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közhasznúsági jelentése a 2005-ös évről 
 

 

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány célja Tolna megye, a Dél-Dunántúl és a kap-

csolódó területek természeti értékeinek kutatásával, feltárásával, megóvásával (védelmével) és 

megismertetésével, valamint az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges 

tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósí-

tása. 

 

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítványt 1995. december 4-én a Tolna Megyei Bíróság 

46/1995. számon nyilvántartásba vette, majd 1999. február 8-án kiemelkedően közhasznú 

szervezetnek minősítette (Pk.60.092/1995/6.). 

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
 

1) a számviteli beszámolót; 

2) a költségvetési támogatás felhasználását; 

3) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

4) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

5) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzat-

tól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

6) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 

7) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

1. Számviteli beszámoló 
 

sor A tétel megnevezése             Előző év (e Ft)       Tárgyév (e Ft) 

 

1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 2 408 2 876 

2.    I. Immateriális javak 714 1 004 

3.  II. Tárgyi eszközök 1 694 1 872 

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök   

5.  B. Forgó eszközök (6.-9. sorok) 1 952 1 255 

6.   I. Készletek   

7.  II. Követelések 59 3 

8. III. Értékpapírok   



9. IV. Pénzeszközök 1 893 1 252 

10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 4 360 4 131 

11. C. Saját tőke (12.-13. sorok) 4 362 4 097 

12.   I. Induló tőke 50 50 

13.  II. Tőkeváltozás 5 676 4 219 

14. III. Tárgyévi eredmény -1 364 -172 

15. D. Tartalék -2  

16. E. Céltartalék   

17. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)  34 

18.   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   

19.  II. Rövid lejáratú kötelezettségek  34 

20. Források (passzívák) összesen 4 360 4 131 

 

2. A költségvetési támogatás felhasználásáról 

 
Alapítványunk 2005-ben a központi költségvetésből nem kapott támogatást. A Nemzeti Civil 

Alapprogram (NCA) civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatán nyert ösz-

szegből 250 000 Ft került átutalásra Alapítványunkhoz. 

 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

Összesítés Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz.(Ft) 

    

Árbevétel 5 230 488   5 230 488 

Anyagi jellegű ráfordítások 3 882 270   3 882 270 

Személyi jellegű ráfordítások 8 000  8 000 

Értékcsökkenési leírás 1 247 946   1 247 946 

Egyéb költségek és ráfordítások 264 603   264 603 

    

Bevételek Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz. (Ft) 

    

Árbevétel 5 230 488   5 230 488 

- kamat bevételek    

Összbevétel 5 230 488   5 230 488 

    

Költségek és ráfordítások Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz. (Ft) 

    

Anyagi jellegű ráfordítások  3 882 270  3 882 270 

Anyag és árubeszerzés 1 870 168  1 870 168 

Igénybevett szolgáltatások 2 012 102  2 012 102 

- bankköltség 27 371  27 371 

- biztosítások 133 346  133 346 



Személyi jellegű ráfordítások 8 000  8 000 

Bérköltség    

Egyéb kifizetések    

Bérjárulékok 8 000  8 000 

Értékcsökkenési leírás 1 248 000  1 248 000 

Terv szerinti 1 248 000  1 248 000 

Terven felüli    

Egyéb költségek és ráfordítások 264 603  264 603 

Egyéb ráfordítások 264 603  264 603 

Összkiadás 5 402 873  5 402 873 

    

Eredmény -172 385  -172 385 

 

Magyarázat:  

 

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2005-ben. Az árbevétel teljes egészé-

ben pályázatokon elnyert összegekből, támogatóktól kapott adományokból, megbízási szerző-

désekből (4-5. pont), valamint a kamatbevételekből áll össze. 

 

Anyagi jellegű ráfordításként az anyagköltség és az anyagjellegű szolgáltatás jelentkezett. 

Anyagköltségként a programok, valamint az Alapítvány működtetése során jelentkező kis és 

nagy értékű eszközök beszerzése, anyagjellegű szolgáltatások pedig, mint fenntartási, működ-

tetési, dokumentációs, kommunikációs kiadások szerepelnek. 

 

Személyi jellegű ráfordításként a korábban keletkezett fizetési kötelezettségünk teljesítése je-

lent meg. Az értékcsökkenés a már meglevő nagy értékű eszközök (pl. számítógép és tartozé-

kok, befogó hálók, lámpák stb.) amortizációja. Nem anyagjellegű szolgáltatásként jelentkezett 

a könyvelői díj, a szállásdíjak, irodai költségek, rezsi. 

 

Alapítványunk 2005-ben vásárolt kombinált tűzhelyet, PF-11 fotométer mérőműszert, GPS 

készüléket, időjárás állomást, zuhanykabint, 2 db. kenut, színes televíziót, Sony projektort. A 

beszerzett eszközöket programjaink hatékonyságát, a korrekt adatfeldolgozást és dokumentá-

ciót, valamint Doromlási Kutatóházunk (Természetvédelmi műhely) felszerelését nagymér-

tékben segítették. 

 

4. A cél szerinti juttatások  

 
Alapítványunk cél szerinti juttatásban sem magánszemélyt, sem gazdálkodót nem részesített. 

A pályázatok, szerződések és támogatók útján befolyt összegeket teljes egészében a progra-

mok lebonyolítására, valamint az Alapítvány működtetésére fordítottuk (5. és 7. pont). 

 

– Az Ebugatus Bt. 50 000 Ft-tal támogatta Alapítványunkat. 

– A Paksi Atomerőmű Rt. 1 000 000 Ft-tal támogatta Alapítványunk célkitűzéseinek meg-

valósítását. 

– A TMTA 2005-ben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kötött megbízási szerző-

dései alapján 670 000 Ft-ot számlázott a megbízó felé. A szakmai megbízásokat az Ala-

pítvánnyal együttműködő szakemberek végezték el.  



– A TMTA 2005-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel a Dél-Dunántúl védett és veszé-

lyeztetett növényeinek kutatása tárgyában kötött megbízási szerződései alapján 200.000 

Ft-ot számlázott a megbízó felé.  

 

 

5. Közpénzekből kapott támogatások mértékéről és felhasználásáról 
 

– K-36-04-00600M Zöld Forrás (KÖVICE) – 100 000 Ft; Kék Duna – Zöld Gemenc termé-

szetvédelmi tábor 

– K-36-04-00347M Zöld Forrás (KÖVICE) – 700 000 Ft; A tavi denevér Közép-Duna-

völgyi állományának felmérése, a védelmi lehetőségek kidolgozása 

– K-36-04-00365M Zöld Forrás (KÖVICE) – 600 000 Ft; A védelemre tervezett Lengyel-

Hőgyészi erdők természeti állapotfeltárása 

– K-36-04-00366M Zöld Forrás (KÖVICE) – 700 000 Ft; A magyarországi Alsó-Duna-

völgy védett ártéri erdeinek és vizes élőhelyeinek természeti értékeit veszélyeztető inten-

zív területhasználatok hatásainak vizsgálata 

– K-36-04-00367M Zöld Forrás (KÖVICE) – 600 000 Ft; A magyarországi Alsó-Duna-

völgy védett ártéri denevérközösségeinek megóvása 

 

– A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) civil szervezetek működésének támogatására kiírt 

pályázatán nyert összegből 250 000 Ft került átutalásra Alapítványunkhoz. 

 

 

6. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 
 

A Kuratórium tagjai: 

 

– Halmai Gáborné, a Kuratórium elnöke 

– Blaskovits Zoltán, a Kuratórium titkára 

– Dr. Kalotás Zsolt, kurátor 

– Dr. Kis Ernő, kurátor 

– Tóth István Zsolt, kurátor 

 

A Kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végezték, az esetleges költségtérítésen kívül 

más juttatásban nem részesültek. Dr. Kalotás Zsolt lemondása miatt a TMTA alapítója meg-

kezdte az új Kurátor felkérésének előkészületeit. 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Alapítványunk az elmúlt esztendőkben szinte megszámlálhatatlan programmal járult hozzá 

régiónk természeti értékeinek megismeréséhez, az azok megóvását szolgáló védelmi stratégi-

ák kidolgozásához és megvalósításához. Tevékenységünkkel mind az ifjúság és a felnőtt la-

kosság, mind az intézmények és a helyi döntéshozók körében eredménnyel igyekeztünk elfo-

gadtatni a természetvédelem ügyének fontosságát, illetve a szakmailag megalapozott védelmi 

stratégiák és kidolgozott koncepciók szükségességét. Mára szervezetünk és tevékenységünk is 

ismertté, elismertté vált az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, az érintett hatóságok, 

oktatási intézmények és a velünk együttműködő civil szervezetek körében. 

 



Megalakulásunk óta szervezünk kutató- és szemléletformáló táborokat, előadásokat, terepi 

programokat illetékességi területünkön. Csaknem valamennyi kutatási, illetve gyakorlati vé-

delmi programunkhoz kapcsolódik minden évben egy-egy 7-10 napos tábor, melynek kereté-

ben az adott szakmai feladatokat a résztvevő önkéntesek, diákok, pedagógusok és helybeliek 

bevonásával végezzük el. A terepi szezon végeztével az Alapítványunkkal együttműködő 

szakemberek oktatási és művelődési intézményekben előadások keretében mutatják be ered-

ményeinket. Szakmai partnerként bekapcsolódunk számos iskolai, tábori és turisztikai prog-

ram lebonyolításába. Mindennek köszönhetően Alapítványunk komoly civil bázissal rendel-

kezik. A sajtó képviselői, valamint megyénk és régiónk döntéshozói gyakorta nyilatkoznak el-

ismerően munkánkról. Ismertségünknek köszönhetően támogatóink köre is egyre bővül, ami 

nagyban segíti programjaink mind magasabb szakmai színvonalon történő lebonyolítását.  

 

Szervezetünknek jelenleg számos kutatási, és gyakorlati védelmi programja fut (a támogatott 

programok az 5. pontban felsorolva). Alapítványunk bonyolítja a drávai denevér-monitoring 

programot is, mely a horvátországi Novo Virjénél, a Drávára tervezett vízierőmű kapcsán in-

dult 10 éves, komplex felmérési munkának. A Nyugat-Magyarországi Egyetem által koordi-

nált program keretében végezzük a Dél-Dunántúl védett és veszélyeztetett növényeinek kuta-

tását. Saját honlapunk kialakítása mellett befejező szakaszába ért az általunk létrehozott De-

nevérek c. honlap fejlesztése is. A magyarországi alsó-Dunavölgy védett ártéri erdeinek 

denevérfaunisztikai és élőhelyi állapotfeltárása programunk 1996-ban indult. Eredményeink 

jelentős mértékben járulnak hozzá a Nemzeti Park területén a védelmi tevékenység szakszerű 

megvalósításához. Együttműködő partnerként bekapcsolódtunk élőhely-rekonstrukciós prog-

ramok tervezésébe, illetve természeti alapállapot-felvételezést célzó programokba Gemenc és 

Béda-Karapancs területén. Kidolgoztunk egy denevér- és odúlakó élőhely-osztályozási rend-

szert, mely erdőrészlet szinten minősíti a területeket szálláshely és táplálkozóterület tekinteté-

ben.  

 

A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósággal együttműködésben megkezdtük a volt 

Doromlási gátőrház területén kutatóházunk (Természetvédelmi Műhely) kialakítását, ahol iro-

dánk is helyet kapott, továbbá nyári táboroztatást végzünk és szakmai rendezvények lebonyo-

lítását tervezzük. 

 

Támogatottságunk növelése, és munkánk elismertetése érdekében különös gonddal ápoljuk 

kapcsolatainkat nem csupán korábbi támogatóinkkal, a hatóságokkal – köztük a Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatósággal – és önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, de a civil 

szektor képviselőivel és számos módon a társadalom széles rétegeivel egyaránt. 

 

Együttműködő szervezetek: 

 

MME Tolna Megyei Helyi Csoport, Hollós László Természet- és Környezetvédelmi Oktató-

központ, Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza, Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság, Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 

 


