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2006. 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 2006. 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) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 396  553 
2. I. Immateriális javak -  - 
3. II. Tárgyi eszközök 396  556 
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök -  - 
5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 1756  6564 
6. I. Készletek -  - 
7. II. Követelések 1137  2777 
8. III. Értékpapírok -  - 
9. IV. Pénzeszközök 519  3787 



10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 2152  7117 
11. C. Saját t�ke (12.-16. sor) 2039  6786 
12. I. Induló t�ke / jegyzett t�ke -  - 
13. II: T�keváltozás / eredmény 1563  2039 
14. III. Lekötött tartalék -  - 
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységb�l (közhasznú 

tevékenységb�l) 
476  4747 

16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységb�l -  - 
17. D. Tartalék -  - 
18. E. Céltartalékok -  - 
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sor) 113  331 
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek -  - 
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 113  331 
22. Források (Passzívák) összesen(11.+17.+18.+19. sor) 2152  7117 
 
 
 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 
 2006. év az adatok ezer forintban 
Ssz. A tétel megnevezése El�z� év El�z� év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 6132  10677 
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 6132  10677 
3. 1. Közhasznú célú m�ködésre kapott támogatás 6  441 
4. a) alapítótól -  - 
5. b) központi költségvetésb�l -  367 
6. c) helyi önkormányzattól -  - 
7. d) társadalombiztosítótól -  - 
8. e) egyéb (bank kamat, APEH 1%) 6  44 
9. f) továbbutalási céllal kapott -  - 
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 360  1680 
11. 3. Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel 5002  8119 
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 21  17 
13. 5. Egyéb bevétel (elsz. el�leg) 743  420 
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.) 6132  10677 
19. D. Pénzbevételt nem jelent� bevételek (A./II.+B/2.) -  - 
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 7227  7881 
21. 1. Ráfordításként érvényesíthet� kadások 4527  5144 
22.     Ebb�l: továbbutalt támogatás -  - 
23. 2. Ráfordítást jelent� eszközváltozások 386  368 
24. 3. Ráfordítást jelent� elszámolások 2314  1844 
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthet� kiadások -  525 
26. F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) -  - 
27. 1. Ráfordításként érvényesíthet� kadások -  - 



28. 2. Ráfordítást jelent� eszközváltozások -  - 
29. 3. Ráfordítást jelent� elszámolások -  - 
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthet� kiadások -  - 
31. G. Tárgyév pénzügyi eredménye (±±±±1. ±±±±2.) -709  3167 
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 

eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 
-709  3167 

33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 

-  - 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±±±±1. ±±±±2.) -386  -368 
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 

eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 
-386  -368 

36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 

-  - 

37. I. Adózás el�tti eredmény (B./1.-F./1)±±±±H./2. -  - 
38. J. Fizetend� társesági adó -  - 
39. K. Tárgyévi eredmény 476  4747 
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 

(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 
476  4747 

41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye  
(I.-J.) 

-  - 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jelleg� ráfordítások 1300 
43. 1. Bérköltség 976 
44. Ebb�l: megbízási díjak - 
45. tiszteletdíjak - 
46. 2. Személyi jelleg� egyéb kifizetések1. Bérköltség - 
47. 3. Bérjárulékok 324 
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jelleg� ráfordítások 2311 
49. C. Értékcsökkenési leírás 368 
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jelleg� ráfordítások 1533 
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - 
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 44 
 
 
2. A költségvetési támogatás felhasználása: 
Az Egyesület 2006-ben SZJA 1% támogatást 44000 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 2006-ban nem részesített senkit cél szerinti juttatásban. 
 
 



5. A közpénzekb�l kapott támogatások kimutatása: 
Az Egyesület 2006-ban a Környezetvédelmi Alapból (Kövice), illetve az NCA-ból az alábbi 
támogatásokat kapta: 
 
TTE-SZIE bioindikációs terepgyakorlat, a Tisza-tó és a Közép-Tiszavidék 
természeti értékeinek megfigyelése, egyetemisták természetvédelmi 
szemléletének er�sítése. 

200000 Ft 

Felmérés a védett közönséges mókus (Sciurus vulgaris) hazai 
elterjedésének adathiányos területein a lakosság és  tanintézmények 
bevonásá 

350000 Ft 

NCA Országos Hatókör� Civil Szervezetek Kollégiuma, 2005-ös m�ködési 
célú pályázat, II. forduló 

150000 Ft 

NCA Országos Hatókör� Civil Szervezetek Kollégiuma, 2006-ös m�ködési 
célú pályázat 

800000 Ft 

 
 
6. Az egyesület vezet� tisztségvisel�inek nyújtott juttatások: 
Az Egyesület vezet� tisztségvisel�i 2006-ban költségtérítésen kívül nem részesültek 
juttatásokban, feladataikat önkéntes alapon végzik. 
 
7. Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2006. évi 
közhasznú tevékenységér�l: 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a korábbi éveknek megfelel�en 2006-ban 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. 
• A fokozottan veszélyeztetett haragos sikló (Coluber caspius) lehetséges él�helyeinek 

felmérése, védelmi tervének kidolgozása. 
• 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. 

• A Tihanyi-félsziget vadméh faunisztikai felmérése. 
• A közönséges mókus (Sciurus vulgaris) elterjedési adatainak b�vítése („Mókusles�”). 
• Az M8-as autópálya Kunadacs-Kunpeszér környéki nyomvonalával kapcsolatos 

hatástanulmányban való részvétel. 
• A Szent László-víz vízgy�jt�területének botanikai felmérése. 
• Budapest védett területeinek botanikai felmérése. 
Természetvédelmi oktatási és ismeretterjeszt� tevékenységünk keretében a következ� 
programokat valósítottuk meg a 2006-os 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 Kab-hegyen illetve  Vérteskozmán került 
sor. 

• Vízi él�helyek biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista tábort szerveztünk a Tisza-tó 
és a Közép-Tisza 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 ötödször 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. 

• Idén is részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezet� képzési 
programokban. 

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.  
 
 
 


