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A Tölgy Természetvédelmi Egyesület a környezeti nevelés, a természetvédelem és a 
természettudományok területein végzi tevékenységét. A tagok és más érdeklődők számára 
lehetővé tesszük, hogy szakemberek által koordinált ökológiai, természetvédelmi 
kutatásokban vegyenek részt (terepi kutatások), illetőleg rendszeres környezeti nevelési 
programokat is tartunk (szakmai előadások, 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 közpénzekből (központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
vagy kisebbségi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 
egészségbiztosítási önkormányzattól vagy mindezek szerveitől) kapott támogatások 
kimutatását  
6. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatását 
7. A Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid 
szakmai beszámolót 
 
 
1. Számviteli beszámoló: 
 
 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közhasznúsági beszámolójának mérlege 
 2009. év az adatok ezer forintban 
Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c D e 
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 739  401 
2. I. Immateriális javak -  - 
3. II. Tárgyi eszközök 739  401 
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök -  - 
5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 5018  5679 
6. I. Készletek -  - 
7. II. Követelések -  - 
8. III. Értékpapírok -  - 
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9. IV. Pénzeszközök 5018  5679 
10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 5757  6080 
11. C. Saját tőke (12.-16. sor) 4170  5648 
12. I. Induló tőke / jegyzett tőke -  - 
13. II: Tőkeváltozás / eredmény 4625  4170 
14. III. Lekötött tartalék -  - 
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) 
-455  +1478 

16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -  - 
17. D. Tartalék -  - 
18. E. Céltartalékok -  - 
19. F. Kötelezettségek (20.-21. sor) 1587  432 
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek -  - 
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1587  432 
22. Források (Passzívák) összesen(11.+17.+18.+19. sor) 5757  6080 
 
 
 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület közhasznúsági beszámolójának eredménylevezetése 
 2008. év az adatok ezer forintban 
Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c D e 
1. A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 13104  15726 
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 13104  15726 
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1368  55 
4. a) alapítótól -  - 
5. b) központi költségvetésből 1295  - 
6. c) helyi önkormányzattól -  - 
7. d) társadalombiztosítótól -  - 
8. e) egyéb (bank kamat, APEH 1%) 73  55 
9. f) továbbutalási céllal kapott -  - 
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás -  1540 
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6086  10959 
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 22  17 
13. 5. Egyéb bevétel (elsz. előleg) 5628  3155 
14. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek -  - 
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) -  - 
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek -  - 
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek -  - 
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B/1.) 13104  15728 
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/2.) -  - 
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 13145  14341 
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 7642  10667 
22.     Ebből: továbbutalt támogatás -  - 
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 373  430 
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4364  3151 
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 766  93 
26. F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) -  - 
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27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kadások -  - 
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások -  - 
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások -  - 
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások -  - 
31. G. Tárgyév pénzügyi eredménye (±1. ±2.) -41  +661 
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 

eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) 
-41  +661 

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

-  - 

34. H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.) -373  +430 
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 

eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 
-373  +430 

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

-  - 

37. I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1)±H./2. -  - 
38. J. Fizetendő társesági adó -  - 
39. K. Tárgyévi eredmény -455  +1478 
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 

(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) 
-455  +1478 

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

-  - 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 264 
43. 1. Bérköltség 200 
44. Ebből: megbízási díjak - 
45. tiszteletdíjak - 
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések1. Bérköltség - 
47. 3. Bérjárulékok 64 
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 9028 
49. C. Értékcsökkenési leírás 430 
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 1376 
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) - 
52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 55 
 
 
2. A költségvetési támogatás felhasználása: 
Az Egyesület 2009-ben SZJA 1% támogatást 55484 Ft értékben kapott, amelyet útiköltségre 
használt föl. 
 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület jelentős vagyoni eszközzel illetőleg ingatlan vagyonnal 
nem rendelkezik. Az Egyesület vagyonát képező eszközök a székhelyen ill. a programokhoz 
kihelyezve kerültek felhasználásra. 
 
4. Cél szerinti juttatások: 
A Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2009-ben nem részesített senkit cél szerinti juttatásban. 
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5. A közpénzekből kapott támogatások kimutatása: 
Az Egyesület 2009-ben az alábbi, közpénzekből finanszírozott pályázati támogatásokban 
részesült: 
 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, NCA Országos Hatókörű Civil 
Szervezetek Kollégiuma, 2009-es működési célú pályázat,  
a pályázat címe: A Tölgy T. E. 2009. évi működési pályázata 
pályázati azonosító: NCA-ORSZ-09-0219 

1 200 000 Ft 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Ifjúsági fejlesztő programok és 
ifjúsági szakemberek szakmai műhelyeinek támogatására elnevezésű 
pályázat 
a pályázat címe: Komplex természetismereti, természetjáró és kézműves 
tábor budapesti középiskolások számára 
pályázati azonosító: IFJ-GY-KM-09-A/B-0009 

300 000 Ft 

 
 
6. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: 
Az Egyesület vezető tisztségviselői 2009-ben költségtérítésen kívül nem részesültek 
juttatásokban, feladataikat önkéntes alapon végzik. 
 
7. Rövid szakmai beszámoló a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 2008. évi 
közhasznú tevékenységéről: 
 
Egyesületünk a 2009-es évben is szerteágazó tevékenységet folytatott a természetvédelmi 
kutatás, oktatás, illetve környezeti nevelés terén. Kutatási tevékenységünk az ország nagy 
részére kiterjed, számos Nemzeti Parkkal vagyunk aktív munkakapcsolatban. 
Természetvédelmi kutatási programjaihoz kapcsolódóan egyetemi PhD ösztöndíjas munka is 
folyik. Közvetlen oktatási és ismeretterjesztő, illetve környezeti nevelési tevékenységünk 
kiterjed nemcsak az Egyesület aktív tagságára, hanem a SZIE Gödöllői campus-ának sok száz 
hallgatójára is. Oktatási és kutatási projektjeink az ország számos pontján zajlanak. 
 
Ez évi kutatási projektjeink voltak: 
♦ NBMR kétéltű-hüllő protokolljának folytatása. A NBMR országos felméréseit végezzük 

illetve koordináljuk. 
♦ Részt vettünk a Naszály-hegy természeti értékeiről, illetve állapotáról készülő, a DINPI 

által koordinált monográfia elkészítésében. A monográfia várhatóan ez év közepén 
kerül kiadásra. 

♦ A Tihanyi-félsziget vadméh faunisztikai felmérésének folytatása. 
♦ Részt vettünk a „Poszméheket vonzó szántóföld-szegélyek hatékonysága” című kutatási 

projektben, melynek célja a poszméhek diverzitásának növelése agrárterületeken. 
 

Ez évi természetvédelmi oktatási és ismeretterjesztő programjaink: 
♦ Az évek óta rendszeresen szervezett „Teadélutánjaink” sorozatát folytattuk Gödöllőn, 

ahol az érdeklődők tudományos illetve ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak. 
♦ A teadélutánok mellett szórványosan egynapos kirándulásokat is szerveztünk, melyeken 

mindenki számára nyitottak, bár elsősorban az Egyesület tagsága vett részt rajtuk. 
♦ Az egyesületi évadnyitó és évadzáró összejöveteleink lebonyolítása a Mecsekben, 

Zobákpusztán és a Káli-medencében, Mindszentkállán. 
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♦ A 12. természetvédelmi táborunk az Aggteleki Nemzeti Park területén, kb. 30 fő 
részvételével. 

♦ Idén tízedik alkalommal került volna megrendezésre a vizes élőhelyek 
biomonitorozásával kapcsolatos egyetemista táborunk, de mivel éppen a tábor tervezett 
időpontjában és helyszínén, a Szigetközben nagy áradás volt, a tábort kénytelenek 
voltunk az utolsó pillanatban lemondani. 

♦ A 2009-es évben is fő szervezői voltunk a „Zöld Forgatag” című rendezvénynek, 
amelyet több éve hagyományosan a GATE Zöld Klubbal, a Szent István Egyetemmel, 
és a Göncöl Szövetséggel közösen szervezünk Gödöllőn.  

♦ A idei évben is részt vettünk a GATE Zöld Klub szervezésében, a Gödöllői Zöld 
Kerekasztal civil szervezetinek segítségével rendezett, a gödöllői iskolák számára tartott 
természet és környezetvédelmi témájú terepi vetélkedőben. 

♦ Részt vettünk a Magosfa Alapítvány által szervezett terepi vezető képzési 
programokban a gerinctelen állatokkal kapcsolatos ismeretek oktatásával. 

♦ Az idei év folyamán kidolgoztunk olyan programokat, melyek lehetővé teszik 
különböző korosztályoknak terepi ízeltlábú vizsgálatokba való bevonását, és ezzel 
bizonyos gerinctelen csoportok népszerűsítését. 

♦ A Babits Milhály Gimnáziummal közösen tíz napos középiskolás természetjáró, 
természetismereti és kézműves tábort szerveztünk az Őrségben, Őrimagyarósdon, 
melyben a túraprogramok mellett botanikai, madarász és rovaros programokat, valamint 
kézműves foglalkozásokat is biztosítottunk a résztvevő kis- és nagygimnazistáknak. 

♦ Rovartani felméréseket végeztünk a PANGEA egyesület Pénzesgyőri 
Oktatóközpontjának környékén annak érdekében, hogy a leggyakoribb rovarfajokból 
„vezető füzetet” tudjunk összeállítani az oktatóközpont számára. 

♦ Az egyesületen belül létrehoztunk egy hagyományőrző íjász és kézműves csoportot, 
melynek rendszeres összejövetelein 10-20 lelkes résztvevőre számíthatunk minden 
alkalommal. 

 


