A természetes folyamatokra alapozott
erdőgazdálkodást folytató európai erdészek
egyesületének magyarországi szervezete

PRO SILVA HUNGARIA
közhasznúsági és pénzügyi beszámoló - 2020.
Kedves Tagtársak!
Sajnos ismét egy olyan időszakon vagyunk túl, amikor nem tudtunk személyesen találkozni; a
2020. esztendőt hivatalosan lezáró közgyűlést sem tudtuk megtartani. A tavalyi évhez
hasonlóan ezért írásban számolok be nektek az éves történésekről. Nem tudhatjuk, hogy a
közeljövő hogyan alakul (pl. lesz-e „negyedik hullám”), személy szerint bízom azért abban,
hogy ősztől már lesz lehetőségünk arra, hogy elmaradásaink pótlását megkezdjük.
Már 2020. tavaszán terveztünk egy kiskonferenciát, ezt idén szeptemberben vagy októberben
reményeim szerint meg tudjuk már tartani. Ha a lehetőség tényleg adott lesz, mindenkit
időben értesítünk csakúgy, mint a talonban lévő egyéb – terepi jelenlétet igénylő –
összejövetelekről.
A tárgyidőszak a csoportos jelenlétet illetően a korábbi éveknél csendesebb volt a PSH körüli
történéseket illetően, a rendkívüli helyzetben ez talán mindenki számára érthető.
Rendezvényeink a tavalyi beszámolóban már említett 2020. március 11-12-én megtartott
elnökségi ülésen kívül érdemben nem voltak.
A 2019. és 2020. évi beszámolók tartalmilag nagyban kapcsolódnak egymáshoz. A két évben
együttesen három alkalommal tudtunk támogatási szerződést kötni az Agrárminisztériummal.
A támogatások összege egyenként 5 millió Ft. Mivel ezek szigorúan pántlikázott pénzek,
felhasználásuk kötött. Különböző kiadványok megjelentetése mellett lehetőségünk van
rendezvényfinanszírozásokra is. Különösen ez utóbbira hívom fel a tagság figyelmét, hiszen a
helyi, viszonylag kis létszámmal szervezett PSH összejöveteleknek is vannak költségei.
Kérem ezért, hogy ezekről a mikrorendezvényekről is előzetesen értesítsetek.
A 2020. évi beszámolót a hatósághoz benyújtottuk, valamint a honlapunkra is feltettük.
A 2019. évi, alapvetően a Nagyrendezvényből származó 759 ezer Ft árbevétel után
tárgyévben 209 ezer Ft árbevételünk volt. Az egyéb bevételekkel együtt a tavalyi 963 ezer Ft
után 2.038 ezer Ft volt az összes bevételünk. (Számvitelben kevésbé jártasak kedvéért: ez az
egyéb bevétel nem külön beérkező pénzeszközöket jelent. Az említett támogatásokból
ténylegesen felhasznált összegek visszaforgatása az egyéb bevétel soron jelenik meg a
beszámolóban.)
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Összes ráfordításunk a tavalyi1884 ezer Ft után mindösszesen 2.700 ezer Ft volt. Év végi záró
pénzkészletünk 2019-ben 11.223 ezer Ft, 2020-ban 13.905 ezer Ft volt. A pénzeszköz
legnagyobb része a támogatási célokra használható fel.
Kedves Tagtársaim!
A tényadatokból, különösen az előző évvel történt összehasonlításból látható, hogy a járvány
ellenére a háttérben folyt a munka. A személyes kontaktusok hiánya persze mindannyiunkban
hiányérzetet kelt, viszont ahogy a bevezetőben írtam: talán közel van már az az idő, amikor
újra találkozhatunk. A korlátozásokkal kapcsolatos jogszabályokat figyelemmel kísérjük,
emellett persze egy ésszerű óvatosságra továbbra is szükség van. Sokunk számára a pandémia
azt is szemléltette, milyen sérülékeny is a civilizációnk; ennek ellenére a fogyasztói
társadalomra jellemző habzsolás, az őrület most még egy fokkal erőteljesebben zajlik.
Balatoni gyerekként most a nyáron ezt testközelből tapasztalom – mondhatom nem kellemes
élmény. Az ökoszisztémát, az erdőklímát megőrző gazdálkodás ezért most még fontosabb,
mint valaha; tennivalónk tehát bőven van.
Ezzel a rövid, írásos jelentéssel kívánok nektek jó egészséget!
A hitelesített beszámolókat honlapunkon megtaláljátok.
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