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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
2011-ben 55 támogató tag. család az összefogás páratlan erejével létrehozott egy ökológiai
mintagazdaságot a palócföldi Nógrád megyében. Nagyvárosi családok, akik közhasznú civil
szervezetként (Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Kft.) vidéki és városi emberek közös
felelősségvállalásával életre, teremtésre hívtak egy egyedülálló módon szervezett mintaökogazdaságot a Nógrád megyei Herencsény községben.
A gazdaság működésének azóta is a forrása, a szellemi teremtőerő. A tagok olyan közösséget
alkotnak, amely az anyagi, a szociális tőke mellett igazi lelki/szellemi tőkével is rendelkezik.
Ez a szellemi tőke, a közösség ereje, tudatossá teszi a tagjait abban, hogy felvállalják a mintaökogazdaság társadalmi szerepét, az egyéni profitorientált érdekeket meghaladva
gondolkodjanak.
Tudjuk, hogy mint oly sok minden más is, gazdaságunk tükröződése a tudatunk teremtő
gondolatainak, ezért fontos számunkra, hogy a közösségben bizalommal, segítő szándékkal,
szeretettel kapcsolódjunk össze, és az is, hogy ugyanilyen szeretettel forduljunk a falu
közössége és az anyaföld felé is. Olyan képességek és tudások ezek, amelyek a jelen kor
paradigmaváltásának lényeges alappillérei lehetnek, hitünk szerint egy sor pozitív társadalmi
változást indíthatnak el.
A jelenleg közel 6 hektáron működő mintagazdaság modellként szolgálhat a valamikori
hagyományos parasztgazdaságok szellemi örökségének a mai társadalomba történő
újraintegrálására. Munkánk közösség- és földgyógyászat egyben, valamikori mezőgazdasági
területből egy organikus módon gazdálkodó a tájba és a vidékbe integrálódó biodinamikus
gazdaságot fejlesztünk. A gazdálkodásnak ez a formája az organikus, biológiailag tiszta
módszerek mellett az energetikai minőséget legalább annyira fontosnak tartja. Elképzelésünk

szerint saját, pozitív, szerető gondolataink táptalaján, profitkényszer nélkül termesztett
terményeink energiaszintje lehet csak igazán méltó emberi fogyasztásra.
A Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Kft., mint közhasznú civil szervezet, a magyar
vidék és város összekapcsolásával, kiemelten a Cserhát Natúrpark területén, annak ökológiai,
szociális egyensúlyának megőrzésére, a fenntartható fejlődés érdekében közhasznú
tevékenységet végez. Kísérletet tesz egy működő gazdasági modell magalkotására, amelynek
központja egy biogazdaság. Megéljük és felvállaljuk a buktatókat és megpróbáljuk bemutatni:
hogyan lehet elkerülni azokat. Jöjjenek akár a közösség megszervezése vagy a gazdálkodás
területéről. Tapasztalataink átadása érdekében, minden érdeklődővel megosztjuk
tapasztalatainkat, gazdálkodásunk biológiai és közgazdasági adatait.
A civil szervezet fenntartását és működtetését jelenleg a tagságból álló támogatói háttér és
egyéb támogatók adománya látja el, a társadalom olyan résztvevő, akik számára az ökológiai
egyensúly, a fenntartható fejlődés jegyében kialakuló új társadalmi formák és szokások, a
tájvédelem és a kulturális örökség megóvása, mint törekvés kiemelten fontos az életünkben.
A közeljövőben bekövetkező gazdasági átalakulások, az energiaválság, az éghajlat
megváltozása olyan új megoldások igényét vetik fel, melyek a társadalmi, fogyasztási
szokások, a tájhasználat és a közösségek funkciói nagyban megváltoztatják. Ebben a
folyamatban előtérbe kerül a vidék fejlesztése, ill. a vidék – város új módon történő
összekapcsolódása. Az átalakulási folyamatban nagy szükség van olyan mintaprojektekre,
melyek megvalósítása egyben iránymutató vízióként képesek az új lehetőségeket bemutatni,
azok elterjedését indukálni, segíteni, oktatni.
A Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Kft Nógrád-megyében, fejti ki közhasznú
tevékenységeit:
•

•

•

•

A fenntartható termelés – fenntartható fogyasztás, mint új társadalmi szokások és
szemléletváltás kialakítására információs és oktatási központot kívánunk
létrehozni, működő mintagazdaságban.
Az információs központban kiemelt szerepet kapnak az ökoszisztéma, a
biodiverzitás, az ökológiai körforgás, a tájvédelem, az örökségvédelem, az
állatvédelem, a helyi termékek, és a megújuló energiaforrások használatának
időszerű kérdései.
A vidék-város gazdálkodó szereplőknek, a vidéki háztáji tevékenységben potens
szereplőknek, tanuló fiataloknak, gyerekeknek megvalósuló mintaként
bemutatásra és gyakorlati oktatásra kerül a helyi hagyományokon alapuló
ökológiai tájhasználat, termelés, értékesítés a fogyasztás új módjai, és a kulturális
örökség továbbadása.
A projekt a vidék és a város összekapcsolódására, a valódi közösségek
újrateremtésére programokat szervez és bonyolít, melyeken a háztáji termékek
vására és más közösség építő kulturális örökséget támogató programok valósulnak
meg.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú
tevékenység megnevezése:
Mns. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabály:
48/001 Közhasznú
A közhasznú tevékenység célcsoportja:
vidéki és budapesti háztartások,
oktatási intézmények tanulói
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: közel 50 háztartás,
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A paraszt gazdasági gazdálkodás
újraintegrálása a társadalomba.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Tagok által nyújtott támogatás

6.948 e Ft

Felhasználás célja
működési kiadások

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

33 e Ft

60 e Ft

368 e Ft

0 e Ft

nincs

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Jekler Rudolf megbízási díja
A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
A. Alapadatok

Előző év

B. Éves összes bevétel

14.041 e Ft

Tárgyév
8.195 e Ft

ebből:
C. Az SZJA meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. t. alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az EU strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)

14.041 e Ft

8.195 e Ft

H. Összes ráfordítás (kiadás)

12.091 e Ft

7.665 e Ft

4.424 e Ft

2.066 e Ft

12.091 e Ft

7.665 e Ft

1.950 e Ft

530 e Ft

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma

55 család + 3 fő

55 család + 3 fő

Erőforrás-ellátottság mutatói:

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) (B1+B2)/2>1 millió Ft

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) (K1+K2>=0)

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói:

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) ((C1+C2)/(G1+G2)>=0,2)

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) ((L1+L2)/2>=10fő)

Igen

Nem

