódor Márton, a Pro Silva Hungaria Egyesület vezetői és a Palocsa Egyesület. 
- Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták megőrzése, szaporítása érdekében a Lippai Szakközépiskolával foly-
tatódott az együttműködésünk. Gyakorlati bemutatóval és tanácsadással részt vettünk az iskola Adonis kertészeti kiállí-
tásán, ahol az általunk meghívott Christian Holler, az osztrák Természetvédelmi Szövetség (ÖNB) gyümölcsprogramjá-
nak vezetője tartott szép előadást a hagyományos gyümölcsösökről. Nyár végén számos környékbeli fajtából újabb 
szemzést végeztünk. 
Október 25-én a Castanea és a Roth Gyula Erdészeti szakiskola támogatásával a Lippai és a Roth szakközépiskolák 
diákjainak és oktatóinak egynapos tanulmányutat szerveztünk az ÖNB burgenlandi fajtagyűjteményének és feldolgozó-
üzemének megtekintésére, ahol az érdekes tapasztalatokon kívül barátságokra is szert tehettek a résztvevők. 
Idén még nagyobb volt az érdeklődés a régi, ízletes, egészséges fajták iránt, ami részben új kezdeményezésünknek is 
köszönhető, hogy a születő gyermekeknek és az ifjú pároknak ültessenek gyümölcsfát a hozzátartozók. További oltvá-
nyokat ültettünk ki kertbarátokhoz, és újabb felfedezéseket is tettünk régi kertekben, ahol szívesen adnak szaporító-
anyagot. 
- Három Táj Zöldút program: az ÖKOTÁRS Alapítvány támogatásával a tavalyi tanulmányunk alapján szórólapot és 
bemutató térképtáblát készítettünk a 2007. május 10-én átadott Zöldút Központban (Soproni Gyermek és Ifjúsági Tá-
bor). Augusztus elsején egynapos bemutatkozási lehetőséget kaptunk Kapolcson. Programunk célja a nemzetközi moz-
galomhoz kapcsolódva megőrizni illetve feléleszteni a táji-kulturális értékeket, hagyományokat, kismesterségeket, kör-
nyezetkímélő módon bemutatni a táj értékeit, összekapcsolni a Natúrparkot a Világörökséggel és az osztrák 
ökoturisztikai útvonalakkal. Közgyűlési határozat alapján a Zöldút Hálózatban a továbbiakban nem veszünk részt, de a 
megkezdett programot folytatjuk. 
- Együttműködés az Österreichisches Naturschutzbund burgenlandi csoportjával:  
- Nemzetközi együttműködésben folytatódott az IUCN által összefogott Zöld Határsáv (Green Belt/Zöld Öv) program, 
mely a volt Vasfüggöny mentén egész Európát átszelő természeti terület létrejöttét szorgalmazza. A magyarországi 
szakasz felmérésében, bemutatásában és védelmének kidolgozásában vehetünk részt 2006. tavaszától. Szakmai egyezte-
tő találkozókon is voltunk.  
- Erdei iskolai és erdészeti programokban is folytatódik az együttműködésünk az osztrák kollégákkal, a Walderleben 
Egyesülettel, az Osztrák Erdészek Szövetségével és a Lebensministerium Erdészeti Osztályával. Rendszeresen küldik a 
Sopronban megalakult Európai Erdőpedagógusok Hálózata hírlevelét is. 
- Az Árnika Erdei Iskola a helyi óvodai és iskolai csoportok mellett igen sok vendégnek mutatta meg a soproni tájat, és 
közösségi rendezvényekkel hívta fel a figyelmet az egészséges életmódra. Nyáron a Szivárvány óvodának és a régió 
más részeiről érkezett iskolásoknak erdei táborokat rendeztünk. 
- Augusztusig folyamatosan adtunk programokat a Gyermek és Ifjúsági Tábornak.  
A Borostyán Környezetvédelmi Lap folytatásaként elkezdtük a Borostyán Füzetek sorozatát.  
Egyesületünket és az Árnika Erdei Iskolát egyre több hallgató választja tanulmányának, diplomamunkájának témájául, 
akik szívesen részt vesznek programjainkban is. 
 
Rendezvényeink: 
-Túrák 6 alkalommal (Rügyséta, ETI rügyséta, Föld Napja túra, gyógynövény séta, Várhely túra, gombaséta) 
Az Árnika Erdei Iskola családi túraajánlata szinte minden hónapban megjelent a Soproni Programajánlóban és a honla-
punkon. A Soproni Est is rendszeresen kérte műsorunkat. 
 
-Előadások: 22 egészségről szóló előadásunk volt meghívott előadókkal 
Közös rendezvények más szervezetekkel: Ikva-takarítás (4 tavaszi napon), Egészséges, virágos Sopronért (havonta), 
előadás a Rotary Klubban, Adonis Kertészeti Kiállítás és Vásár,  Vas-Villa Szakközépiskolai nap (150 fő), pályázatér-
tékelés a GYIK-ban, GYIK Madarak és Fák Napja díjkiosztás,  kertrendezés a Villa Mimiben, Bánfalvi történelmi séta, 
Városháza, a Castanea és a soproni táj bemutatása az EU minősítő bizottságnak, Szent János napi Egészségnap a Villa 
Mimiben, Kelta-nap a Várhelyen a Natúrpark szervezésében,  (Sopron-tea és gyógynövény bemutató séták), szögesdrót 
bontása a Várhely oldalában, Gesztenye és Méz Nap, Ágfalva, Gesztenyefesztiválon kirakodás, gyógynövény séták, 
Cukorbetegek Világnapja a Hotel Sziesztában, tanulmányút az ÖNB-hez, Lippai és Roth Szki diákjaival és oktatóival,  



Diaparádé a Soproni Városszépítő Egyesülettel, Berzsenyi Gimnázium karácsonyi lemezbemutatója, Szivárvány szüle-
tésnap 
- Találkozók, fórumok, konferenciák: az ÖNB vezetőivel, Zöldút találkozó az ÖKOTÁRS Alapítványnál, a Soproni 
Városszépítő Egyesülettel, a kistérségi menedzserrel, Ágfalva, Asztalfő natúrpark együttműködési konferencia, megbe-
szélés Martin Lichtl németországi környezetvédelmi kutatóval, a Lippai Szki. vezetőivel, egyeztetés Harka, természet-
védelméről, ÖNB Niederösterreich csoport vezetése, GreenBelt találkozó, Szieszta szállodával,  Civil Fórum alakulása, 
Városfejlesztési stratégia szakmai fóruma. 
- Szereplés médiában: 5 rádió-, 2 újság-, 6 tévériport 
Szerepel egyesületünk az országos civil adatbázisban, és a soproni civil szervezetek szövetségének honlapja is bemutat-
ja a Castaneát. 
Programjainkat, túraajánlatainkat a Soproni Programajánló, a Soproni Est és a Sopronpress is rendszeresen közli. 
 
Részt vettünk  
a Soproni Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala, a Városfejlesztési 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.  
2007. március 27-én megalakult a soproni Hulladék-kommandó, melynek munkájában egyesületünk is részt vesz. 
A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a 2004. szeptember 9-én alakult Soproni-hegység Natúrpark 
Egyesületnek, melynek közgyűlésein, programjain képviseltük a soproni táj érdekeit és egyesületünket.  
 
A soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér társelnök képviseli. 
 
Véleményeztük  
a Gida-patak menti irtást (március 14-én bejárás) 
az Ikva mederrendezésének és a nagy tározótavaknak a terveit, újból hangsúlyozva élővizeink értékeit, medrük és part-
jaik természetessé alakításának fontosságát. 
Bánfalva, Tómalom, DK iparterület, Ikva áruház (volt mentőállomás) környéke, Kőszegi úti aluljáró szabályozási tervét 
 
Javaslatokkal segítettük  
a Villa Mimi ökopanzióvá alakítását és kertjének kialakítását, 
a Sylvanus Alapítvány pályázatában kidolgozott turisztikai programot, mely kapcsolódik a Castanea Zöldút programjá-
hoz, és a Natúrpark Asztalfő együttműködési projektjéhez is. 
Sopron város legújabban készülő Városfejlesztési Koncepcióját 
 
Ismételten kértük a felméréseinkben szereplő természeti és kulturális értékek védetté nyilvánítását (a Lőverek, Bánfalva 
és a Virágvölgy legszebb kertjei, régi gyümölcsfajtái, jellegzetes építményei), amire a tavalyihoz hasonlóan ígéretet is 
kaptunk.  
 
Közbenjártunk  

- a védett Erzsébet kert szélső fasorának védelméért (áttervezték a gyökereket sértő vezetéket!) 
- a Harkai út szélén álló nagy fűzfák megmentéséért (ott is vezeték útjába estek a fák…) 
- a Kőhida fölötti dombra tervezett és engedélyezett hulladéklerakó ügyében, hogy az általunk évekkel ezelőtt 

védelemre javasolt természeti értékek, az érzékeny ivóvízbázis és a lakók nyugalma ne sérüljenek. 
 
Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk. 
 
 
Sopron, 2008. május 28. Vezetőség 
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