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A Magyar Természetfotósok Szövetség 1990-ben alakult. 
1990. március 5.-én Pk.60.006/1990/3.sz. bírósági végzés alapján bejegyzett közhasznú 
társaságként működik. 
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       Haarberg Orsolya 
       Násfay Béla 
 
 
 
Tevékenysége: A Magyarországon tevékenykedő alkotók összefogása és érdekképviselete, 
akik a természetfotózást magas minőségi, esztétikai és etikai követelményeknek megfelelően 
gyakorolják. 
 
Jelenleg 56 fő magánszemély tagunk van. 
 
 

1. Számviteli beszámoló 
 
1.1. Mérleg forrásainak változása: 
A Magyar Természetfotósok Szövetsége eszközei / forrásai összesen 797.000,-Ft-tal 
növekedett  a 2005. évhez képest. 
 
1.2. Eszközök: 
A befektetett eszközök állománya csökkent 17.000,-Ft-tal az előző évhez képest.  
A tárgyi eszközök csökkenése az évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 
következménye (terven felüli és rendkívüli értékcsökkenést nem számoltunk el). A szűkösen 
rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeink 2006. évben tárgyi eszköz beszerzését nem tették 
lehetővé.  
  
Az immateriális javak, tárgyi eszközök a bekerülési érték alapján kerülnek a mérlegben 
kimutatásra. Az 50.000,-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. 
 
A befektetett pénzügyi eszközei társaságunknak nincsenek, a rendelkezésünkre álló szűkös 
anyagi lehetőségek nem teszik lehetővé a pénzeszközök befektetését.  
 
A Magyar Természetfotósok Szövetségének készletei nincsenek. 
 
A Magyar Természetfotósok Szövetségének követelései év végén nem voltak. 



 
Pénzeszközeink között szervezetünk saját eszközit december 31-i állapotnak megfelelően 
tartjuk nyilván.  
 
1.3. Források: 
Az induló tőke összetétele és összege nem változott az előző évekhez képest. A tulajdonosi 
arányok és tulajdonosi szerkezet is változatlan. 
 
A 2006. évben a Magyar Természetfotósok Szövetsége közhasznú tevékenység keretében  
sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál. Szakmai szempontból viszont igen 
széles körben sikerült megismertetni és megszerettetni a mai hazai természetfotósok 
alkotásait.  
 
A Magyar Természetfotósok Szövetségének hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek között a tevékenység finanszírozásához szükséges kölcsönöket 
és a szállítói kötelezettséget tartjuk nyilván, amelyek az átmeneti likviditási gondok áthidalása 
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 
 
Nem állt a szövetség rendelkezésére a 2006-os év folyamán. 
 
 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Mellékelve a 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló. 
 
 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
  
Nem történt juttatás a 2006-os év folyamán. 
 
 

5. A központi költségvetési szervtől az elkülönített állami pénzalaptól a helyi 
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 
 
Nem állt a szövetség rendelkezésére a 2006-os év folyamán. 
 

 



6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, illetve 
összegének kimutatása 
 
Nem történt juttatás a 2006-os év folyamán. 
 
 

7. A közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 
7.1. Az Egyesület tagjai és meghívott előadói a klubnapokon (január, július és augusztus 
kivételével minden hónap második péntekjén, majd szeptembertől minden hónap második 
keddjén) számos tartalmas vetítéses előadást tartottak a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság 
székháza melletti Magyar Természet Házában (Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19), melyeken az 
egyesület tagjain kívül a természetvédelem és természetfotózás iránt érdeklődő vendégek is 
jelen voltak. 
 
7.2. Az Egyesület a Németországban, Fürstenfelbruckban évente megrendezett Glanzlichter 
fotófesztiválra kapott meghívásának eleget téve bemutatta a tagok legújabb természetfotóiból 
összeállított, Magyar Rapszódia című diashowt. Ezen túlmenően a tagok természetfotóiból 
exkluzív fotókiállítást állítottunk fel a fesztivál épületének előcsarnokában.  
Az Egyesület több tagjának képeiből Belgiumban, hazánk természeti szépségeit bemutató 
fotókiállítás nyílt „Made in Europe” címmel. 
 
7.3. Az egyesület 2006-ban tizennegyedik alkalommal hirdette meg és bonyolította le az Év 
Természetfotósa természetfotó pályázatot, melyre 98 szerző 2424 db pályaművet küldött be. 
A neves fotós szakemberekből álló zsűri által arra érdemesnek talált képeket a Magyar 
Természettudományi Múzeumban állította ki az egyesület. 
Ehhez hasonlóan a 2006-os évben az Év Természetfotósa 2005 fotópályázat kiállítási anyaga 
a következő helyszíneken került bemutatásra: Szekszárd: Babits Mihály Művelődési Központ, 
Békéscsaba: Munkácsy Mihály Múzeum, Békési Városi Múzeum, Debrecen: Újkerti 
Művelődési Központ, Pécs: Janus Pannonius Múzeum, továbbá Balatonalmádi, Eger. 
 
 
 


