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PRO SILVA HUNGARIA 

közhasznúsági és pénzügyi beszámoló - 2019. 

 

Kedves Tagtársak! 

 

 

2020. március 11-12-én tartottunk elnökségi ülést a Mecsekben. Ekkor május 20-át jelöltük 

meg az idei közgyűlésünk időpontjaként. A szokásos beszámolók mellett olyan kiskonferenciát 

terveztünk erre a napra, ahol a nyilvánosság előtt ritkábban megszólaló emberek mondanák el 

tapasztalataikat, tennék föl kérdéseiket, fogalmaznák meg aggályaikat, javaslataikat. A 

közgyűlést sajnos nem tudtuk megrendezni (a tavaszi időszakban ez az előírásokkal is ütközött 

volna), nyáron nem volt értelme időpontot keresni; most az ősszel pedig felelősen nem lehet 

ilyen összejövetelt szervezni. Beszámolómat ezért írásban küldöm meg nektek azzal, hogy ha 

tavasszal kedvezőbb időszakot érünk meg, akkor az elmaradásokat bőségesen be fogjuk pótolni. 

 

A beszámolót a hatósághoz benyújtottuk, továbbá az időközben elkészült és újra beüzemelt 

honlapunkra is feltettük a korábbi évek beszámolóival együtt.  

 

A naptári év árbevétele 759 ezer Ft volt, az egyéb bevételekkel együtt 963 ezer Ft volt az összes 

bevételünk. Összes ráfordításunk 1.884 ezer Ft volt, ebből a legnagyobb tétel az év őszén 

Zemplénben megrendezett nagyrendezvénnyel kapcsolatos kiadások voltak. 

 

Tavalyi nagyrendezvényünk sikere egyértelmű. A részidős látogatókat is számítva közel 

nyolcvan fő volt kíváncsi a mondanivalónkra. A rendezvényt az Agrárkamaránál 

akkreditáltattuk, így szaktanácsadók részére pontokat is ért. A szokásos – előadásokat és terepi 

bemutatókat egyaránt tartalmazó – program számos eredménnyel szolgált. Egy-egy helyszínen 

hosszas egyeztetések, tanulságos viták alakultak ki. Az érdeklődésre és a sikerre tekintettel az 

idei évben további (1 és 2 napos) programok megtartását terveztük különböző helyszíneken, 

ezek egyelőre az ismert helyzet miatt elmaradtak. Tavasszal a gazdaság nagy része igen lassú 

fokozatba kapcsolt, most ősszel pedig még a nemzetközi helyzet is fokozódik… 

 

A tárgyévi eredmény a magas ráfordítások miatt -921 ezer Ft összeggel zárt. Ki kell emelni a 

tavalyi pénzügyi adatok közül a tevékenységünk támogatására decemberben megkapott 5 millió 

Ft-os összeget. Ez nem az árbevételek között jelenik meg, hanem az adott évben felhasznált 

költségekkel csökkentve az időbeli elhatárolások között. A pénzt kiadványok megjelentetésére, 

azok megismertetésére fordíthatjuk elsősorban. Már a 2020. évben jelent meg a Pro Silva 

Schweiz által elkészített, az Örökerdő Ismertetőjegyei című füzet magyar fordítása. A svájci 

erdőművelők magas színvonalú munkájában a grafikonok és adatok vonatkozásában 

magyarítottuk; a kiadványt a tagság számára elérhetővé fogjuk tenni. 

 

 

A természetes folyamatokra alapozott 

erdőgazdálkodást folytató európai erdészek 

egyesületének magyarországi szervezete 
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Szervezetünk több éve az Agrárminisztérium stratégiai partnere. Ebben a vonatkozásban a 

minisztérium által összehívott egyeztetéseken az azóta hatályba lépett örökerdő rendelet, 

valamint pályázati feltételek véleményezését készítettük el. Részt vettünk az idei évben 

napvilágot látott szakszemélyzeti szabályok észrevételezésében is, ez utóbbi tekintetében 

pozitívnak értékelhető eredményről nem tudok beszámolni. 

 

Év végi záró pénzkészletünk 11.223 ezer Ft volt, mely összeg a fenti költségvetési támogatást 

is tartalmazza. A beérkező tagdíjak tekintetében nem kis lemaradást kell megállapítanunk. Év 

közben sikerült a korábbi, meglehetősen nehézkes pénzügyi tevékenységet bankváltással 

gördülékenyebbé tenni. Előző bankszámlánk meg is szűnt, immár minden pénzforgalmat a 

következő számláról bonyolítunk: 

 
10401110-50526852-72781006 

 

az esedékes utalásokat, tagdíj befizetéseket erre teljesítsétek. 

 

A sikeres 2019. év után meglehetős visszafogott 2020. év következett, azért nem kevés 

teljesítmény ehhez az évhez is kötődik. A tagsággal való kapcsolattartás korábbinál 

mindenképpen hatékonyabb eszköze lesz az új honlap. Ennek feltöltése folyamatos, kísérjétek 

figyelemmel. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 5. 

 

 

 

      Tisztelettel: 

 

 

 

          Horváth Iván  

              elnök 

 

 

  

 

 

 


