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Dunantuli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsege 

KOZHASZNUsAGI JELENTES 

A DUNANTULI MEZOGAZDASAGI SZAKTANAcSADOK SZOVETSEGE 2010. 
evi tevekenysegero) 
Nysz.: 57211990 

a) SZlimvileli besZlimo16 

A Dunantuli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsegenek 2010. eviben is az alapit6 okirat 
szerinti tevekenyseget vegezte. A kozhasznu beszamol6janak merleget es az eredmeny 
levezeteset az 1. sz. melleklet tartalmazza. 
Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetele: 

Bevilel: NCA paJyazati tamogatas: 
Uzleti tanacsadas: 
Banki kamatbevetel: 
APEH SZJA 1 %: 
Tagdij: 
Osszesen: 
AFA: 
Mindosszesen: 

Kiadas: Uzleti tanacsadas: 
Beszerzes: 
Palyazati kolts., iigyvitel, konyv: 
Kiki.ildetes: 
Posta, bank, telefon: 
Berleti dfj: 
Tamogatas : 
Javitas, karbantartas: 
Osszesen: 
EI6zetes AF A: 
Fizetett AFA: 
Mindosszesen: 

Penziigyi eredmeny: -3.986.374 

Penzeszkozok zaro allomanya: 
Bank: 2.935.722 
Penztar: 1.050.652 
Osszesen. 3.986.374 

1.271.074 
121.534.115 

50.980 
9.969 

27.000 
122.892.138 
30.383.404 

153.276.542 

111.724.762 
1.184.076 

675.947 
632.519 
426.017 

26.400 
11.500.000 

105.600 
126.275 .321 
27.37l.595 

3.316.000 
157.262.916 



Dunantuli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsege 

b) Koltsegvetesi tamogatas (elhasznalasa 

A Dunanruli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsege a 2010. evben k6zponti 
k61tsegvetesb61 tamogatast nem kapott , nem hasznalt fel. 

c) A vagyon (elhasznaldsaval kapcsolatos kimutatfts 

A Dunanruli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsege 201 I.12.31-en 3.986.374 fOlint 
penzeszk6zzel rendelkezik. 

d) A cil szerinti juttatfisok kimutatasa. 

A DMSZSZ kUl6n celokat szolgal6 anyagi tamogatast 11.500.000 forint ertekben a 
Keszthelyi Akademia Alapitvanynak nylijtott a hosszabb id6n keresztiil tart6 szakmai 
egyiittmuk6des alapjan 

e) Tamogatasok reszletezese. 

NCA palyazati tamogatas : 1.271.024 Ft 
A palyazat utjan elnyert tamogatas teljes 6sszeget a Sz6vetseg muk6desi felteteleinek 
javitasara hasznalta fel. 

1) Kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviselOinek nyujtott tamogatasok erteke ill. 
osszege 

A DMSZSZ vezet6i tevekenysegilkert juttatast nem kaptak, tevekenysegilkert dijazasban nem 

reszesiiltek. 


g) A kozhasznu tevekenysegrol szolo rovid tartalmi beszamolo 


A Dunanruli Mez6gazdasagi Szaktanacsad6k Sz6vetsege (DMSZSZ) 1990-ben alakult 

szakmai szervezet. 1997 -t6l kezd6d6en k6zhasznu tevekenyseget folytat. 

A DMSZSZ ceIja a mez6gazdasagban, illetve az elelmiszeriparban tevekenyked6 terrnelest 

segit6 szaktanacsad6 szervezetek, illetve szaktanacsad6k munldjanak koordina!asa. Feladata 

tovabba a tanacsad6k munkajahoz sziikseges folyamatos inforrnaci6sz01galtatas. 

A Sz6vetseg a Nemzeti Civil Alap tamogatasaval vegezte munkajat 201 O-ben is. 

Tevekenysegi k6re 2004-ben az EU 1782/2003-as es a 1783/2003-as EK rendeletnek 

megfelel6en az EU K6z6s Agrar Politika (KAP) tartoz6 k6zvetlen agrarpolitikai tamogatas, 

valamint az EU Mez6gazdasagi es Videkfejlesztesi Alap (EMVA) nylijtand6 videkfejlesztesi 

tamogatasb61 ad6d6 feladatok megval6sitasaban val6 k6zremuk6dessel b6vi.ilt. 2009-t61 az Uj 

Magyarorszag Videkfejlesztesi Program (UMVP) intezkedeseihez kapcso16d6 ismeretatadasi 

akci6k megval6sitasaban val6 k6zremuk6dessel b6vi.ilt. 

A DMSZSZ orszagos hat6k6rU szervezet 79 f6 tanacsad6val vegzi tevekenyseget.. 

Tanacsad6k az orszag 19 megyejeben fejtik ki tevekenysegilket. A legt6bb tanacsad6 Borsod

Abauj -Zemplen megyeben (9[6), Bacs- Kiskun megyeben es Zala megyeben (8-8 [6) 

tevekenykedik. 

A tanacsad6k t6bb,mint 1500 gazdaval illetve gazdalkod6 szervezettel vannak napi 

kapcsolatban. Regionalis lefedettseget tekintve az alf61di regi6kban nagyobb a tanacsad6kkal 
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Dunantuli Mezogazdasagi Szaktamicsad6k Szovetsege 

kapcsolatban a1l6 gazdaIkod6k szama, mig a dunantuli regi6k tanacsad6i kevesebb gazdat 
tudtak bevonni munkajukba. 
A szovetseg altaI foglalkoztatott tanacsad6k tevekenysege elsosorban a mezogazdasagi 
termeles eredmenyesseget szolgal6 ismeretek atadasab61, masreszt a kiilonbozo 
videkfejlesztesi programok sikeres megval6sitasahoz sziikseges tajekoztatasi, mentoraIasi 
feladatok ellatasab61 all. 
A gazdaIkod6k tajekoztatasa kiterjedt az UMVP lehetosegeire, valamint a kolcsonos 
megfeleltetes kovetelmenyrendszerere. 
A Dunantuli Mezogazdasagi Szaktanacsad6k Szovetsege az EU 1782/2003-as es a 
1783/2003-as EK rendeletnek megfeleloen, szaktanacsad6i reszere kotelezo kepzeseket 
szervezet. A LEADER - hal6zatok mukodeseben tovabb erositette kapcsolatrendszeret. 
Kiemelten kezeljiik az eselyegyenloseg problemakoret. Tanacsad6ink egy resze halmozottan 
h<itranyos helyzetii kistersegben fejti ki tevekenyseget. Az 0 munkajuk reven biztositunk 
informaci6t a kiilOnbozo forrasok megteremtesehez, a videken mezogazdasagi termelesbol 
elok tarsadalmi felzark6ztatasahoz. 
A nemzeti Civil Alap tamogatasanak segitsegevel tanacsad6ink, valamint az erdeklo 
gazdalkod6k szamara szakmai programokat szerveztiink, biztositottuk resziikre a kiilOnbozo 
szakmai rendezvenyeken val6 reszvetelt. Szervezetiinkon beliil tovabb erosodott a tanacsad6k 
kozti egyiittmukodes, lehetosegeinkhez kepest minden m6don tamogattuk az onszervezodo 
szakmai csoportok letrejottet. 
Szakmai rendezvenyeinkre rendszeresen meghivast kapnak a kiilonbozo szakmai szervezetek, 
kamrak kepviseloit igy tobbek kozt a megyei agrark am arak , termekszovetsegek, a 
Novenyvedelmi Kamara, az Orszagos Gazdaszovetseg, a Vetomag Szovetseg, es a 
Zoldsegtermesztok Szovetsege es Termektanacsa kepviseloit. 
A szakmai szervezeteken kiviil munkank soran kapcsolatot tartunk a helyi civil 
szervezetekkel. 
Egyiittmukodesiink soran megerosodott az, az elkepzelesiink, hogy a Szovetseg munkaja csak 

akkor lehet sikeres, ha komplex tanacsad6 szolgaltatasokat nylijt, es integraIni tudja a 
kiilonbozo civil muhelyek tevekenyseget. Ez a komplex tevekenysegi rendszer kepes 
hatekonyan erositeni a civil szervezetek szakmai es onszervezodo tOrekveseit. 
A Szovetseg munkaj<it meghatarozta a mukodese soran bevont tagok, onkentesek szama, 
amely, 2010. ev vegen megkozelitette a 200 fOt. 
A DMSZSZ tevekenysege so ran mindig is celjanak tartotta, hogy lehetoseget biztositson a 
civil tarsadalom fejlodesenek elosegitesere. Fontosnak tartotta a Szovetsegben felhalmozott 
tudas atadasat, oly m6don, hogy az mindenki szamara atadhat6 formaban keriiljon a 
koztudatba, epitve ezzel a civil tarsadalom elore jutasat. 
A Dunantuli Mezogazdasagi Szaktanacsad6k Szovetsege a tamogatasi idoszakban munkajaval 
tovabb novelte vele kapcsolatban a1l6 szervezetek, gazdaIkod6k tarsadalmi aktivitasat, 
kozossegi szerepvallalasat. 
A DMSZSZ tanacsad6i az orszag szamos pontjan megjelentek kepzeseikkel. Az lJMVP I-II. 
intezkedescsoportjahoz kapcsol6d6 kepzeseket szerveztek, illetve kepzeseket bonyolitott Ie. A 
2010-es evben a Nyugat- Dunantuli, a DeI- Dunantuli, a Kozep- Dunantuli, a Del-Alfoldi es 
az Eszak - Magyarorszagi regi6ban tartottak tanacsad6ink kepzeseket tobb mint 50 
alkalommal. Kepzeseiken osszesen 1023 fO vett reszt, melynek regionalis megoszlasa a 
kovetkezo: Nyugat- Dunantuli regi6 392 fo, Del- Dunanruli regi6 23 fO, Kozep- Dunanruli 
regi6 362 fo, Del-Alfoldi regi6 125 fo es az Eszak - Magyarorszagi regi6ban 121 fO. 
Az elozo evekben elnyert mukodesi tamogatasok hatekonyan segitettek a civil szervezet belso 
megerosodeset, elosegitettek mas nonprofit szervezetekkel val6 kapcsolattartasat. 
A Dunantuli Mezogazdasagi Szaktanacsad6k Szovetsegenek legfontosabb partnerei koze 
tartoznak az orszagban mukodo agrar-szakkepzo intezmenyek, az agrar szakigazgatasi 
szervezetek, a koztestiileti gazdaszervezetek, a mezogazdasagi bemutat6iizemek, a kutat6
fejleszto helyek es az agrarium teriilete fele nyitott civil szervezetek. 
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Evek 6ta szoros kapcsolatban allunk t6bbek k6zt a Keszthelyi Akademia Alapitvany, a Heviz 
es Tersege Foglalkoztatas Paktum irodaval, a TCI Hungary Zala Megyei Szervezetevel, a Vas 
Megyei Konnanyhivatal Munkaiigyi K6zpont kirendeltsegeivel, a Kereskedelmi es 
Iparkamara kepviseloivel, az Agrar - Videkfejlesztesi Alapitvannyal, a Dunantuli Romak 
Sz6vetsegevel, a Somogy es Zala megyei Cigany Kisebbseg Onkonnanyzataval , Egyiitt 
Nagyradaert Kozhasznu Alapitvannyal, es mas helyi civil szervezetekkel. 
Aktiv tagja a Keszthely-Heviz Kisterseg Civil Egyezteto F6rurnnak. 

Keszthely, 2011 .03.22. 

. ~lll I' 'c=--. 
Dr. K~~ti Laszl6 
ug .. ezeto elnok 

A K6zhasznusagi jelentest es az eves beszamol6t a Dunantuli Mezogazdasagi Szaktanacsad6k 
Szovetsegenek vezeto testiilete 2011. marcius 25-i iilesen megvitatta es elfogadta. 
A k6zhasznusagi jelentes honlapunkon a http://www.kaa.huJalap/kozhaszn.html eleresi 
utvonalon megtekintheto. 

Keszthely, 2011.03 .25. 

Dr. 

, \
L( L-z-. 
arp~tI Laszl6 ... .., 
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