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Tevékenysége: A Magyarországon tevékenykedő alkotók összefogása és érdekképviselete,
akik a természetfotózást magas minőségi, esztétikai és etikai követelményeknek megfelelően
gyakorolják.
Jelenleg 54 fő magánszemély tagunk, 3 fő magánszemély pártoló tagunk és 1 fő
magánszemély tiszteletbeli tagunk van.
1. Számviteli beszámoló
1.1. Mérleg forrásainak változása:
A Magyar Természetfotósok Szövetsége eszközei / forrásai összesen 8085.000,-Ft-tal
növekedett a 2006. évhez képest.
1.2. Eszközök:
A befektetett eszközök állománya nőtt 7308.000,-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). 2007. évben
1db projektort és 1db Nikon típusú fényképezőgépet szereztünk be. Céltámogatásokból
adódóan lekötött pénzeszközeink összege: 8.426.000,-Ft.
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 Magyar Természetfotósok Szövetségének készletei nincsenek.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének követelései év végén kölcsönadott pénzeszközből
és következő időszakra átvihető adóból tevődik össze.
Pénzeszközeink között szervezetünk saját eszközeit 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 2007. 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 Magyar Természetfotósok Szövetségének hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.
Rövid lejáratú kötelezettségek között a tevékenység finanszírozásához szükséges kölcsönöket
és a szállítói kötelezettséget tartjuk nyilván, amelyek az áthúzódó fizetési határidővel kiállított
számlák, 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
Nem állt a szövetség rendelkezésére a 2007-es év folyamán.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Mellékelve a 2007. évi egyszerűsített éves beszámoló.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nem történt juttatás a 2007-es 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 2007-es év folyamán.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Nem történt juttatás a 2007-es 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 keddjén, majd szeptembertől minden hónap második
péntekjén) számos tartalmas vetítéses előadást tartottak a Kiskunsági Nemzeti Park
igazgatóság székháza melletti Magyar Természet Házában (Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19), a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Galériájában (Budapest 1. ker. Fő utca 4450) felváltva és egy alkalommal a Babits Mihály Művelődési Házban (Szekszárd, Szent István
tér 10.), melyeken az egyesület tagjain kívül a természetvédelem és természetfotózás iránt
érdeklődő vendégek is jelen voltak.
7.2. 2007 decemberében új, évente megrendezendő nyílt programot indított az Egyesület a
nagyközönség számára, ingyenes belépéssel. Az első alkalommal az Alexandra Kiadó Károly
körúti üzletének előadótermében szervezett „Természetfotós Minifesztiválon” fiatal, ill.
tapasztalt fotósok mutatták be alkotásaikat hazánk és a nagyvilág természeti értékeiről
tartalmas előadások keretében.
7.3. Az Egyesület képviselője 2007-ben részt vett az „International League of Conservational
Photographers” (ILCP) éves konferenciáján azzal a céllal, hogy a természetvédelmi célú fotós
világ-szövetséggel kapcsolatot alakítson ki és ezáltal az egyesület tagjai a későbbiekben
nemcsak hazai, hanem európai természetvédelmi projektekkel kapcsolatos fotográfiai
tevékenységben is részt vállalhassanak.
7.4. Az Egyesület 2007-ban tizenötödik alkalommal hirdette meg és bonyolította le az Év
Természetfotósa természetfotó pályázatot, melyre 121 szerző 2915 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, a világon egyedülálló módon, on-line
követhették nyomon, mely az alapszabályban meghatározott irányelveknek megfelelően
nagymértékben szélesítette az esztétikai és a természet szeretetét célzó törekvéseinket.
A 2007-es évben az Év Természetfotósa 2006 fotópályázat kiállítási anyaga a következő
helyszíneken került bemutatásra:
Szekszárd: Babits Mihály Művelődési Központ, Békési Általános Művelődési Központ,
Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park – Bechtold István Természetvédelmi Látogató Központ
Debrecen: Újkerti Közösségi Ház, Dombóvári Művelődési Ház, Tiszavasvári Művelődési
Központ.
A pályázatot idén a Béres Rt. jelentős összeggel támogatta, így a pályázat a „Béres csepp, az
Év Természetfotósa” nevet kapta. A Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett
nyitó kiállítást, ezen keresztül a természet értékeinek fontosságát országszerte 800 darab
óriásplakát hirdette. Ezen túlmenően két hónapon át minden nap a TV2-n, az esti
reklámblokkban, „Természeti értékeink” címmel, a naturArt fotósainak alkotásaiból
összeállított egyperces diaporáma műsorok (összesen 20 féle) hívták fel a figyelmet hazánk
természeti értékeinek védelmére.

