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2005. évi Közhasznúsági Jelentése
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a környezeti nevelés, a természetvédelem és a
természettudományok területein végzi tevékenységét. A tagok és más érdekl d k számára
lehet vé tesszük, hogy szakemberek által koordinált ökológiai, természetvédelmi
kutatásokban vegyenek részt (terepi kutatások), illet leg rendszeres környezeti nevelési
programokat is tartunk (szakmai el adások, táborok). Egyesületünk szoros szakmai
kapcsolatban áll a Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai tanszékével. Az Egyesület
bírósági bejegyzése 1998-ban történt meg.
Jelen közhasznúsági jelentés az alábbiakat tartalmazza:
1. Számviteli beszámolót
2. A költségvetési támogatás felhasználását
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
4. Cél szerinti juttatások kimutatását
5. A közpénzekb l (központi költségvetési szervt l, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
vagy kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól vagy mindezek szerveit l) kapott támogatások
kimutatását
6. Az egyesület vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások kimutatását
7. A Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2005. évi közhasznú tevékenységér l szóló rövid
szakmai beszámolót

1. Számviteli beszámoló:
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közhasznú beszámolójának mérlege
2005. év
az adatok ezer forintban
Ssz. A tétel megnevezése
El z év El z év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
a
b
c
d
e
1.
783
227
A. Befektetett eszközök (2-4. sorok)
2.
I. Immateriális javak
3.
II. Tárgyi eszközök
783
227
4.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
5.
1328
1642
Forgóeszközök (6-9. sorok)
6.
I. Készletek
7.
II. Követelések
1023
8.
III. Értékpapírok
9.
IV. Pénzeszközök
1328
619

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor)
C. Saját t ke (12.-16. sor)
I. Induló t ke / jegyzett t ke
II: T keváltozás / eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb l (közhasznú
tevékenységb l)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb l
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (20.-21. sor)
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források (Passzívák) összesen(11.+17.+18.+19. sor)

2111
1563
2510
947

1869
1869
1563
306

548
548
2111

1869

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közhasznú beszámolójának eredménylevezetése
2005. év
az adatok ezer forintban
Ssz. A tétel megnevezése
El z év El z év(ek)
Tárgyév
helyesbítései
a
b
c
d
e
1.
8684
6132
A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)
2.
I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.)
5498
5390
3.
1. Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás
4.
a) alapítótól
5.
b) központi költségvetésb l
6.
c) helyi önkormányzattól
7.
d) társadalombiztosítótól
8.
e) egyéb (bank kamat, APEH 1%)
7
9.
f) továbbutalási céllal kapott
10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3470
360
11.
3. Közhasznú tevékenységb l származó bevétel
2000
5002
12.
4. Tagdíjból származó bevétel
28
21
13.
5. Egyéb bevétel (elsz. el leg)
3186
742
14. II. Pénzbevételt nem jelent bevételek
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)
16.
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
17.
2. Pénzbevételt nem jelent bevételek
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B/1.)
8684
6132
19. D. Pénzbevételt nem jelent bevételek (A./II.+B/2.)
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
8810
7397
21.
1. Ráfordításként érvényesíthet kadások
5845
4527
22.
Ebb l: továbbutalt támogatás
23.
2. Ráfordítást jelent eszközváltozások
1055
556
24.
3. Ráfordítást jelent elszámolások
1910
2314
25.
4. Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások
26. F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)
27.
1. Ráfordításként érvényesíthet kadások
-

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

2. Ráfordítást jelent eszközváltozások
3. Ráfordítást jelent elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások
-126
G. Tárgyév pénzügyi eredménye (±
±1. ±2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi
-126
eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi
eredménye (B./1.-F./1.-F./4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény (±
±1. ±2.)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (A./II.-E./2.-E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.)
-947
I. Adózás el tti eredmény (B./1.-F./1)±
±H./2.
J. Fizetend társesági adó
-947
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
-947
(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.)
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
(I.-J.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások
1. Bérköltség
Ebb l: megbízási díjak
tiszteletdíjak
2. Személyi jelleg egyéb kifizetések1. Bérköltség
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyag jelleg ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

-709
-709
-1265
-1265
-1265
0
4242
556
1308
6

2. A költségvetési támogatás felhasználása:

Az Egyesület 2005-ben SZJA 1% támogatást 6000 Ft értékben kapott, amelyet útiköltségre
használt föl.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület jelent s vagyoni eszközzel illet leg ingatlan vagyonnal
nem rendelkezik. Az Egyesület vagyonát képez eszközök a székhelyen ill. a programokhoz
kihelyezve kerültek felhasználásra.

4. Cél szerinti juttatások:

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2005-ben nem részesített senkit cél szerinti juttatásban.

5. A közpénzekb l kapott támogatások kimutatása:

Az Egyesület 2005-ben a Környezetvédelmi Alapból (Kövice) az alábbi támogatásokat kapta:
TTE-SZIE aggteleki környezet és természetvédelmi tábor: Az Aggteleki
karszt természeti értékeinek és környezeti problémáinak vizsgálata,
egyetemisták környezeti nevelése.
TTE-SZIE gemenci bioindikációs terepgyakorlat, az Al-Duna természeti
értékeinek megfigyelése, egyetemisták környezeti nevelése.

180000 Ft
180000 Ft

6. Az egyesület vezet tisztségvisel inek nyújtott juttatások:

Az Egyesület vezet tisztségvisel i 2005-ben költségtérítésen kívül nem részesültek
juttatásokban, feladataikat önkéntes alapon végzik.

7. Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2005. évi
közhasznú tevékenységér l:

A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a korábbi éveknek megfelel en 2005-ben is folytatta
tevékenységét a természetvédelmi kutatás, oktatás, illetve ismeretterjesztés és környezeti
nevelés terén.
Ez évi kutatási projektjeink a következ k voltak:
• A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kétélt -hüll protokolljának lebonyolítása
illetve koordinálása. 2005-ben egy további helyszínnel b vült az NBMR protokoll.
• A fokozottan veszélyeztetett haragos sikló (Coluber caspius) lehetséges él helyeinek
felmérése, védelmi tervének kidolgozása.
• A Magyarországról kihaltnak hitt, de újra el került óriás poszméh (Bombus fragrans)
él helyeinek további felmérése, az állat védelmi lehet ségeinek feltérképezése.
• A fokozottan védett tátorján (Crambe tataria) állományának pontszer felmérése Vácduka
térségében.
• A Naszály hegy természeti értékeinek felmérése (vadméh faunisztikai, és talajbiológiai
vizsgálatok), különös tekintettel a bányászat hatására. A Göncök Alapítvány által
koordinált projektben sok más él lénycsoport vizsgálatára is sok kerül.
Természetvédelmi oktatási és ismeretterjeszt tevékenységünk keretében a következ
programokat valósítottuk meg a 2005-ös évben:
• Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk Gödöll n, ahol
az érdekl d k (els sorban egyetemisták, de más „civilek” is) tudományos illetve
ismeretterjeszt el adásokat hallgathattak családias teázgatás közben.
• Az idén is megrendeztük a már hagyományos egyesületi évad nyitó és évad záró
összejöveteleinket, melyekre ebben az évben a Bükkben illetve a Vértesben került sor.
• Vízi él helyek biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista tábort szerveztünk a
Szigetköz területén, 25 egyetemi hallgató részvételével, július végén.
• Az el z höz hasonlóan évek óta hagyományosan megrendezésre kerül természetvédelmi
táborunkat az idei évben az Aggteleki Nemzeti Park területén tartottuk, szeptember elején,
kb. 30 hallgató részvételével.
• Idén negyedszer került megrendezésre a „Zöld Forgatag” cím rendezvény, amelyet
hagyományosan a GATE Zöld Klubbal, a Szent István Egyetemmel, és a Göncöl
Szövetséggel közösen szervezünk Gödöll n, számos más környezet- és természetvédelmi
civil szervezet részvételével. Ebben az évben a kiállításokon illetve el adásokon többek
között ott voltak a következ szervezetek: Börzsöny Akciócsoport, GATE Zöld Klub,
Göncöl Alapítvány, Göncöl Szövetség, Energia Klub, Hulladék Munkaszövetség, Leveg

Munkacsoport, Ökotárs Alapítvány, Ökoszolgálat, Pangea Környezetvédelmi és Kulturális
Egyesület, Tölgy Természetvédelmi Egyesület.
• Idén is részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezet képzési
programban. A 2005-ös évben a már korábban tanfolyamot végzett pedagógusok számára
továbbképzési kurzust hirdetett a Magosfa Alapítvány, melyen belül a rovartani ismeretek
kifejtésével foglalkozó részt tartotta meg Egyesületünk.
• Az év folyamán az egyesület új honlapot készített, melyen az aktuális programok,
tevékenységek folyamatosan nyomon követhet k, és a kutatási és ismeretterjeszt
tevékenységeink részletes leírása is megtalálható.
Mindezeken túl Egyesületünk tagjai rendszeresen részt vesznek a SZIE zoológiai, ökológiai
illetve természetvédelmi oktatási tevékenységében, a hallgatók szemléletformálásában. A
kutatási programjainkhoz kapcsolódóan számos egyetemi hallgató tudományos diákköri
dolgozata illetve diplomamunkája készült az elmúlt évben is.

