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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.
Elnöke: Radisics Milán
Elnökségének tagjai: Berta László – alelnök
Dombovári Tibor
Dr. Fodor Ferenc
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 3.079.e. Ft-tal növekedett a 2007. évhez képest.
1.2. Eszközök:
A befektetett eszközök állománya csökkent 4.202.e. 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). 2008. évben 1db
nyomtatót szereztünk be. Céltámogatásokból adódóan lekötött pénzeszközeink összege:
10.728.e.Ft.
Az immateriális javak, tárgyi eszközök a bekerülési érték alapján kerülnek a mérlegben kimutatásra. Az 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.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének készletei nincsenek.
A Magyar Természetfotósok Szövetségének követelései év végén kiegyenlítetlen vevő követelésből és következő időszakra átvihető adóból tevődik össze.
Pénzeszközeink között szervezetünk saját eszközeit december 31-ei 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 2008. 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 2008-os év folyamán.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Mellékelve a 2008. évi egyszerűsített éves beszámoló.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nem történt juttatás a 2008-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 2008-os év folyamán.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Nem történt juttatás a 2008-os év folyamán.

7. A közhasznúsági tevékenység rövid tartalmi beszámolója
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. Annak érdekében, hogy mind szélesebb közönség
számára legyen lehetséges a klubest látogatása a következő helyszíneken kerültek megrendezésre a klubestek: 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 44-50), valamint Tamásiban (Vályi Péter Szakképző
Főiskola, Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.).
7.2. 2008 decemberében második alkalommal került megrendezésre a nagyközönség számára
ingyenesen látogatható „Természetfotós Minifesztivál”. A mintegy kétszáz főt vonzó esemény helyszíne a MOM Hegyvidék Művelődési Központ (1124. Budapest, Csörsz u. 18.)
Kupolaterme 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.
7.3. Az Egyesület a Németországban, Lünenben évente megrendezett GDT fotófesztiválra
kapott meghívásának eleget téve bemutatta a tagok legújabb természetfotóiból összeállított,
Best of naturArt című diashowt, mely nagy sikert aratott.
Az Egyesület képviselője részt vett a Wild Photos, 2008 című londoni természetfotó kongresszuson/szemináriumon.
7.4. Az egyesület 2008-ban tizenhatodik alkalommal hirdette meg és bonyolította le az Év
Természetfotósa természetfotó pályázatot, melyre 163 szerző 3518 db pályművet 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 2008-os évben az Év Természetfotósa 2007 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
(Vásoly), Tiszavasvári Művelődési Központ (Tiszavasvár), Debreceni Művelődési Központ
(Debrecen), Természettudományi Osztály (Pécs).
A pályázatot 2008-ban ismét jelentős összeggel támogatta a Béres Rt., így a pályázat a „Béres
csepp- Az Év Természetofotósa 2008” névet kapta.

