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közhasznúsági jelentése a 2009-es évről 
 
 

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány célja Magyarország – elsősorban Tolna me-
gye, a Dél-Dunántúl és a kapcsolódó területek – természeti értékeinek kutatásával, feltárásá-
val, megóvásával (védelmével) és megismertetésével, valamint az egészséges emberi környe-
zet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásá-
nak segítése, szervezése és megvalósítása. 
 
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 
 
Ssz. A tétel megnevezése Előző év (e Ft) Tárgyév (e Ft) 
1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 797 491 
2.    I. Immateriális javak 120  
3.  II. Tárgyi eszközök 677 491 
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök   
5.  B. Forgó eszközök (6.-9. sorok) 1 720 2 158 
6.   I. Készletek   
7.  II. Követelések 3 3 
8. III. Értékpapírok   
9. IV. Pénzeszközök 1 717 2 155 



10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 2 517 2 649 
11. C. Saját tőke (12.-13. sorok) 2 517 2 649 
12.   I. Induló tőke 50 50 
13.  II. Tőkeváltozás 3 317 2 467 
14. III. Tárgyévi eredmény -850 132 
15. D. Tartalék   
16. E. Céltartalék   
17. F. Kötelezettségek (18.-19. sorok)   
18.   I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   
19.  II. Rövid lejáratú kötelezettségek   
20. Források (passzívák) összesen 2 517 2 649 
 
2. A költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
Alapítványunk 2009-ben a központi költségvetésből nem kapott támogatást. A Nemzeti Civil 
Alapprogram (NCA) civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatán, valamint a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) Zöld Forrás pályázatán elnyert összegek 
a Közhasznúsági Jelentés 5. pontjában szerepelnek. 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Összesítés Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz.(Ft) 
    
Árbevétel 4 220 547  4 220 547 
Anyagi jellegű ráfordítások 1 513 372  1 513 372 
Személyi jellegű ráfordítások 312 162  312 162 
Egyéb költségek és ráfordítások 2 263 563  2 263 563 
    
Bevételek Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz. (Ft) 
    
Összes bevétel 4 220 547  4 220 547 
Értékesítés árbev./tev. bevét. 1 144 568  1 144 568 
Támogatás    
- kp. költségvetésből 2 895 000  2 895 000 
- APEH 1% 84 817  84 817 
Adóköteles egyéb bevétel 96 162  96 162 
    
Költségek és ráfordítások Alap tev. (Ft) Váll. tev. (Ft) Évi össz. (Ft) 
    
Anyag és árubeszerzés ktg-ei 1 513 372  1 513 372 
Anyag és árubeszerzés 376 722  376 722 
Igénybevett szolgáltatások 1 136 650  1 136 650 
- bankköltség 28 102  28 102 



- biztosítások 89 640  89 640 
Személyi jellegű ráfordítások 1 367 211  1 367 211 
Megbízási díjak 205 000  205 000 
Személyi jellegű egyéb ktg-ek és 
ráfordítások 1 100 049  1 100 049 

Bérjárulékok / szem. jell. ktg-ek 
közterhei 62 162  62 162 

Egyéb költségek és ráfordítások 579 424  579 424 
Egyéb ráfordítások 579 424  579 424 
Összkiadás 3 460 007  3 460 007 
Pénzü. real. adózás előtti er. 760 540  760 540 
- számvitel szerinti écs. 629 090  629 090 
Adózás előtti eredmény 131 450  131 450 
Adó alap 131 450  131 450 
     
Eredmény 131 450  131 450 
 
Magyarázat:  
 
Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem végzett 2009-ben. Az árbevétel teljes egészé-
ben pályázatokon elnyert összegekből, támogatóktól kapott adományokból, felajánlásokból, 
megbízási szerződésekből áll (4-5. pont). 
 
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 ráfordítás ügyintézési és szemléletformáló feladatokat ellátó személy, vala-
mint szakmai programjaink végrehajtására megbízott szakemberek foglalkoztatása során, il-
letve a programjaink megvalósítására fordított költségtérítésekből keletkezett. Az értékcsök-
kenés a már meglevő nagy értékű eszközök (pl. túrakenuk, telemetriás vevő, notebook, hang-
felvevő stb.) amortizációja. Nem anyagjellegű szolgáltatásként jelentkezett a könyvelői díj, 
irodai költségek, rezsi. 
 
Alapítványunk 2009-ben denevérhálókat, telemetriás adókat, profi hangfelvevőt és notebookot 
vásárolt. A beszerzett eszközök programjaink megvalósítását tették lehetővé. 
 
Az adózók által felajánlott SZJA 1% -ból Alapítványunk 84 817 Ft összegben részesült. 
 
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). 
 



– A TMTA 2009-ben a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal kötött megbízási szerző-
dései alapján (Az Alsó-Duna-völgy területén élő denevérállományok, valamint a mecseki 
erdőlakó denevérállomány előzetes egyeztetés szerinti részleges monitorozása; A DDNPI 
illetékességi területén a nászbarlangok, az épületlakó denevérfajok, valamint a hosszú-
szárnyú denevér állományának monitorozása (NBmR); A Paks-Imsósi erdő Természetvé-
delmi Terület természetvédelmi kezelési tervének zoológiai és botanikai fejezetének elké-
szítése) 730 000 Ft-ot számlázott a megbízó felé. A szakmai megbízásokat az Alapítvány-
nyal együttműködő szakemberek végezték el. 

 
5. Közpénzekből kapott támogatások mértékéről és felhasználásáról 
 
– A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) civil szervezetek 2008. évi működésének támogatá-

sára kiírt pályázatán (NCA-DD-08-0546) nyert 650 000 Ft 2009-ben került átutalásra Ala-
pítványunkhoz. 

– A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) civil szervezetek 2009. évi működésének támogatá-
sára kiírt pályázatán (NCA-DD-09-0716) nyert 300 000 Ft átutalásra került Alapítvá-
nyunkhoz. 

– A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázatán (K-36-08-00166A) 
nyert 945 000 Ft átutalásra került Alapítványunkhoz. 

– A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázatán (K-36-09-00289W) 
nyert 1 000 000 Ft átutalásra került Alapítványunkhoz. 

 
6. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke 
 
A Kuratórium tagjai: 
 
– Halmai Gáborné, a Kuratórium elnöke 
– Blaskovits Zoltán, a Kuratórium titkára 
– Dr. Horváthné Papp Ibolya, kurátor 
– Dr. Kis Ernő, kurátor 
– Tóth István Zsolt, kurátor 
 
A Kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végezték, az esetleges költségtérítésen kívül 
más juttatásban nem részesültek. 
 
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
Alapítványunk az elmúlt közel tizenöt esztendőben szinte megszámlálhatatlan programmal já-
rult hozzá régiónk természeti értékeinek megismeréséhez, az azok megóvását szolgáló védel-
mi stratégiák kidolgozásához és megvalósításához. Tevékenységünkkel mind az ifjúság és a 
felnőtt lakosság, mind az intézmények és a helyi döntéshozók körében eredménnyel igyekez-
tünk elfogadtatni a természetvédelem ügyének fontosságát, illetve a szakmailag megalapozott 
védelmi stratégiák és kidolgozott koncepciók szükségességét. Mára szervezetünk és tevékeny-
ségünk is ismertté, elismertté vált az önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, az érintett ha-
tóságok, 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, erdei iskolai, tábori és tu-
risztikai program lebonyolításába. Mindennek köszönhetően Alapítványunk komoly civil bá-
zissal rendelkezik. A sajtó képviselői, valamint megyénk és régiónk döntéshozói gyakorta nyi-
latkoznak elismerően munkánkról. Ismertségünknek köszönhetően támogatóink köre is egyre 
bővül, ami nagyban segíti programjaink mind magasabb szakmai színvonalon történő lebo-
nyolítását. 
 
Szervezetünknek jelenleg számos kutatási, és gyakorlati védelmi programja fut. Természeti 
alapállapot-felvételezéseket végzünk a Dél-Dunántúl kiválasztott mintaterületein, védelemre 
tervezett területein. Részt veszünk természetvédelmi kezelési tervek kidolgozásában. 
 
Fenntartjuk saját és Denevérek című honlapunkat is. 
 
A magyarországi Alsó-Duna-völgy védett ártéri erdeinek denevérfaunisztikai és élőhelyi álla-
potfeltárása programunk 1996-ban indult. Eredményeink jelentős mértékben járulnak hozzá a 
Nemzeti Park területén a védelmi tevékenység szakszerű megvalósításához. Együttműködő 
partnerként bekapcsolódtunk élőhely-rekonstrukciós programok tervezésébe, illetve természe-
ti alapállapot-felvételezést célzó programokba Gemenc és Béda-Karapancsa területén. 
 
A KvVM Zöld Forrás pályázatán elnyert támogatás segítségével („A Mecsek és az Alsó-
Duna-völgy denevéreinek védelme” c. pályázat) lehetőségünk nyílt 2008-tól a Mecsek, Ge-
menc és Béda alaposabb denevérfaunisztikai felmérésére és gyakorlati denevérvédelmi intéz-
kedések foganatosítására. 2009-ben a pályázat részeként nyugati piszedenevér telemetriás 
vizsgálatokat végeztünk. 
 
Szintén a KvVM Zöld Forrás programjának keretében („Tavi denevér védelem a Duna men-
tén”) megkezdődött a pályázat címében szereplő fokozottan védett faj alaposabb kutatása, 
mely 2010-ben teljesedik ki. E faj tekintetében is tervezünk rádiós nyomkövetéses vizsgálato-
kat, hiszen Európában egyedülálló odúlakó populációja lakik Gemencben és Béda-
Karapancsán. 
 
Folytattuk denevérfelmérő tevékenységünket a Mecsekben is, épület- és erdőlakó fajok, vala-
mint nászbarlangok vizsgálata történt meg. A Mecsekben több nászbarlangnál végeztünk há-
lózást, melyek közül kettő a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszerbe is illeszkedik. 
 
A Dél-Dunántúlon ismert és a NBmR-ben kijelölt épületlakó denevérkolóniák felmérése is 
megtörtént 2009 júniusában. 
 
Szintén a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer egyik része a hosszúszárnyú denevér 
kölykező kolóniáinak otthont adó és átmeneti szállásain összegyűlő állományok vizsgálata. 
2009-ben is alapítványunk végezte ezeket a felméréseket a Dél-Dunántúl egyetlen hosszúszár-
nyú denevér szálláshelyénél, a Szársomlyón. 
 



2008 ősztől kezdve a Bakonyban is jelentős denevérkutatási tevékenységet végeztünk. A 
nászbarlangok és telelőhelyek vizsgálata során számos új ismerettel gazdagodtunk a hegység 
denevérállományával kapcsolatban. 
 
A Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesülettel az Európa-szerte ritka, Magyarországon foko-
zottan védett óriás koraidenevért kutattuk. Több új szálláshelyét és egy új zempléni adatát si-
került feltárnunk. A faj új előfordulási helyeit keresve mintavételezéseket végeztünk a Dunán-
túl számos pontján. 
 
Az Ifjúsági Unió Szekszárd egyesület szervezésében létrejött Civilsegéd programban is részt 
vettünk. A program szervezetünk erősödését szolgálja. 
 
A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, valamint civil szerveze-
tekkel együttműködésben folytattuk a volt Doromlási gátőrház területén kutatóházunk (Ter-
mészetvédelmi Műhely) fejlesztését. Itt irodánk is helyet kapott, továbbá nyári táboroztatást 
végzünk, és szakmai rendezvényeket bonyolítunk le. 
 
Támogatottságunk növelése, és munkánk elismertetése érdekében különös gonddal ápoljuk 
kapcsolatainkat nem csupán korábbi támogatóinkkal, a hatóságokkal, a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatósággal és az önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, de a civil szektor kép-
viselőivel és számos módon a társadalom széles rétegeivel egyaránt. 
 
Együttműködő szervezetek 
 
MME Szekszárdi Helyi Csoport, Természet Jogaiért Alapítvány, Felelősséggel a Természetért 
Egyesület, Ifjúsági Unió Szekszárd, Hollós László Természet- és Környezetvédelmi Oktató-
központ, Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza, Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság, Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
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