
 

 

 

Beszámoló a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

személyi jövedelemadó 1% felhasználásáról 2008-2009-ben 
 
 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a 2007. évi személyi 
jövedelemadó 1% felajánlásokból 21.983.559 Ft-ot kapott 2008. szeptemberében, ez az 
összeg az elızı évi 1% felajánlások 834.740 Ft-os maradványával együtt 2008-ban 

22.818.299 Ft-os költségkeretet jelentett. Ezt az MME a következıképpen használta fel 2008-
2009-ben (költség százalékában megadva): 
 
 
1% kampány                                18,54% 

A 2009. évi 1% kampány keretében az MME aktív és egykori tagjainak, a Madárbarát kert 
program résztvevıinek, a rendezvényeinken a nevüket és címüket megadó látogatóinknak 
névre szóló 1% levelet küldtünk ki, mintegy 20.000 példányban. Emellett az 1%-tól 
függetlenül folytatott éves direkt marketing kampány adóbevallási idıszakban kiküldött 
80.000 levélbe 1% felajánlást kérı tájékoztatót is elhelyeztünk. Minden borítékba 
mellékeltettünk ajándék év madara kártyanaptárt vagy matricát, 1% rendelkezési 
nyilatkozatot, és a nem aktív tagok számára belépési adatlapot is.  
 
A postán küldött, névre szóló levelek mellett 50.000 db 1% szórólapot is készítettünk, ezeket 
országszerte 31 helyi csoportunkhoz és kampány önkénteseinkhez juttattuk el 
továbbterjesztésre.  
 
2009-ben elsı ízben alkalmaztuk a kedvezményes árú társadalmi célú reklámot (TCR), 
melynek keretében 15 másodperces fehér gólya kampány kisfilmet (szpot) készítettünk, és 
141 alkalommal történı sugárzási idıt vásároltuk a National Geographic, a Spektrum és az 
MTV2 országos sugárzású televíziós csatornákon. Az 1% TCR szpotot a fehér gólya 
filmünkkel együtt több mint 50 helyi televízió csatornához is eljuttattuk, ahol helyszínenként 
több alkalommal is, ingyenesen levetítették ezeket. 
 
 
Kommunikáció                                35,25% 

165.000 példányban újranyomtattuk a tavalyi évben kidolgozott, nagy sikert arató, az MME 
tevékenységeit bemutató, oktatási segédanyagként is alkalmazható, 20 elembıl álló szórólap-
sorozatunkat (lásd a tavalyi beszámolót). Ezeket a beszerzett szórólaptartókkal együtt 
eljuttattuk a helyi csoportjainkhoz, látogató- és oktatóközpontokba, kedvezményt adó 
partnereinkhez, illetve az ezt kérı oktatási intézményekhez. Minden egyes szórólap 1%, és 
adománykérı tájékoztató is egyben, így az ismertségnövelés mellett közvetve az egyesület 
támogatásnövelését is segítik. 
 
A 2009. év madara a kék vércse és a vetési varjú kampányhoz kapcsolódva, 120.000 
példányban, elkészítettük a programot és a fajok védelmét népszerősítı, három könyvjelzıbıl, 
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matricából és kártyanaptárból álló kiadvány csomagot. Ajándékként ezek valamelyikébıl 
helyeztünk el egyet-egyet az 1% és a direkt marketing kampány levelekbe, illetve a 
szórólapok mellett ezekbıl küldtünk azoknak az iskoláknak, önkormányzatoknak, ahol 
vetélkedı nyerteseit szerették volna megajándékozni. 
 
Az idei évben még szélesebb körben alkalmaztuk az MME ismertségnövelését és adomány 
támogatását egyaránt szolgáló kitőzıket, melyek az egyesületet bemutató tájékoztató kartonra 
vannak feltőzve. Az 500 Ft adomány ellenében adott tőzzománc jelvényeket a fıvárosban és 
országszerte több együttmőködı partnerhez helyeztük ki több ezres nagyságrendben. 
 
Az 1% felajánlásból finanszíroztuk 2009. szeptember 1-ig az MME ekkor megújuló „régi” 
honlapjának éves szerkesztési díját, valamint az egyesület tevékenységeit és rendezvényeit 
bemutató hirdetési költségeket.  
 
 
Madártávlat magazin                             11,32% 

Az MME legfontosabb, minden tagunkhoz eljutó kommunikációs eszköze a negyedévente, 
évszakonként megjelenı Madártávlat magazin. Az újság szerkesztési és nyomdai költségeit 
pályázati forrásokból, a postai terjesztés költségeit az 1% felajánlásokból befolyt 
támogatásból fedeztük. 
 
 
Környezeti nevelés                                 4,66%  

A környezeti nevelés az MME egyik legfontosabb alaptevékenysége. Fıállású pedagógus 
kollégánk a szorgalmi idıszakban több mint 30 fıvárosi és környéki óvodában és iskolában 
tart Madarász ovi és Madarász suli foglalkozásokat. Az 1% támogatásból oktatási 
segédanyagként alkalmazott Madárbarát kert program bemutató eszközöket készítettünk, 
valamint az óvodai és iskolai szünet hónapjaiban a kiesı foglalkozási bevételeket pótoltuk ki. 
Így egész évben alkalmazni tudtuk a fıállású pedagógus kollégát, aki a vakáció idıszakában 
segíteni tudta közösségi rendezvényeinket, kampányainkat, fejleszteni tudta oktatási 
hálózatunkat. Ez a folyamatosság nélkülözhetetlen alapfeltétele a hosszú távú, évrıl-évre 
felépíthetı oktatási együttmőködésnek és pedagógiai munkának. 
 
 
Közösségi rendezvények                                8,38% 

Az MME a gyerekek szemléletformálása mellet kiemelt hangsúlyt fektet a felnıtt lakosság 
megszólítására, a madarászat, mint minıségi szabadidıs program társadalmi szintő 
elterjesztésére. Ezért egész évben szervezünk olyan országos rendezvényeket (Fülemülék 
éjszakája, Csodálatos madarak!, gólya road show, Európai Madármegfigyelı Napok, Tatai 
Vadlúd Sokadalom), illetve részt veszünk ilyeneken (FeHoVa, Gardenexpo), ahol 
programokkal várjuk a kisgyerekes családokat, idıseket, baráti társaságokat, gyerekeket és 
felnıtteket egyaránt. Ezeken a programokon mintegy 50.000 látogatót fogadunk, ahol a 
vendégek hozzájuthatnak szórólapjainkhoz, kiadványainkhoz, 1% rendelkezési 
nyilatkozatunkhoz, valamint kitőzı adományt tehetnek. 
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Nemzetközi képviselet                                1,87% 

Magyarországot az MME képviseli a madárvédelmi szervezetek világszövetségében (BirdLife 
International), illetve tagjai vagyunk a Természetvédelmi Világszövetségnek (IUCN) is. Ezek 
keretében nemzetközi rendezvényeken, tanácskozásokon veszünk részt, éves tagdíjjal 
járulunk hozzá a szervezetek mőködéséhez, munkacsoportjaiban dolgozunk az EU 
döntéshozatali folyamatinak kedvezı befolyásolása érdekében, tanulmányokat készítünk 
Magyarország környezeti állapotáról.  
 
 
Hozzájárulás az MME mőködésének fenntartásához                  19,98% 

Az MME 10.000 fıs tagságával, 31 területi szervezetével (helyi csoportok), szakosztályaival 
és elnökségével, a minisztériumi és nemzetközi partnerekkel a központi iroda tart kapcsolatot. 
Az itt dolgozó kollégák felelısek azért, hogy az egyesület hatékony természetvédelmi 
munkáját a törvényi elıírásoknak megfelelıen végezze. Az 1% felajánlások alapvetıen 
járulnak hozzá az MME alapmőködésének fenntartásához (irodaszerek, karbantartás, 
számítástechnikai fejlesztések, gépjármő rész költségek), az éves szervezeti rendezvények  
(küldöttközgyőlés, tanácsadó testületi ülés) megtartásához, ami elengedhetetlen a 
természetvédelmi és környezeti nevelési, szemléletformáló munkavégzéshez.  
 
Budapest, 2009. október 15. 


