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A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet
2010. evi Kozhasznusagi Jelentese

A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet a komyezeti neveles, a termeszetvedelem es a
termeszettudomanyok teriiletein vegzi tevekenyseget. A tagok es mas erdekl6d6k szamara
lehet6ve tessziik, hogy szakemberek altaI koordinalt okol6giai, termeszetvedelmi
kutatasokban vegyenek reszt (terepi kutatasok), illet6leg rendszeres komyezeti nevelesi
programokat is tartunk (szakmai el6adasok, taborok). EgyesiiletUnk szoros szakmai
kapcsolatban all a Szent Istvan Egyetem Allattani es Okol6giai tanszekevel. Az Egyesiilet
bir6sagi bejegyzese 1998-ban tOrtent meg.

Jelen kozhasznusagi jelentes az alabbiakat tartalmazza:
1. Szimviteli beszamol6t
2. A koltsegvetesi tamogatas felhasznalasat
3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast
4. eel szerinti juttatasok kimutatasat
5. A kozpenzekb61 (kozponti koltsegvetesi szervt6l, elkUlOnitett allami penzalapt61, helyi
vagy kisebbsegi onkormanyzatt6l, a telepiilesi onkormanyzatok tarsulasat61, az
egeszsegbiztositasi onkormanyzatt6l vagy mindezek szerveit(1) kapott tamogatasok
kimutatasat
6. Az egyesiilet vezet6 tisztsegvisel6inek nylijtott juttatasok kimutatasat
7. A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet 2010. evi kozhasznu tevekenyseger61 sz616 rovid
szakmai beszimol6t

1. Szamviteli beszamolo:
A TOI~ Termeszetvedelmi E~esiilet kozhasznusa~i beszamolojanak merl~e
2010. ev
az adatok ezer forintban
Ssz. A tetel megnevezese
El6z6 ev El6z6 eveek)
Targyev
helyesbitesei
a
D
e
b
c
1.
A. Befektetett eszkozok (2-4. sorok)
402
302
2.
I. Immaterialis javak
3.
II. Targyi eszkozok
402
302
4.
III. Befektetett penziigyi eszkozok
5.
Forgoeszkozok (6-9. sorok)
5678
3801
I. Keszletek
6.
7.
II. Kovetelesek
8.
III. Ertekpapirok
9.
IV. Penzeszkozok
5678
3801
10. Eszkozok (aktivak) osszesen (1.+5. sor)
6080
4103
11. C. Sajat toke (12.-16. sor)
5648
1905
12. I. Indul6 t6ke / jegyzett t6ke
2

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

II: T6kevaltoZ<is / eredmeny
III. Lekot6tt tartalek
IV. Targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 (kozhasznu
tevekenysegb61)
V. Targyevi eredmeny vallalkoZ<isi tevekenysegb61
D. Tartalek
E. Celtartalekok
F. Kotelezettse~ek(20.-21. sor)
I. HosszU lejaratu kote1ezettsegek
II. Rovid lejaratu kotelezettsegek
Forrasok (Passzivak) osszesen(ll.+17.+18.+19. sor)

4170

5648

-

-

+1478

-3742

-

-

-

-

432

2198

-

-

432
6080

2198
4103

A TOigy Termeszetvedelmi Egyesiilet kozhasznusagi beszamoloianak eredmenylevezetese
2010.ev
az adatok ezer forintban
Targyev
Ssz. A tete1 megnevezese
El6z6 ev El6z6 ev(ek)
helyesbitesei
e
D
a
b
c
11170
15726
1.
A. Az osszes kozhasznu tevekenyse~ bevetele (1.+11.)
I. Penziigyileg rendezett bevetelek (1.+2.+3.+4.+5.)
11170
15726
2.
1. Kozhasznu celu miikodesre kapott tamogatas
75
55
3.
4.
a) alapit6t61
5.
b) kozponti koltsegvetesool
6.
c) helyi onkormanyzatt6l
7.
d) tarsadalombiztosit6t6l
e) egyeb (bank kamat, APEH 1%)
75
8.
55
9.
f) tovabbutalisi cellal kapott
1465
10.
2. Palyazati uton elnyert tamogatas
1540
4914
10959
11.
3. Kozhasznu tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel
22
12.
4. Tagdijb61 szarmaz6 bevetel
17
5. Egyeb bevetel (elsz. el6leg)
4694
13.
3155
14. II. Penzbevetelt nem jelent6 bevetelek
15. B. Vallalkozasi tevekenyse~ bevetele (1.+2.)
16.
1. Penziigyileg rendezett bevetelek
17.
2. Penzbevetelt nem jelent6 bevetelek
18. C. Tenyle~es penzbevetelek (A./I.+B/l.)
15726
11170
19. D. Penzbevetelt nem .ielento bevetelek (A./II.+B/2.)
20. E. Kozhasznu tevekenyse~ ciforditasai (1.+2.+3.+4.)
13359
14341
21.
1. Raforditaskent ervenyesithet6 kiadasok
10667
9910
22.
Ebb61: tovabbutalt tarnogatas
23.
2. Raforditastielent6 eszkozvaltoZ<isok
430
313
24.
3. Raforditast jelent6 elsZ<imolisok
4364
2923
25.
4. Raforditiskent nem ervenyesithet6 kiadisok
766
213
26. F.Vallalkozasi tevekenyse~ rMorditasai (1.+2.+3.+4.)
27.
1. Raforditaskent ervenyesithet6 kadasok
28.
2. Rafordimst jelent6 eszkozvaltozasok
29.
3. Raforditast jelent6 elsZ<imohisok
30.
4. Raforditiskent nem ervenyesithet6 kiadisok
-

-
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

+661
G. Targyev penziigyi eredmenye (±l. ±2.)
1. K6zhasznu tevekenyseg targyevi penziigyi
+661
eredrnenye (A/I.-E.lI.-E.l4.)
2. VaIlalkozasi tevekenyseg targyevi penziigyi
eredmenye (B.lI.-F.lI.-F.l4.)
-430
H. Nem penzben realizalt eredmeny (±l. ±2.)
1. K6zhasznu tevekenyseg nern penzben realizalt
-430
eredrnenye (AIII.-E.l2.-E.l3.)
2. Vallalkozasi tevekenyseg nern penzben realizalt
eredmenye (B.l2.-F.l2.-F.l3.)
I. Adozas elotti eredmeny (B./1.-F.ll)±H.l2.
J. Fizetendo tarsesa~i ado
+1478
K. Tar~yevi eredmeny
1. K6zhasznu tevekenyseg targyevi eredrnenye
+1478
(All.+AIII.)-(E.lI.+E.l2. +E.l3.)
2. Vallalkomsi tevekenyseg targyevi eredrnenye
(I.-1.)
TAJEKOZTATO ADATOK
A. Penzii~yile~ rendezett szemelyi jellegfi r3Corditasok
1. Berk6ltseg
Ebbol: megbizasi dijak
tiszteletdijak
2. Szernelyi jellegii egyeb kifIzeteseki. Berkoltseg
3. Berjarulekok
B. Penzii~yile~ rendezett anya~ .ielle~fi r3Corditasok
c. Ertekcsokkenesi leiras
D. Penziigyileg rendezett egyeb jelle~fi raforditasok
E. A szervezet altai nyu.itott tamo~atasok (penziigyile~ rendezett
F. Targyevben APEH altai kiutalt 1 % ossze~e

-1876
-1876

-313
-313

-3742
-3742

-

-

8912
313
998
75

2. A koltsegvetesi tamo2atas felhasznalasa:
Az Egyesiilet 201 O-ben SZJA 1% tamogatast 75773 Ft ertekben kapott, amelyet utik6ltsegre
hasznalt fo!'

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas:
A T6lgy Terrneszetvedelrni Egyesiilet jelentos vagyoni eszk6zzel illetoleg ingatlan vagyonnal
nern rendelkezik. Az Egyesiilet vagyonat kepez6 eszk6z6k a szekhelyen ill. a programokhoz
kihelyezve keriiltek felhasznalasra.

4. eel szerinti juttatasok:
A Tolgy Terrneszetvedelrni Egyesiilet 20lO-ben nern reszesitett senkit eel szerinti juttatasban.

5. A kozpenzekbol kapott tamogatasok kimutatasa:
Az Egyesiilet 20IO-ben az alabbi, kozpenzekbol finanszlrozott palyazati tarnogatasokban
reszesiilt:
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Szocialis es Munkaiigyi Miniszterium, NCA Orszagos Hat6korii Civil
Szervezetek Ko llegiuma, 20 I O-es miikodesi ceh.! paIyazat,
a paIyazat cime: A Tolgy T. E. 2010. evi miikodesi palyazata
palyazati azonosit6: NCA-ORSZ-09-02I9

I 200000 Ft

6. Az egyesiilet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttahisok:
Az Egyesiilet vezet6 tisztsegvisel6i 20IO-ben koltsegteritesen kiwI nem reszesiiltek
juttatasokban, feladataikat onkentes alapon vegzik.

7. Rovid szakmai beszamolo a TOlgy Termeszetvedelmi Egyesiilet 2010. evi
kozhaszn u tevekenysegerol:
Egyesiiletiink a 20IO-es evben is szerteagaz6 tevekenyseget folytatott a termeszetvedelmi
kutatas, oktatas, illetve kornyezeti neveles ten~n. Kutatasi tevekenysegiink az orszag nagy
reszere kiterjed, szamos Nernzeti Parkkal vagyunk aktiv munkakapcsolatban.
Termeszetvooelmi kutatasi programjaihoz kapcsol6d6an egyetemi PhD osztondijas munka is
folyik. Kozvetlen oktatasi es ismeretterjeszt6, illetve kornyezeti nevelesi tevekenysegiink
kiterjed nemcsak az Egyesiilet aktiv tagsagara, hanem a SZIE Godo1l6i campus-anak sok szaz
hallgat6jara is. Oktatasi es kutatasi projektjeink az orszag szamos pontjan zajlanak.

Ez evi kutahisi projektjeink voltak:
NBMR keteltii-hii1l6 protokolljanak folytatasa. A NBMR orszagos felmereseit
vegezziik illetve koordinaljuk.
Reszt vettiink a Naszaly-hegy termeszeti ertekeir61, illetve allapotar61 kesziil6, a
DINPI altaI koordinalt monografia elkesziteseben. A 817 oldal terjedelmii, mintegy 20
tanulmanyt tartalmaz6 kotet 20 I0 decembereben jelent meg.
Reszt vettiink a ,,Poszmeheket vonz6 szant6f6ld-szegelyek hatekonysaga" cimii
kutatasi projektben, melynek celja a poszmehek diverzitasanak novelese
agrlirteriileteken.
El6keszitettiik egy, a leggyakoribb hat hazai poszmehfajt tartalmaz6 ismertet6
kiadvanyt, mely el6relathat6lag 2011. els6 negyedeveben keriil kinyomtatasra.
Reszt vettiink az OTKA tamogatta tudomanyos kutatasi projektben, mely az agrar
kornyezetgazdalkodasi programok hatekonysaganak teszteleset tiizte ki celjaul.
Poszmeh faunisztikai felmerest vegeztiink a cserepfalui fas legel6n, a teriilet
termeszetvedelmi kutatasanak es felmeresenek reszekent.

Ez evi termeszetvedelmi oktahisi es ismeretterjeszto programjaink:
Az evek 6ta rendszeresen szervezett "Teadelutanjaink" sorozatat folytattuk Godo1l6n,
ahol az erdekl6d6k tudomanyos illetve ismeretterjeszt6 e16adasokat hallgathattak.
A teadelutanok mellett sz6rvanyosan egynapos kirandulasokat is szerveztiink,
melyeken mindenki szamara nyitottak, bar e1s6sorban az Egyesiilet tagsaga vett reszt
rajtuk.
Megszerveztiink egy ,,6stOlgyes kirandulast", ahol a tobb mint 10 eve miikod6
Egyesiiletiink regi tagjait pr6baItuk meg osszeszedni. A kirandulas nagy sikerrel
zajlott Ie.
Az egyesiileti evadnyit6 es evadzar6 osszejoveteleinek lebonyolitasa a Fert6-t6naI,
illetve a Raba menten, Ortiloson.
Videkfejlesztesi Miniszterium megbizasab61 a Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet
szervezte az idei madar es denever gyiiriizesi vizsgak lebonyolitasat.
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Iden tizedik alkalommal keriilt megrendezesre a vizes elohelyek biomonitorozasaval
kapcsolatos egyetemista taborunk az AIso-Tiszan.
Lebonyolitottuk a 13. termeszetvedelmi taborunk az Aggteleki Nernzeti Park teriileten,
kb. 30 fa reszvetelevel.
A GATE ZOld Klub 20l0-ben, kisebb idotatartamban ugyan, de ismet megszervezte a
"Zold Forgatag" cimii rendezvenyt, amelynek tobb eve hagyomanyosan Egyesiiletiink
is tarsszervezoje.
Reszt vettiink a Magosfa Alapitvany altaI szervezett terepi vezeto kepzesi
programokban a gerinctelen allatokkal kapcsolatos ismeretek oktatasaval.
Az Egyesiilet hagyomanyorzo ijasz es kezmiives csoportja az ev folyaman rendszeres
foglalkozasokat tartott, es reszt vettiink a ,,Nyilzapor" cimii rendezvenyen,
Opusztaszeren. Mivel sikeriilt termet szerezn~ igy az ijasz foglalkozasok a teli
idoszakban is folytatodhattak a kezmiives foglalkozasokkal parhuzamosan.

Godollo, 2011. marcius 25.

~;A,V-c;{M
dr. Sarospataki Miklos
Tolgy T. E. elnok

Zaradek:
E kozhasznusagi jelentest a Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet kozgyiilese 2011. szeptember
19-ei iilesen elfogadta.
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