A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület
Közhasznúsági jelentése a 2010-es évről
A Magyar Természetfotósok Szövetség 1990-ben alakult.
1990. március 5.-én Pk.60.006/1990/3.sz. bírósági végzés alapján bejegyzett közhasznú
társaságként működik.
Elnöke: Radisics Milán
Elnökségének tagjai: Berta László – alelnök
Dombovári Tibor
Dr. Fodor Ferenc
Fáth Péter
Baranyai Antal
Tevékenysége: A Magyarországon tevékenykedő alkotók összefogása és érdekképviselete,
akik a természetfotózást magas minőségi, esztétikai és etikai követelményeknek megfelelően
gyakorolják.
Jelenleg 61 fő rendes-, 4 fő pártoló- és 1 fő tiszteletbeli magánszemély tagunk van.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület 2010. évben a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves
beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 23.697 eFt, a saját tőke 20.892 eFt. A részletes
kimutatás mellékelve, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
1.1. Mérleg forrásainak változása:
A Magyar Természetfotósok Szövetsége eszközei / forrásai összesen 1.729 eFt-tal növekedtek
a 2009. évihez képest.
1.2. Eszközök:
A befektetett eszközök állománya növekedett 7.185 eFt-tal az előző évhez képest.
2010. évben tárgyi eszközt nem szereztünk be.
Céltámogatásokból adódóan lekötött pénzeszközeink összege: 20.683 eFt.
2009.évben a lekötött péneszközeink összege 12.933 eFt volt.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök a bekerülési érték alapján kerülnek a mérlegben
kimutatásra. A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszköz, vagyoni értékű jogok
és szellemi termékek értékcsökkenését a használatbavételkor egy összegben számoljuk el.
A maradványérték meghatározása eszközcsoportonként az egyedi értékelés elvét szem előtt
tartva kerül meghatározásra, azon kivétellel, hogy a 200.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti
tárgyi eszközöknél, a szellemi termékeknél, ügyvitel-technikai gépeknél, számítástechnikai
berendezéseknél értékhatár nélkül maradványértékkel nem számolunk. A leírási kulcsok
eszközcsoportonként kerültek meghatározásra.

1

A Magyar Természetfotósok Szövetségének készletei nincsenek.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének követelései év végén 1.330 eFt kiegyenlítetlen
vevő követelésből és következő időszakra átvihető adóból tevődik össze.
Pénzeszközeink között szervezetünk saját eszközeit december 31-ei állapotnak megfelelően
tartjuk nyilván. Pénztári záró pénzkészletünk 145 eFt, bankszámlánk záró egyenlege 240 eFt
volt.
1.3. Források:
Az induló tőke/ jegyzett tőke összetétele és összege nem változott az előző évekhez képest,
összege 2.265 eFt. A tulajdonosi arányok és tulajdonosi szerkezet is változatlan. A tárgyévi
eredményünk a cél szerinti tevékenységből 268 eFt, a vállalkozási tevékenységből 927 eFt
volt, összesen 1.195 eFt. A 2009.évi nyitó eredénytartalékunk 17.432 eFt volt.
A 2010. évben a Magyar Természetfotósok Szövetsége közhasznú tevékenység keretében
sikeresen pályázott és támogatást tudott szerezni a gazdasági élet területéről is. Szakmai
szempontból igen széles körben sikerült megismertetni és megszerettetni a mai hazai
természetfotósok alkotásait. A kapott támogatások összegét a beszámoló melléklete
tartalmazza.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.
Rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítói kötelezettséget, ami 1.727 eFt és az adó
kötelezettségeket, ami 1.078 eFt, tartjuk nyilván. A szállítói követelések között az áthúzódó
fizetési határidővel kiállított számlák szerepelnek, amelyek a tevékenység folyamatos végzése
miatt merültek fel.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének lejárt köztartozásai és egyéb lejárt tartozásai
nincsenek.
A Magyar Természetfotósok Szövetsége elnöke, elnökségi tagjai és más tisztviselői részére
prémiumot, jutalmat és egyéb juttatást nem fizetett. Részükre kölcsönt, előleget nem
folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
összege
időpontja
(Ft)

Környv.ésVizü.Min.

2010.06.28

Nemz.Kult.alap
összesen:

2010.06.28

Felhasználás célja

Az Év Természetfotósa
1 000 000 kiállítás szerztése, rendezés
Az Év Természetfotósa 2010
fotópályázat kiallítás
800 000 rendezése
1 800 000
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A Környv.ésVizü.Min.-tól kapott összesen 1 MFt támogatást 600 eFt összegben Az Év
Természetfotósa kiállítás szervezésére, rendezésére, a további 400 eFt-ot pedig szerződés
szerint az ETF fotóalbum előkészítésére fordítottuk.
A Nemzeti kulturális Alaptól kapott 800 eFt-ot Az Év Természetfotósa 2010 fotópályázat
kiallítás rendezésére fordítottuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi
eredménye
Egyéb

Előző évi
összeg (Ft)

Tárgyévi
összeg (Ft)

2265
12093
0
0
0
5339

2265
17432
0
0
0
206

0
0

329
0

Változás
%

eFt

0
144%
0
0
0
-96%

0
5339
0
0
0
-5133

0

329
0

Az induló tőke összetétele és összege nem változott az előző évekhez képest. A tulajdonosi
arányok és tulajdonosi szerkezet is változatlan. Az eredménytartalék az előző évihez képest
44 %-kal, 5.339 eFt-tal nőtt. A közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye az előző évihez
képest 4 %-kal, 5.133 eFt-tal csökkent.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az egyesület 2010. évben támogatásként nem fizetett ki összeget.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Juttatás megnevezése
Központi költségvetési szervtől
Környv.ésVizü.Min.
Nemz.Kult.alap
Helyi Önkormányzat és szervei
Magányszemélyektől
Egyíyéni vállalkozóktól
Jogi személyiségű gazdasági társaságoktól
Dunapack

Támogatott cél
ETF 2010
ETF 2010

Támogatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi
0
1 800 000
1 000 000
800 000

0
ETF 2010

562 000
500 000
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Bombardier
ETF 2010
Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól
Közhasznú szervezettől
SZJA 1%-a (APEH)
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)
Egyéb
ÖSSZESEN:

62 000

0

2 362 000

A 2010.évben kapott támogatások összege és célja:

Környv.ésVizü.Min.
Nemz.Kult.alap
Bombardier
Dunapack

ETF 2010
ETF 2010
ETF 2010
ETF 2010

1000000
800 000
62400
500000

ÖSSZESEN:

2362400

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeni kifizetések
Természetbeni juttatások
SZJA mentes
SZJA köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Adott kölcsönök
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Eltérés
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ft
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2010.évben a vezető tisztségviselőknek az egyesület nem nyújtott juttatásokat.
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARLAMI BESZÁMOLÓ
7.1. Az Egyesület tagjai és meghívott előadói a klubnapokon számos tartalmas vetítéses előadást
tartottak, melyeken az egyesület tagjain kívül a természetvédelem és természetfotózás iránt érdeklődő
vendégek is jelen voltak. A klubestek látogatása minden érdeklődő számára ingyenes volt, helyszíne:
Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság székháza melletti Természet Háza (Kecskemét, Liszt Ferenc u.
19).
7.2 Az oroszországi 2010-es Arany Teknős – Az Év Természetfotósa Fotóverseny és Fesztivál
alkalmából szövetségünk meghívást kapott egy bemutatkozó előadásra Moszkvában, mely nagy sikert
aratott és a magyar természetfotózás külföldi megismerését hatékonyan segítette. Ezt a célt szolgálta a
szövetség szerbiai ReFoto és a németországi GDT fotómagazinban megjelent terjedelmes portfoliója
is.
Szövetségünk több tagjának képei voltak láthatóak március 24. és 28. között a Természet-Vad-Vadász
című kiállításon, amelyet az Országos Magyar Vadászkamara megbízásából Kincses Károly
fotómuzeológus állított össze.
7.3. Ötödik alkalommal szerveztünk nyílt, fotós hétvégét, ez alkalommal Bárnán, amelyen bárki részt
vehetett és együtt fotózhatott a naturArt tagjaival. Ennek keretében rendeztük az immár hagyományos
„24 órás fotóversenyt”, amelyen az eseményen részt vevő fotósok pályázhattak ott készült képeikkel.
E rendezvény az etikus természetfotózás terjesztését, az ifjú természetfotósok integrációját szolgálja.
7.4. 2010 decemberében negyedik alkalommal került megrendezésre a nagyközönség számára
ingyenesen látogatható „Természetfotós Minifesztivál”. A mintegy kétszáz főt vonzó esemény
helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6) volt. A
tapasztalt, profi fotósok mutatták be alkotásaikat hazánk és a nagyvilág természeti értékeiről tartalmas
előadások keretében. Az információs standon könyveket vásárolhattak, pályázati felhívásokról és
egyéb eseményekről értesülhettek a vendégek.
7.5. Az egyesület 2010-ben tizennyolcadik alkalommal hirdette meg és bonyolította le az Év
Természetfotósa természetfotó pályázatot, melyre 220 szerző 4550 db pályaművet küldött be. A neves
fotós szakemberekből álló zsűri által arra érdemesnek talált képeket a Magyar Természettudományi
Múzeumban állította ki az egyesület. A zsűrizés menetét akárcsak tavaly, az érdeklődők a
www.fotoklikk.hu weboldalon, on-line követhették nyomon, mely az alapszabályban meghatározott
irányelveknek megfelelően nagymértékben szélesítette az esztétikai és a természet szeretetét célzó
törekvéseinket.
A 2010-es évben az Év Természetfotósa 2009 fotópályázat kiállítási anyaga a következő helyszíneken
került bemutatásra:
Babits Mihály Művelődési Központ (Szekszárd), Kőszeg, Sarród Rév-Kócsag Vár Fertő Hanság
Nemzeti Park központ, Őrségi Nemzeti Park központ (Őriszentpéter), Békés Városi Kultúrális
Központ (Békés), Klebelsberg Kulturkuria (Budapest), Önkormányzati Galéria (Vászoly),
Tiszavasvári Művelődési Központ (Tiszavasvár), Debreceni Művelődési Központ (Debrecen),
Természettudományi Osztály (Pécs).
Budapest, 2011. május 24.
…………………………………….
Elnök
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ZÁRADÉK:
E közhasznúsági jelentést a NATURART Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú
Egyesület közgyűlése a 2010. május 24-i ülésén elfogadta.

…………………………………….
Elnök
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