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A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet
2012. evi Kozhasznusagi Jelentese

A Tolgy Termeszetvedelmi EgyesiUet a komyezeti neveles, a termeszetvedelem es a
termeszettudomanyok teriiletein vegzi tevekenyseget. A tagok es mas erdeklodok szamara
lehetove tessziik, hogy szakemberek altaI koordinaIt okol6giai, termeszetvedelmi
kutatasokban vegyenek reszt (terepi kutatasok), illetoleg rendszeres komyezeti nevelesi
programokat is tartunk (szakmai eloadasok, taborok). Egyesuletiink szoros szakmai
kapcsolatban all a Szent Istvan Egyetem Allattani es AllatOkologiai tanszekevel. Az Egyestilet
bir6sagi bejegyzese 1998-ban tOrtent meg.
Jelen kozhasznusagi jelentes az alabbiakat tartalmazza:
1. Szamviteli beszimol6t
2. A koitsegvetesi timogatas felhasznalasat
3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast
4. eel szerinti juttatasok kimutatasat
5. A kozpenzekbol (kozponti koltsegvetesi szervtoI, eiktilonitett aIiami penzalapt61, helyi
vagy kisebbsegi onkormanyzatt61, a telepiiIesi onkormacyzatok tarsulasat61, az
egeszsegbiztositisi onkormanyzatt61 vagy mindezek szerveitol) kapott timogatasok
kimutatasat
6. Az egyestilet vezeto tisztsegviseloinek nyUjtott juttatasok kimutatasit
7. A Tolgy Termeszetvedelmi Egyestilet 2012. evi kozhasznu tevekenysegerol sz616 rovid
szakmai beszamol6t

1. Szamviteli beszamol6:
A TOigy Termeszetvedelmi Egyesiilet kozhasznusa~i beszamolojanak merlege
2012.ev
az adatok ezer forintban
Targyev
Ssz. A tetel megnevezese
Elozo ev Elozo ev(ek)
helyesbitesei
a
b
c
d
e
1.
363
670
A. Befektetett eszkozok (2-5. sorok)
2.
I. ImmateriaIis javak
3.
II. Targyi eszkozok
363
670
4.
III. Befektetett penzugyi eszkozok
5.
IV. Befektetett eszkozok ertekhelyesbitese
6.
B. Forgoeszkozok (6-9. sorok)
1754
3630
7.
I. Keszletek
8.
II. Kovetelesek
III. Ertekpapirok
9.
10. IV. Penzeszkozok
1754
3630
II. c. Aktiv idobeli elhatarolasok
12. Eszkozok osszesen (1.+6+11. sor)
2117
4300
2

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

D. Sajat toke (14.-19. sor)
I. Indu16 t6ke / jegyzett t6ke
H: T6kevaltozas / eredmeny
III. Lekotott tartalek
IV. Erteke1esi tartalek
V. Targyevi eredmeny alaptevekenysegb61 (kozhasznli
tevekenysegb61)
VI. Targyevi eredmeny vallalkozasi tevekenysegb61
E. Celtartalekok
F. Kotelezettsegek (22.-24. sor)
1. Hatrasorolt kotelezettsegek
II. Hosszu lejararu kotelezettsegek
II. Rovid lejaratu kotelezettsegek
G. Passziv idobeli elhatarolasok
Forrasok osszesen(13.+20.+21.+24. sor)

1185

2825

-

-

1905

1186

-

-

-

-720

1619

-

-

932

1495

-

-

932

1495

-

-

2117

4300

A TOigy Termeszetvedelmi Egyesiilet kozhasznu.sagi beszamolcHanak eredmenykimutatasa
2012. ev
az adatok ezer forintban
Targyev
EJ6z6 ev E16z6 eveek)
Ssz. A tetel megnevezese
helyesbftesei
e
c
d
a
b
11938
7774
1.
A. Osszes kozhasznu. tevekenyseg bevetele
43
94
2.
1. Kozhasznu celli mukodesre kapott tamogatas
3.
a) alapit6t61
b) kozponti koltsegvetesb61
4.
5.
c) helyi onkormanyzatt61
d) egyeb, ebb61 1%...............................................
43
64
6.
..
2. Palyazati liton elnyert llimogatas
7.
• 700
17892
8.
3. Kozhasznli tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel
7000
14
4. Tagdijb61 szarmaz6 bevetel
30
9.
2
10. 5. Egyeb bevetel (elsz. el61eg)
1
11. B. Vallalkozasi tevekenyseg bevetele (1.+2.)
7774
18002
12. C. Osszes bevetel (A+B)
16383
13. D. Kozhasznu. tevekenyseg raforditasai (1-6 sor.)
8493
1532
14.
1. Anyagjellegu raforditasok
7388
15. 2. Szemelyi jellegu rMordillisok
524
16. 3. Ertekcsokkenesi leirasok
69
17. 4. Egyeb rMordillisok
13986
945
341
18. 5. Penziigyi muveletek rMorditasai
91
19. 6. Rendkiviili rMordillisok
20. E. Vallalkozasi tevekenyseg riiforditasai (1-6. sor)
21.
1. Anyagjellegli rafordftasok
22. 2. Szemelyi jellegli rafordftasok
23.
3. Ertekcsokkenesi leirasok
24. 4. Egyeb rMorditasok
25.
5. Penziigyi muveletek rMorditasai
26. 6. Rendkiviili rMorditasok
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27.
28.
29.
30.
31.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

F. Osszes raforditas (D+E)
G. Adozas elotti eredmeny (B.-E.)

8493

16383

-

-

H. Ad6fizetesi kotelezettseg
I. Tagyevi vallalkozasi eredmeny (G.-H.)
J. Targyevi kozhasznu eredmeny (A.-D.)
-719
1619
A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet kozhasznusagi beszamolojanak ta.iekoztato adatai
A. Szemelyi jellegfi raforditasok
1. Berkoltseg
Ebb61: - megbizasi dijak
- tiszteletdijak
2. Szemelyi jellegii egyeb kifizetesekl. Berkoltseg
3. Berj arulekok
B. A szervezet altai nyujtott tamogatasok
C. Tovabbutalasi cellal kapott tamogatasok
D. Tovabbutalt tamogatasok

2. A koltsegvetesi tamogatas felhasznalasa:
Az EgyesUlet 20I2-ben SZJA 1% tamogatast 63944 Ft ertekben kapott, arnelyet utikoltsegre
hasznalt fo!' Egyeb koltsegvetesi tamogamst az egyesiilet ebben az evben nem kapott.

3. A vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatas:
A Tolgy Termeszetvedelmi Egyesiilet jeIent6s vagyoni eszkozzel illet61eg ingatlan vagyonnal
nem rendelkezik. Az Egyesiilet vagyonat kepez6 eszkozok a szekhelyen ill. a prograrnokhoz
kihelyezve keriiltek felhasznalasra.

4. eel szerinti juttatasok:
A TOlgy Termeszetvedelmi Egyesiilet 2012-ben nem reszesitett senkit eel szerinti juttatasban.

5. A kozponti kOiotsegvetesi szervtol, helyi onkormanyzattol kapott
tamogatasok kimutatasa:
Az Egyesiilet 2012-ben kozpenzekb61 finanszirozott palyazati tamogamsokban nem reszesiilt:

6. Az egyesiilet vezeto tisztsegviseloinek nyujtott juttatasok:
Az EgyesiiIet vezet6 tisztsegviseI6i 2012-ben koltsegteritesen kiviiI nem reszesi.iltek
juttamsokban, feladataikat onkentes alapon vegzik.

7. Eroforrasi ellatottsagi mutatok:
Az Egyesiilet Mlagos eves bevetele jeIent6sen meghaladja az 1 MFt-ot.
2011. eves bevetel: 7774 eft
2012. eves bevetel: 18002 eft
Atlag: 12888 eft
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8. Tarsadalmi tamogatottsagi mutat6k:
A kozhasznu tevekenyseg raforditasai mindket elozo lezeirt: iizleti evben boven elerte az
osszes raforditas 50%-t, mivel az Egyesiiletnek nem volt vallalkozasi tevekenyseghez
kapcsol6d6 raforditasa.

9. Rovid szakmai beszamol6 a TOigy Termeszetvedelmi Egyesiilet 2012. evi
kozhasznn tevekenysegerol:
Egyesiiletiink a 2012-es evben is szerteagaz6 tevekenyseget folytatott a termeszetvedelmi
kutatas, oktatas, illetve kornyezeti neveles teren. Kutatasi tevekenysegiink az orszag nagy
reszere kiteIjed, szamos Nernzeti Parkkal vagyunk aktiv munkakapcsolatban.
Termeszetvedelmi kutatasi programjaihoz kapcsol6d6an egyetemi PhD osztOndijas munkak is
folynak. Kozvetlen oktatasi es ismeretterjeszto, illetve komyezeti nevelesi tevekenysegiink
kiterjed nemcsak az Egyesiilet aktiv tagsagara, hanem a SZIE Godolloi campus-anak sok szaz
hallgat6jara, valamint mas intezmenyek iskolas korU fiataljaira is. Oktatasi es kutatasi
projektjeink az orszag szamos pontjan zajlanak.

Ez evi kutatasi projektjeink voltak:
Az NBMR keteltii-hiillo protokolljanak orszagos felmereseit illetve azok
koordinalasat a 2012-es evtol ujra folytattuk, mivel erre az eyre a financialis hatter
ujra biztositva volt.
Reszt vettiink a "Poszmeheket vonz6 szant6fold-szegelyek hatekonysaga" cimii
kutatasi projektben, melynek celja a poszmehek diverzitasanak novelese
agrarteriileteken.
2012-ben is reszt vettiink az OTKA altaI tamogatott tudomanyos kutatasi projektben,
mely az agrar-komyezetgazdalkodasi programok hatekonysaganak teszteleset tiizte ki
celjaul.
Folytattuk poszmeh faunisztikai felmereseinket az Eszaki Kozephegyseg tObb
faslegelojen, a teriiletek termeszetvedelmi kutatasanak es felmeresenek reszekent. A
vizsgalat fo celja a fas legelok kiilonbozo mertekben boz6fosodott illetve erdosiilt
teriileteinek termeszetvedelmi ertekesseg szerinti osszehasonlitasa.
Reszt vettiink a Gyor keleti elkeriilo utra kesziilo hatastanulmany terepi
vizsgalataiban.
Ebben az evben Egyesiiletiink vegezte a Paksi Atomeromii bovitesehez sziikseges
hatastanulmany zool6giai felmereseit.
Ez evi termeszetvedelmi oktatasi es ismeretterjeszto programjaink:
Az evek 6ta rendszeresen szervezett "Teadelutanjaink" sorozatat folytattuk Godollon,
ahol az erdeklodok tudomanyos illetve ismeretterjeszto eloadasokat hallgathattak.
Ebben az evben is szerveztiink egynapos kirandulasokat az egyesiilet tagjai, es egyeb
erdeklOdok szamara.
Iden is megszerveztiink egy "ostOlgyes kirandulast", ahol a tObb mint 10 eve miikodo
Egyesiiletiink regi tagjait pr6baltuk meg osszeszedni. A kirandulas nagy sikerrel
zajlott Ie, a regi es uj tagok egyarant reszt vettek az esemenyen.
Az egyesiileti evadzar6 osszejovetelet iden Sopronban bonyolitottuk Ie.
Iden tizenkettedik alkalommal keriilt megrendezesre a vizes elohelyek
biomonitoroz<isaval kapcsolatos egyetemista taborunk a Vajasfok-Gemenc-Beda Duna
holtag-rendszerekben.
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A GATE ZOld Klub 2012-ben ismet megszervezte a "Zoid Forgatag" dmii
rendezvenyt, amelynek tObb eve hagyomanyosan EgyesiiletUnk is tarsszervez6je.
Az Egyesiilet hagyomany6rz6 ijasz es kezmiives csoportja az ev folyaman rendszeres
foglalkozasokat tartott, es reszt vettUnk a "Nyilzapor" dmii rendezvenyen,
Opusztaszeren. Reszt vettUnk a DINPI aItai szervezett Fold Napja rendezvenyen a
PaivOlgyi K6fejt6ben.

Godo1l6, 2013. majus 10.

J:;;~~A ' I;~/
dr. Sarospataki Miklos
Tolgy T. E. elnok

Zaradek:
E kozhasznusagi jelentest a TOlgy Tenneszetvedelmi Egyesiilet kozgyiilese 2013. majus 22-ei
iilesen elfogadta.
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