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Beszámoló
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
személyi jövedelemadó 1% felhasználásáról
2007-2008-ban
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a 2006. évi személyi
jövedelemadó 1% felajánlásokból 17.270.191 Ft-ot kapott 2007 októberében, ez az összeg az
elızı évi 1% felajánlások 17.302 Ft-os maradványával együtt 2008-ban 17.287.493 Ft-os
költségkeretet jelentett. Ezt az MME a következıképpen használta fel 2007-2008-ban (költség
százalékában megadva):

Ismeretterjesztés, a természetvédelmi tudatosság növelése, környezeti nevelés és az
MME bemutatása, ismertségének és társadalmi támogatottságának növelése (68%)
2008-ban, több évtizedes elmaradást pótolva, elkészítettük az egyesület egységes arculatú, a
tevékenységeinket átfogóan bemutató szórólap sorozatunk elsı 16 elemét, a kapcsolódó
ajándék szóróanyagokat és plakátokat, összesen mintegy 400.000 példányban. Ezeket
eljuttattuk a helyi csoportjainkoz, nemzeti parki látogató- és oktatóközpontokba, a
kedvezményadó partnereinkhez, illetve felajánlottuk pedagógusok, iskolák és óvodák számára
is, és sikeresen használtuk a központi rendezvényeinken. Ez a közvetlen alkalmazás nemcsak
hatékonyabb, de környezetkímélıbb is, mint a nem célzottan kihelyezett reklámanyag.
A Madárbarát kert az MME egyik legnépszerőbb országos gyakorlati madárvédelmi
programja, melynek lényege, hogy madárvédelmi tanácsokat adunk a különbözı lakó- és
munkahelyi környezetben élı és dolgozó embereknek ahhoz, hogy madárvédelmi
tevékenységet folytathassanak. A program Interneten, TV és rádióriportokon, cikkeken,
elıadásokon keresztül történı népszerősítése, kommunikációja egész éves, folyamatos munka
keretében zajlott.
2008-ban Budapesten elindult Madarász ovi és Madarász suli programokat népszerősítı
Fıvárosi természetbúvár foglalkozások elnevezéső oktatási programunk, amihez bemutató
madárvédelmi eszközkészletet, mint oktatási segédanyagot állítottunk össze.
A BirdLife International által 2006-ban indított európai Tavaszi madárles (angol
elnevezése Springalive) programhoz 2007-ben az MME is csatlakozott. A program lényege,
hogy négy madárfaj (fehér gólya, füsti fecske, sarlósfecske, kakukk) tavaszi érkezésérıl
győjtsünk adatokat, amiket a megfigyelık, fı célcsoportként az iskolások, feltölthetnek a
program honlapjának nemzeti oldalára. 2008-ban elkészítettük az akciót reklámozó
szórólapot, plakátot, ajándék matricát és a négyféle ajándék könyvjelzıt.
2008. május-június között a fıvárosi Margitszigeten, illetve a Bővészetek Völgye és a
Tatai Vadlúd Sokadalom rendezvényeken, valamint a Fıvárosi Állat- és Növénykert egész
éves rendezvényeihez kapcsolódva elindítottuk a lakosságot személyesen megszólító
Csodálatos madarak programunkat. A megközelítıen 15.000 látogató teleszkópos
madármegfigyelésen vehetett részt, találkozhatott kollégáinkkal, beszélgethetett
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önkénteseinkkel, hozzájuthatott program, adomány és 1% tájékoztató anyagainkhoz, valamint
tőzzománc kitőzıért cserébe adomány támogatást is tehetett.

A 2008. évi 1% kampány keretében az MME aktív és egykori tagjai, a Madárbarát kert
program tagjai, valamint a rendezvényeinken a nevüket és címüket megadó vendégeinknek
küldtünk ki 1% felajánlást kérı leveleket, összességében 17.800 db-ot. Minden borítékba
mellékeltettünk ajándék év madara kártyanaptárt vagy matricát, rendelkezési nyilatkozatot, és
a nem aktív tagok számára belépési adatlapot. A postán kiküldött névre szóló levelek mellett
5.000 db nem nevesítettet is nyomtattattunk, ezeket kampány önkénteseinkhez, országszerte
31 helyi csoportunkhoz juttattuk el azzal a kéréssel, hogy minél több lehetséges felajánlóhoz
juttassák el. A 2008. január-május közötti 1% kampány mellett egész éves adományszervezési
kampányt is folytattunk.

Hozzájárulás az MME mőködésének fenntartásához (22%)
Az MME 10.000 fıt meghaladó tagságával, 31 területi szervezetével (helyi csoportok),
szakosztályaival és elnökségével a központi iroda tart kapcsolatot. Az itt dolgozó kollégák
felelısek azért, hogy az egyesület hatékony természetvédelmi munkáját a törvényi
elıírásoknak megfelelıen végezze. Az MME 2008-ban tartott szervezeti rendezvényei
(küldöttközgyőlés, tanácsadó testületi ülés) mellett az esedékes tudományos ülést is
megszervezte.

Magyarország nemzetközi képviselete (10%)
Magyarországot az MME képviseli Madárvédelmi Szervezetek Világszövetségében (BirdLife
International), ennek keretében nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon veszünk részt, a
szervezet európai munkacsoportjaiban dolgozunk az EU döntéshozatali folyamatinak kedvezı
befolyásolása érdekében, tanulmányokat készítünk Magyarország környezeti állapotáról.
Budapest, 2008. október 10.
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