2011 ÉVES JELENTÉS
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

A széncinege éve a természetvédelem és az MME számára is új kihívásokat hozott.
A folyamatos gazdasági problémák, a gazdasági válság(ok) közepette ki akar és
ki tud foglalkozni a természettel, a madarak védelmével? Az Önkéntesség évében
kinek van szabad ideje és lehetôsége segíteni a közös ügyekért dolgozó szervezeteket?
Ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel bennünk és azt próbáltuk bizonyítani,
hogy a természetvédelem nem szabad, hogy ezekôl függjön. Természeti erôforrásaink
megôrzése jövônk alapja, létkérdés.
Különleges lehetôséget adott a természetvédelem hazai és nemzetközi kérdéseinek
megismertetésére, hogy az év elsô felében Magyarország adta az Európai Unió soros
elnökségét. Ebben az idôszakban több eseménnyel hívtuk fel a figyelmet a
madárvédelem és természetvédelem nemzetközi kérdéseire és erre az idôszakra esett
az Európai Unió új biodiverzitás-védelmi stratégiájának kihirdetése is. Hazánkban
láttuk vendégül az Európai és Közép-Ázsiai régió madárvédelmi szervezeteit egy
nagyszabású nemzetközi konferencián, ahol büszkén mutattuk be eredményeinket.

BEVEZETÔ

Kedves Tagtársaink! Tisztelt Természetvédô!

Különleges
lehetôséget adott

Mindez hazánkban egy olyan idôszakban történt, amikor egyre kevesebb forrás
jutott természetvédelemre. A költségvetés problémái miatt mindenhol szûkült
a finanszírozás, de a környezet- és természetvédelmet ez kiemelten sújtotta.
Az MME által évtizedek óta mûködtetett monitoring és madárgyûrûzési programok
is érdemi támogatás nélkül maradtak. Ebben a nehéz helyzetben nem tehettünk
mást, mint, tagságunkban és támogatóinkban bíztunk, hogy legalább
az MME talpon tud maradni és a természetvédelem ügyét kiemelten szolgálni.

a természetvédelem
hazai és nemzetközi
kérdéseinek
megismertetésére,
hogy az év elsô felében
Magyrország adta
az Európai Unió
soros elnökségét.

A sok probléma és negatívum ellenére sem kellett csalódnunk. A széncinege évében
1200 önkéntesünk több százezer órányi munkáját ajánlotta fel közös céljaink
megvalósítása érdekében, amivel megsokszoroztuk erônket. Az év során több mint
20 ezer tagunk és támogatónk anyagiakban is segítette egyesületünk munkáját
lehetôvé téve, hogy folytathassuk több évtizede futó programjainkat.

Köszönjük mindannyiuknak, hogy a feltett kérdésekre úgy tudunk válaszolni,
hogy igen, van aki a nehéz idôkben is törôdik a természeti értékrek védelmével.
Kérjük tartsanak velünk a jövôben is, hogy közösen tudjunk lépni
a Madárbarát Magyarországért!

Bajor Zoltán

Halmos Gergô

Elnök

Igazgató
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BEVEZETÔ

2011-ben elsô ízben
szerveztük meg a
Balatoni Hattyú Road

TAGSÁG, HELYI CSOPORTOK
Show eseményünket,
amelyen 300-an

Egyesületünk legfôbb értéke és munkánk alapja a tagságunk. A környezetükért tenni akaró elhivatott
vettek részt.

emberek közremûködése nélkül a szervezet nem mûködhetne sikeresen. Az 1974. évi megalakulás
és 2011.december 31. között 34 382-en léptek be az MME-be, az év végén az aktív taglétszám
5765, családtagokkal együtt 9298 fô volt. Az MME tagjai 32 területi szervezetbe (helyi csoport) és
5 szakosztályba (Ragadozómadár-védelmi, Vízimadár-védelmi, Kétéltû- és Hüllôvédelmi, Gyûrûzô és
Vonuláskutató, Lepke-és Szitakötôvédelmi Szakosztály) tömörülve végzik tevékenységüket országszerte.
Minden tavasszal több ezer felnôtt és gyerek számára szervezünk programot a Madarak és Fák
Napjához kapcsolódva meghirdetett Fülemülék éjszakája rendezvénysorozatunk keretében.
Ôsszel az Európai Madármegfigyelô Napok szintén több ezer érdeklôdôt vonzanak
országszerte. 2011-ben elsô ízben szerveztük meg a Balatoni Hattyú Road Show-t,
amelyen 300-an vettek részt. Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportunk – társszervezetek
bevonásával – rendezi minden év november utolsó hétvégéjén az ország legnagyobb madárfesztiválját,
a Tatai Vadlúd Sokadalmat. Csoportjaink helyi rendezvényeken, vásárokon, falunapokon is
rendszeresen képviselik az Egyesületet, tagságot toboroznak, szóróanyagaink segítségével
megismertetik az érdeklôdôkkel munkánkat és céljainkat. Az ország számos pontján madarász,
madárgyûrûzô és természetvédelmi táborok várják az iskoláskorú gyerekeket és a felnôtteket.
2011-ben több mint 70 ezren ismerkedhettek meg az MME-vel, illetve kapcsolódhattak be
a természetvédelmi és szemléletformáló munkánkba.

KÖZPONTI IRODA
Az MME a szervezet munkájának, adminisztrációjának, kommunikációjának, természetvédelmi
és környezeti nevelési programjának koordinálására Központi Irodát mûködtet. Az MME fôállású
és megbízási szerzôdéses alkalmazottainak létszáma 2011 során 37 fô volt, ebbôl 9 fô látott el
irányítási, adminisztrációs és központi irodai koordinációs feladatokat, 6 fô dolgozott a társadalmi
kapcsolatokat érintô területen, 18 fô a természetvédelmi programokon és 4 fô helyi csoportoknál
tevékenykedett.
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NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

Az MME nemzetközi szinten elsôsorban a
BirdLife International-en (Madárvédelmi Szervezetek
Világszövetsége) keresztül képviselteti magát.
A 2011-es év különösen fontos volt egyesületünk
életében, ugyanis az elsô félévben hazánk látta el az
Európai Unió soros elnökségét, ennek kapcsán kiemelten
foglalkoztunk az EU-s szakpolitikákkal.
Házigazdái voltunk a BirdLife International
regionális találkozójának (European and Central
Asian Partnership Meeting) április 14-16. között
Budapesten, ahol 42 országból több mint
100 résztvevô vitatta meg nemzetközi szervezetünk
legfontosabb feladatait.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK
Az egyesület tagja a Világ Természetvédelmi Uniónak (IUCN) is, melynek
Nemzeti Bizottságában illetve Szakbizottságaiban tevékenykedünk.
Az MME 2011-ben tovább erôsítette kapcsolatát a régiónkban tevékenykedô
madárvédelmi szervezetekkel, kiemelten a BirdLife partnerekkel.
Sikeresen zártuk a szerb-magyar határon átnyúló Szalakóta- és Kékvércse-védelmi,
valamint a román-magyar határon átnyúló Monitoring Projektünket.
Folyamatosan részt vettünk bolgár, román, szlovák, osztrák partnerekkel
különbözô nemzetközi LIFE programokban.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK

BIRDLIFE INTERNATIONAL

Az MME 2011-ben tovább
erôsítette kapcsolatát a
régiónkban tevékenykedô
madárvédelmi
szervezetekkel
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KIEMELT MADÁRFAJOK VÉDELME

2011-ben az ország 19 régiójában mintegy 70 fôvel tovább folytattuk
a rétisasok számára alkalmas élôhelyek rendszeres ellenôrzését,
figyelemmel kísértük a költések menetét és rögzítettük a költési
eredményeket. Az ismert költôpárok száma tízzel bôvülve 236 párra
emelkedett, a sikeres költések száma 161, a kirepült fiókáké 260 volt.

FEHÉRGÓLYA-VÉDELMI PROGRAM
Fehérgólya-védelmi Programunk több évtizedes múltra tekint vissza.
Lakossági online adatbázisunkba (golya.mme.hu) 150 regisztrált

PARLAGISAS-VÉDELMI PROGRAM

felhasználó töltött fel adatokat 2011-ben, így összesen már 10 900
fészekrôl és 56 000 költés eredményérôl van tudomásunk.

Egyesületünk az érintett nemzeti park igazgatóságokkal együttmûködve

Az adabázis bôvítéséhez hozzájárult az is, hogy országos felmérést

– hatékony védelmük megszervezése érdekében – folytatta a parlagi sas

szerveztünk a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával.

állományának országos felmérését. A korábbi évtizedben megfigyelhetô

2011 kiváló év volt a hazai fehérgólya-állomány költési sikere

állománynövekedés tovább folytatódott, a faj magyarországi

szempontjából, mivel az átlagos fiókaszám (3,1) jelentôsen

költôállományát 150-160 pár közé becsültük. A kotlást 133 pár

az átlag (2,5) felett volt.

kezdte meg és 180 fióka repült ki sikeresen a fészkekbôl.

Harmadik éve üzemeltetett nagyhalászi fehér gólya fészek
webkamera oldalunknak 2011-ben 800 000 látogatója volt.
Június-július folyamán 11 megyében szerveztünk Gólya Road Show-t.
Összesen 121 településen 866 gólyafiókát gyûrûztünk meg,

MÉRGEZÉSELLENES PROGRAM

a résztvevôk száma elérte az 2500 fôt. Az év során közel 100 esetben
kaptunk bejelentést sérült, áramütött, vagy egyéb okból bajba jutott

A korábbi három év csökkenô tendenciájával ellentétben 2011-ben ismét

gólyákról. Minden esetben igyekeztünk a problémát orvosolni

növekedett a madármérgezéses esetek száma, amely így a legjelentôsebb

önkénteseink, helyi csoportjaink, nemzeti parki partnerek, elsôsorban

pusztulási ok lett a védett és fokozottan védett madarak körében.

az ôrszolgálat tagjainak segítségével.

A parlagi sasok közül 16 kifejlett madarat mérgeztek meg
Magyarországon, amely az eddigi évekhez képest egyértelmûen
negatív rekordnak számít. A parlagi sasok mellett sajnos további
áldozatai is voltak az illegális mérgezéseknek és összesen 15 eset
során 45 védett madár került elô. A felderített esetek kapcsán
2011-ben is több egyeztetést tartottunk a mérgezésekben érintett
országos és regionális szervezetekkel, valamint több ügyben szakértôként
vettünk részt a nyomozásokban. A 2011-es évben támogatást nyert
a HELICON elnevezésû LIFE+ pályázat, amely 2012 és 2016 között

FEKETEGÓLYA-VÉDELMI PROGRAM

tervezi jelentôsen csökkenteni a madarakat, és azon belül is leginkább

KIEMELT MADÁRFAJOK VÉDELME

RÉTISAS-VÉDELMI PROGRAM

a parlagi sasokat érô bûncselekmények gyakoriságát. A pályázat
2011-ben ismét sikerült néhány eddig fel nem mért területrôl adatokat

keretében három nemzeti park igazgatósággal, két állatkerttel,

gyûjteni. A feltérképezett revírek száma így kismértékben tovább

az Országos Magyar Vadászkamarával, a Nemzeti Nyomozóirodával

növekedett. Az országban több élôhelyen volt szükség mûfészkek

és a Természetfilm.hu egyesülettel mûködnénk partnerként együtt.

Harmadik éve üzemeltetett nagyhalászi
fehér gólya fészek

kihelyezésére leszakadt feketególya-fészkek helyére, illetve megrongálódott

webkamera oldalunknak

fészkek megerôsítésére. A hazai költôállomány stabil, 380-420 pár.

2011-ben 800 000
látogatója volt.
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TÚZOKVÉDELMI PROGRAM

Önkénteseink a nemzeti parki szakemberekkel együttmûködve mintegy

2011-ben februárban és áprilisban történt a számlálás a Magyar

3000 db, kifejezetten kék vércsék számára kihelyezett költôládát

Túzokvédelmi Munkacsoport szervezésében. A téli számlálás eredménye

gondoznak és mérnek fel évrôl-évre. A 2011. évi felmérés alapján a

1246, míg a tavaszié 1203 egyed volt. Ezek az adatok jelentôs eltérést

hazai becsült kékvércse-állomány 900-1050 pár volt.

mutatnak a korábbi idôszak hasonló adataihoz képest. A közel 200
példányos eltérés, reményeink szerint nem az állománycsökkenésnek,
hanem a számolási hibának, a számlálás napján kedvezôtlen idôjárási
körülménynek tudható be.

KERECSENSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM
2011-ben folytatódott a 2010 októberében megkezdett LIFE
támogatású Kerecsensólyom-védelmi Program. A faj országos állományát

SZALAKÓTA-VÉDELMI PROGRAM

234-240 párra becsültük. Összesen 165 fészekfoglaló párt derítettünk
fel, a 144 sikeres fészekaljból 427 fióka repült ki. A fészkenkénti átlagos

Egyesületünk folytatta a 2010-ben megkezdett munkát, 850 új szalakó-

fiókaszám 3 volt. A kerecsensólymok 72%-a nagyfeszültségû oszlopon,

taodút helyeztünk ki két nemzeti park területére. A 2011-es év ennek a

28%-a fán foglalta fészkét. A MAVIR segítségével összesen 8 db zárt

fajnak is optimális volt. Az egyelôre ismeretlen telelôhelyekrôl rendkívül

alumínium költôláda került kihelyezésre. Csákvár térségében költési

késôn, átlagosan három hét csúszással visszatérô madarak költését nem

idôszak elôtt egy kerecsensólyom fészek mellé video kamera lett

befolyásolta kedvezôtlen idôjárás, így a fiókák késôn repültek ugyan ki,

kihelyezve, amelynek célja, hogy a kerecsensólymok viselkedését,

de az átlagosnál jobb költési eredmények voltak jellemzôek országszerte.

fiókanevelését és a zsákmányállat összetételét figyelemmel kísérjük.

Az országos állomány stagnál 900-1000 pár közé becsüljük.

VÁNDORSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM
A Vándorsólyom-védelmi Program eredményeként 2011-ben
30 fészekfoglaló párt derítettünk fel, amelyek közül 19 költött
sikeresen és 49 fiókát repített. Az átlagos költési siker 2,57 fióka volt
fészkenként. 2011-ben 37 fióka kapott egyedi kódos színes gyûrût.
Hét fészkelô párnál figyeltünk meg színes gyûrûs öreg madarat, melyek
közül négyet sikerült pontosan leolvasni és azonosítani.

KIEMELT MADÁRFAJOK VÉDELME

KÉKVÉRCSE-VÉDELMI PROGRAM

A kerecsensólymok
Egyesületünk folytatta

72% nagyfeszültségù

a 2010-ben megkezdett

oszlopon, 28% fán

munkát, 850 új szalakóta-

foglalta fészkét.

odút helyeztünk ki két
nemzeti park területére.
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KÉTÉLTÛ – ÉS HÜLLÔVÉDELEM

RÁKOSIVIPERA-VÉDELMI PROGRAM
A Rákosivipera-védelmi Központban 2011-ben tovább folytattuk
a szabadtéri terráriumok berendezését, melyben önkéntesek is segítettek.
A rákosi viperák szaporítása az elôzetes tervek szerint folyik, az állatok
egészségesek, kondíciójuk megfelelô. 2011-ben 212 élô rákosi vipera
született 22 anyától, így a Központban nevelt kígyók száma elérte a
600-at. Tavasszal újabb 70 egyedet bocsátottunk ki a kiskunsági
élôhelyre. Útjára indítottunk egy, a programot bemutató vándorkiállítást,
amelyet 2011-ben mintegy 4000 ember látott. Harmadik alkalommal
szerveztük meg a Rákosi Vipera Napját, amit 8 helyszínen 12 ezer ember
látogatott meg.

KÉTÉLTÛ ÉS HÜLLÔVÉDELMI SZAKOSZTÁLY
Szakosztályunk 2011-ben elindította Országos Kétéltû- és
Hüllôtérképezés honlapját (www.herpterkep.mme.hu), amely országos
adatbázis létrehozását hivatott megalapozni. Programot indítottunk
a haragos sikló Budapest környéki élôhelyeinek feltérképezésére,

Harmadik alkalommal

kezelésére és állományainak megerôsítésére is. A Pannongyík program

szerveztük meg a Rákosi

keretében a korábban ismert, de régóta nem ellenôrzött egykori

Vipera Napját, amit

pannongyíkos élôhelyek feltárását, újratérképezését is elvégeztük,

8 helyszínen 12 ezer

és bár a faj jelenlététét nem sikerült kimutatni historikus adatokkal

ember látogatott meg.

rendelkezô helyszínekrôl, a Pilis-Visegrádi-hegységben Pomáz mellett
két újabb pannongyík-lelôhellyel gazdagítottuk a faj elôfordulási
pontjainak listáját.
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TERÜLETEK ÉS ÉLÔHELYEK

FONTOS MADÁRÉLÔHELYEK (IBA) és NATURA 2000
A Fontos Madárélôhelyek (IBA-területek) hálózata világszerte a madárvilág számára
legfontosabb területeket foglalja magába. A területek kiválasztásának szakmai alapját
a BirdLife International alkotta meg.
A magyar soros EU elnökség alatt nemzetközi kampányokban vettünk részt a Közös
Agrárpolitika természetbarátabbá tétele, az EU Biodiverzitás Stratégiájának ismertetése,
az agroüzemanyagok negatív természetvédelmi hatásának elkerülése érdekében.
Az év második felében a LIFE átalakításával kapcsolatos BirdLife International
kampányhoz is csatlakoztunk, az elôzô témák továbbvitele mellett információkat
adtunk a BirdLife International EU-s halászati politikáról szóló anyagaihoz.
Az MME által fenntartott natura.2000.hu oldalról, vagy az irodához közvetlenül forduló
érdeklôdôktôl számos megkeresést kapunk a Natura 2000 területekkel kapcsolatban.
Ezekre a megkeresésekre a legjobb tudásunk szerint válaszoltunk. Számos problémás
beruházás esetében képviseltük a természetvédelmi érdekeket a hatóságoknál, általában
pozitív eredménnyel.
A Svájci Alaphoz „A fenntartható természetvédelem megalapozása magyarországi Natura 2000
területeken” címmel programot nyújtottunk be és nyertünk rá támogatást, ami alapjaiban
határozza meg a területvédelmi munkánkat a jövôben. A projektben tervezett tevékenységek:
komplex adatgyûjtés, monitoring, illetve két nagy kiterjedésû mintaterületen fenntartási tervek
készítése, valamint élôhelyfenntartási mintaprogramok megvalósítása. Az MME ezt a tevékenységét
egy nagyobb, tudományos konzorcium vezetôjeként végzi majd.

A magyar soros EU
elnökség alatt nemzetközi kampányokban
vettünk részt a Közös
Agrárpolitika
természetbarátabbá
tétele érdekében.

MME • 2011 • ÉVES JELENTÉS

MME • 2011 • ÉVES JELENTÉS

a Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM), a Ritka és Telepesen fészkelô madarak
Monitoringja (RTM) és a Vonuló Vízimadár Monitoring program (VVM).
Az MMM program fejlôdése, mûködtetése az Egyesület és a magyar természetvédelem
számára nélkülözhetetlen adatokat szolgáltat a biodiverzitás és az egyes fajok állományalakulás
monitorozásának témakörében. A programhoz eddig mintegy 1200 önkéntes felmérô kapcsolódott.
2011-ben mintegy 165 mintaterületen történtek számlálások. A monitorozó adatbázis jelenleg
10 227 608 rekordot tartalmaz.

évek

2010 óta mûködtetjük a Vízimadár adatbázist, ami a VVM programjának adott új lendületet,
valamint online adatfeltöltési és lekérdezési lehetôséget. 2011-ben 250 mintaterület
3284 alkalommal végzett vízimadár számlálásáról töltöttek fel 538 153 adatot.

MADÁRGYÛRÛZÉS

Az RTM a 90-es évek elejétôl mûködtetett programunk, amelynek 2011 végére készítettük

Az MME Központi Irodájában mûködô Madárgyûrûzési Központ 1976 óta a hazai madárgyûrûzés

el adatbázisát (rtm.mme.hu), melybe a néhány hónapos teszt idôszak alatt

szakmai irányító szervezete. A Madárgyûrûzési Központ 367 vizsgázott madárgyûrûzôt tart nyilván,

9495 költést összesítô adatot töltöttünk fel.

akik közül 231 aktív státuszú. 2011-ben a szakosztáy tagjai 8 helyszínen mûködtettek
Madárgyûrûzô Állomást, melyeken több mint 97 000 madarat jelöltek. A különbözô akciókban,

Az MME 2011-ben is folytatta középfeszültségû oszlop felmérési programját és felmérôink több

táborokban és az egyéni gyûrûzôk munkájának köszönhetôen 2011-ben kereken 200 000

ezer oszlopot ellenôriztek. A feldolgozott adatokat számos természetvédelmi program használta

madárra került jelzôgyûrû.

fel munkájához.
A terepi munkákban jelenleg mintegy 2300 tagtársunk vállal aktív szerepet.

Mindennapi Madaraink Monitoringja (MMM)
2011. évi tavaszi felmérések

2011-ben a szakosztáy
tagjai 8 helyszínene
mùködtettek
Madárgyùrùzô
Állomást, melyeken
több mint, 97 000
madarat jelöltek.

erdei élôhelyek indexe

biodiverzitás indikátor értékek
(1999-hez viszonyítva)

KUTATÁS ÉS ADATGYÛJTÉS

agrár élôhelyek indexe

Az MME három legjelentôsebb madarakra vonatkozó állományfelmérô- és monitoring programja:

MME Monitoring Központ
Nyíregyháza 2012. február 24.
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KUTATÁS ÉS ADATGYÛJTÉS

MADÁRMONITORING

EMBEREK - TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

KÖRNYEZETI NEVELÉS

A 2002-ben indult Madárbarát kert program az MME legfontosabb

Az MME Madarász Ovi és Madarász Suli programja az MME évtizedek

társadalmi szintû gyakorlati madárvédelmi kezdeményezése, melyhez

óta sikeresen mûködô környezeti nevelési kezdeményezése, melyben

bárki csatlakozhat, és a regisztrációt követôen, majd az ajánlott

országszerte több száz oktatási intézmény és pedagógus, valamint több

madárvédelmi tevékenységeket elvégezve megszerezheti a program

ezer gyerek vesz részt. Az MME különbözô korosztályoknak tartott

nevével azonos elismerô táblát is. A program 2011-ben öt programelemet

foglalkozásait egyre nagyobb érdeklôdés kíséri.

tartalmazott: Madárbarát kert, Madárbarát óvoda, Madárbarát iskola,

2011-ben – a fôvárosi természetbúvár foglalkozások keretében

Madárbarát panel és Madárbarát munkahely címmel. Az idén belépett

– 61 intézményben 418 foglalkozást tartottunk, összesen 4205 gyerek

367 taggal 4823-ra nôtt a Madárbarát kert program regisztrált

és 303 felnôtt részvételével.

résztvevôinek száma. A munka elismeréséért járó táblából 124-et
osztottunk ki az idén, amivel számuk 2138-ra nôtt.

AZ MME A VILÁGHÁLÓN
LAKOSSÁGI PROGRAMOK

Holnapunkra 2011-ben is napi rendszerességgel kerültek fel hírek
és jelentôsen bôvült a különbözô tevékenységi területeinket bemutató

Az MME egyik legfontosabb, a lakossággal, a madárvédôk mind

menüpontok száma és tartalma is. Külön oldalakon foglalkozunk olyan,

szélesebb közösségével közvetlen kapcsolatot építô tevékenységét

madarakkal kapcsolatos problémákkal, amelyekkel a lakosságnak gyakran

az országosan is meghirdetett, helyi szinten megvalósított közösségi

kell szembe néznie. Közösségi oldalainkat is egyre többen kísérik

madarász programok jelentik. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2011-ben

figyelemmel: Facebook követôink száma megkétszerezôdött egy év alatt,

is számos olyan rendezvényünk volt, mely jellemzôen az ország több

ahogy YouTube csatornánkra feltöltött videóinkat is több mint százezren

pontján – elôre meghirdetett módon – várta és fogadta az érdeklôdôket.

nézték meg az idén. Havi rendszerességgel készítettük el és küldtük

Ebben az évben új elemmel, a kétnapos Balatoni Hattyú Road Show-val

ki elektronikus hírlevelünket a több ezer feliratkozó számára.

bôvült közösségi programkínálatunk.

A negyedévente, évszakonként megjelenô és a tagjainknak megküldött

Rendezvényeinken 2011-ben 68 767-en vettek részt.

Madártávlat magazin digitális változata a honlapon keresztül bárki
számára elérhetô.
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EMBEREK - TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

MADÁRBARÁT KERT PROGRAM

EMBEREK - TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

Az MME 1979 óta választja meg az év madarát.
2011-ben az volt a célunk, hogy ne csak az egyes fajokkal
kapcsolatos problémákra, hanem a pozitív példákra is felhívjuk

A 2011-ES PÉNZÜGYI ÉV

BEVÉTELEK

a figyelmet ezért esett a választásunk az igen gyakori széncinegére.
Szervezetünk a 2010. évhez hasonlóan nehéz

5% szakmai
tevékenységek bevételei

A faj egyedszáma többek között a Madárbarát kert programnak

pénzügyi idôszakot könyvelhet el a 2011. évre is.

és a lakosság téli madáretetésbe való aktív bevonásának

Ugyanakkor örvendetes tény, hogy ebben az évben

6% értékesítés

köszönhetôen stagnált. A sok ezer kihelyezett mesterséges odú,

tovább tudtuk növelni támogatóink számát és

a sok tízezer téli madáretetô – nemcsak a kertvárosi és agrárterületeken,

a felajánlott adományok, adó 1% és támogatások

3% hazai
pályázatok

de a lakótelepeken is – mind-mind hozzájárult a faj sikeréhez.

összege meghaladta a 140 millió forintot ami a teljes

6% egyéb
bevételek

22%
magánszemélyek
támogatása

8% Adó 1%
felajánlások

bevételünk több mint 1/3-át tette ki. Ezzel jelentôs
A hazai lakosság madárvédelem iránti elkötelezettségét jelzi

lépést tettünk egy stabilabb és függetlenebb bevételi

a személyi jövedelemadó 1% felajánlások 2006, a társadalmi

szerkezet felé. Köszönet illeti ezért minden

kapcsolatok osztály megalakulása óta tapasztalható emelkedése is.

támogatónkat.

8% cégek,
alapítványok
támogatása

42%
EU-s és
nemzetközi
pályázatok

Összesen 385 millió forint
• 2006-ban: 13,1 millió Ft

A pályázati alapok egyre nehezedô ügymenete és

• 2007-ben: 18,1 millió Ft

nagy projektjeink elôfinanszírozása miatt a pályázati

• 2008-ban: 22,1 millió Ft

bevételeink a korábbi évekhez hasonlóan alacsonyab-

• 2009-ben: 27,1 millió Ft

bak voltak a vártnál. Ez annak is köszönhetô, hogy

• 2010-ben: 30,1 millió Ft

bár 2011-ben megérkezett két nagy összegû – LIFE

• 2011-ben: 31 millió Ft

Nature – pályázati bevételünk, de azokat számviteli
okok, valamint a pályázatok mechanizmusa miatt
a 2012. évben kerülhetnek csak jóváírásra.
Ebbôl következôen több mint 300 millió forint

KIADÁSOK
12%
központi iroda
5% vállalkozási
tevékenységek
költségei

47%
természetvédelmi
programok

11%
adományszerzés
költségei

bevétel áthúzódik a 2012-es évre, viszont

MME TERMÉSZETBARÁTOK BOLTJA

ennek ellenére is pozitív mérleggel zártunk.

A természetvédelmi munkához számos madárvédelmi eszközre,

Kiadásaink 47%-át közvetlenül természetvédelmi

mesterséges költôodúkra és -ládákra, etetôkre és nem utolsós

programjainkra fordítottuk, 13%-át a társadalmi

sorban téli eleségre van szükség. A madármegfigyelés

kapcsolatok területén ismeretterjesztési, oktatási és

elengedhetetlen kellékei a távcsövek, teleszkópok és szakkönyvek.

kommunikációs feladatink finanszírozására használ-

Ezek jelentôs része, különösen a madárvédelmi eszközök

tunk fel. Helyi csoportjaink munkájának költségei

nem szerezhetôk be Magyarországon megfelelô minôségben,

illetve az MME Központi Irodájának költségei

ezért az MME évek óta mûködteti Természetbarátok boltját.

a teljes költségvetés 12-12%-át tették ki.

A Központi Irodában lévô üzlet kedden és szerdán személyesen
is fogadja az érdeklôdôket, egyébként pedig csomagküldô

Célunk továbbra is az, hogy a következô években

web boltként üzemel. 2011-tôl a bolt végzi a Madárbarát kert

a támogatások növelésének ütemét megtartsuk, és

regisztrációs csomagjainak kiküldését is.

emellett stabilizálni tudjuk a pályázati forrásokat,
úgy hogy a továbbiakban ezek elôfinanszírozási
és társfinanszírozási kényszere ne okozzon likviditási
problémákat a szervezetnek.
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13%
társadalmi
kapcsolatok
12% helyi csoportok

Összesen 364 millió forint

GAZDÁLKODÁS

A SZÉNCINEGE ÉVE

ARANY FOKOZATÚ

BRONZ FOKOZATÚ

BRONZ FOKOZATÚ

• Chabada Kinga (Budapest), Csajbók Ferencné

MAGÁN TÁMOGATÓINK

MAGÁN TÁMOGATÓINK

CÉGES TÁMOGATÓINK

(Kecskemét), Csápori Papp Nóra (Miskolc), Császár

TÁMOGATÓINK

Csaba (Vác), Dr. Cseh Iván Patrik (Székesfehérvár),
• Szládovics András Budapest)

• Antal Marianna (Budapest)

• Bács-Zala Ingatlanforg. Sz.

• Vancsik Antalné (Hatvan)

• Bakonyi Gábor (Budapest)

• BÁCSVÍZ Víz-és,Csatornaszolgáltató Zrt. (Kecskemét)

• Igzácz Györgyné (Budapest)

• Dr. Ballai Éva (Budapest)

• BEFAG Rt. - Bakonyerdô Erdészeti és Faipari Zrt. (Pápa)

• Deák Ferenc (Perkáta), Deák Péter (Kartal),

• Dr. Sziráki Edina Ágnes (Decs)

• Balogh Erzsébet (Budapest)

• Biorest Kft. (Budapest)

Dr. Dévényi Norbert (Esztergom), Dobozi József

• Bánhidi Imre (Vác)

• Drive-Eletric Kft. (Gyôr)

(Iváncsa), Dorogman László (Budapest),

• Bárdos Péter (Budapest)

• E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (Gyôr)

Drégely Anna (Budapest)

• Békés Fruzsina (Göd)

• EDF DÉMÁSZ Zrt. (Szeged)

• Bringye Zsolt (Budapest)

• Fitoland Kft. (Budapest)

ARANY FOKOZATÚ

• Debreceni Károly (Lovasberény)

• Ganteline Kft. (Érd )

CÉGES TÁMOGATÓINK

• Dr. Demeter András (Törökbálint)

• GE Hungary Kft. (Veresegyház)

• Fábri Judit (Sajószöged), Farkas Árpád

• Eszékiné Dávid Mária (Budapest)

• HM Verga Veszprémi Erdôgazdaság Zrt. (Veszprém )

(Százhalombatta), Dr. Farkas Józsefné (Budapest),

• Magyar Hipermarket Kft. (Törökbálint)

• Farkas István (Dunakeszi)

• Holest Kft. (Budapest)

Fazekas Anna (Budapest), Fazekas Zsolt (Biatorbágy),

• MAVIR Zrt. (Budapest)

• Fidlóczky József (Budakalász)

• Ilcsi Szépítô Füvek Kft. (Budapest)

Dr. Fehérvári Gyula (Kálló), Fejér Tamásné (Budapest),

• Geréby György (Budapest)

• Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Budapest)

Dr. Fejérdy László (Budapest), Ferencné Fogarasi Éva

• Dr. Gross Balázs (Pécs)

• Pannonpower Holding Zrt. (Pécs)

(Kaposvár), Ferencz Sándor (Tenk), Ferenczhalmy

• Hajba Antal (Sárvár)

• Pöyry Erôterv Zrt. (Budapest)

Zoltán (Gödöllô), Ferenczi János (Dunaföldvár),

• Dr. Hodosi Miklós (Veresegyház)

• SAP Hungary Kft. (Budapest)

Ferenczi Norbert (Budaörs), Fésûs Antalné (Budakeszi),

EZÜST FOKOZATÚ

• James Atkins (Budapest)

• SPAR MAGYARORSZÁG Kft. (Bicske)

Fischer Béla László (Budapest), Fitos Tihamérné (Ercsi),

MAGÁN TÁMOGATÓINK

• Jeney Gyula (Budapest)

• SYBA Napvédelem Kft. (Dunakeszi)

Födô Szilárd (Nagykanizsa), Földesi Ágnes (Budapest),

• Kárász Cecilia (Csesznek)

• Vámôr Kft. (Budapest)

Dr. Frank Judit (Csorna)

• Détári Péter (Vác)

• Kecskeméti György (Budapest)

• Zárdai Ügyvédi Iroda (Budapest)

• Holbokné Boksay Rita (Budapest)

• Dr. Kovács Krisztina (Budapest)

• Telekaland Kft. (Gyöngyösfalu)

• Léderer Zsuzsa (Tiszaroff )

• Kôvári Emilia

Dr. Gál Melinda (Budapest), Galanits Rita Anna

• Pogány Ákos

• Lambert Regina (Szentendre)

(Budapest), Garamvölgyi Péter (Dunaújváros), Gáspár

• Szentpétery József (Szeged)

• Lehmann László (Budapest)

Ferenc (Szombathely), Gazsó György (Budapest),

• Varga Péter (Budapest)

• Molnár Monika (Szigetszentmárton)

Dr. Gergely Péter (Csobánka), Göllner László

• Molnár Sándor (Eger)

PÁRTOLÓ TAGJAINK

• Nagy Csabáné (Nagyberény)

Csire Melinda (Miskolc), Csongor Tibor (Budapest)

• Erôs Zsuzsanna (Budapest)

• Gaal Gyula (Budapest), Gajdos Sándor (Tatabánya),

(Budapest), Gráf Antalné (Ócsa), Grössing Gusztáv
(Budapest), Gräffné Szegedi Marianna (Dunabogdány),

• Olasz Ernô (Dunakiliti)

• Dr. Adonyi Ágnes (Budapest), Almási Gábor

Dr., Gyarmati Attila (Budapest), Gyarmati Imréné

• Oszvald Richárd Róbert (Budapest)

(Budapest), Angeli Sándor (Császártöltés),

(Mezôtúr), Gyôri Mária (Budapest)

EZÜST FOKOZATÚ

• Dr. Óvári Judit (Szeged)

Asztalos Sarolta (Aszód), Avar Péter (Budapest)

CÉGES TÁMOGATÓINK

• Pál Gábor (Pilisvörösvár)

• Haála Gyula (Biatorbágy), Hajdu Péter (Solymár),

• Dr. Pintér Gábor (Göd)

• Bakai Gergely (Budapest), Balog Csaba (Kecskemét)

Hajnal Erzsébet (Budapest), Hegedûs Zoltán (Göd),

• AB Hammarprodukter

• Dr. Pozsgay Csilla

Dr. Balogh Róbert (Budapest), Dr. Bán Tamás

Herpay Orsolya (Budapest), Hollósi Tibor (Székes-

• KPMG Tanácsadó Kft. (Budapest)

• Pozsonyi Erzsébet (Veresegyház)

(Budapest), Baranyai Károly (Budapest), Bárdos

fehérvár), Holovics István (Budapest), Homonnai István

• MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. (Budapest)

• Rácz Gergô (Budapest)

Barnabás (Budapest), Bata Tibor (Törökszentmiklós

(Budapest), Hopp Zsolt (Budapest), Hornyák Klára

• Swarowski Optik

• Dr. Radoszáv Miklós (Budapest)

Surjány), Beczner Farkas (Budapest), Berkes Istvánné

(Budapest), Hörömpö Gábor (Pápa), Hruska Csaba

• Syngenta Növényvédelmi Kft. (Budapest)

• Reszler Szilvia (Vál)

(Dávod), Dr. Berta Mária (Szolnok), Biróné Czinder

(Budapest), Hunyadi László (Budapest)

• Dr. Révész István (Orosháza)

Judit (Budapest), Bitter Edina (Budapest), Dr. Blaskó

• Dr. Somogyi Péter (Nagy-Britannia)

György (Solymár), Dr. Bodnár Ágnes (Budapest),

• Jagudits-Nagy Nóra (Sopron), Jakab Attila (Nyír-

• Szatmáry László (Budapest)

Bodor Beáta (Kétérköz), Dr. Bölcs Ágnes (Budapest),

bátor), Dr. Jermendyné Dr. Zsoldos Enikô (Budapest)

• Szokolay Ágnes (Budapest)

Boncz Éva (Körmend), Bönsch Stefan (Budapest),

• Vámos Judit

Borbás Ferencné (Budapest), Borkó Károly (Kisvárda),

• Vetier Márta (Budapest)

Bóta Géza (Mihályfa), Bukor László (Hetényegyháza),

• Dr. Zelkóné Rozsnyai Erzsébet (Remeteszôlôs)

Dr. Bukovácz Róbert, Bukovics Györgyi (Budapest)
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TÁMOGATÓINK

• Kalmár Gyula (Baja), Dr. Kancler Bálint (Budapest),

(Verôce), Neukum Ágnes (Budapest), Nok János

(Budapest), Török Zoltán Tamás (Nyergesújfalu), Tóth

Hunyadi Kft. (Budapest)

Karádi Zita (Budapest), Kárpáti Miklósné Dr. Hirka

(Dombóvár), Novreczky Csaba (Birján), Nyíri László

Péter (Zalaszentiván), özv. Tóth Tamásné (Piliscsaba),

KAZÉP Kft. (Orosháza)

Anna (Velence), Karsai Chislaine (Budapest), Katus

(Köröstarcsa), Nyíri Melinda (Szolnok)

Tóth Tibor (Budapest), Tóth Tímea (Vác), Trombitás

KEVI Növény Kft. (Túrkeve)

Péter (Budapest), özv. Turáni Józsefné (Budapest),

Konkoly Kft. (Jászberény)

Turtsányi Johanna (Piliscsaba)

Kontinex Kft. (Szeged)

Ferenc (Budapest), Dr. Kávai Annamária (Budapest),
Kenesei Gáborné (Budapest), Dr. Keresztes György Pál

• Ocsenás Pál (Budapest), Oláh István (Szeged),

(Budapest), Kerti Mária (Budapest), ifj. Király Kálmán

Dr. Oszolyné Jakab Éva (Budapest), Ozsváth Péter

(Bábolna), Kirizs György (Komárom Szôny), Dr. Kiss

Tamás (Pannonhalma)

Dániel (Budapest), Kiss Károly Miklós (Veszprém)

Lángmester Tüzeléstechnika Kft. (Szolnok)
• Uhrin Csaba (Békéscsaba), Üveges Zsuzsanna

Lausmed Kft. (Baja)

(Budapest)

Magyaralmási Agrár Rt. (Magyaralmás)

Kissné Olaj Anna (Tét), Dr. Kisvárday Zoltán

• Palásti Gábor (Budapest), Páldy Máté (Pécs),

(Hevesvezekény), Klenk József (Veresegyház), Dr. Kocsis

Pap László (Budapest), Papp Klára (Nagykovácsi),

• Dr. Vámosi Péter (Gödöllô), Varga Barbara

Minerva Kft. (Keszthely)

Zoltán (Balatonfüred), Koós Viktor (Tinnye), Kormos

Papp Zoltán (Helvécia), Pénzesné Mezôs Lujza (Pomáz),

(Veszprém), Varga Eszter (Kecel), Varga Károly (Szôd),

Nagy Lovas Kft. (Budapest)

Tiborné (Makád), Korpás Zoltán (Szolnok), Kósa Anita

Péterfi Csaba (Gödöllô), Pintér Tamás (Bóly), Pirik

Varga Krisztián (Székesfehérvár), Varga Lászlóné (Érd),

Norpan Kft. (Sátoraljaújhely)

(Budapest), Kovács Andrásné (Budapest), Kovács Ernô

Zsolt (Szigetszentmiklós), Pittner József (Pilisvörösvár),

Vaskó-Szedlár Gáborné (Berkenye), Venczel Erzsébet

Nosztalgia Ajándék Kft. (Budapest)

(Pilisborosjenô), Kovács Zoltán (Szigetszentmiklós)

Plichta Anikó (Budapest), Polányi Anna (Budapest),

(Veszprém), Veres György (Érd), Veszprémi Péter

PAMP Bt. (Baja)

Kovácsné Kárpáti Aranka (Baja), Kovácsné Rápolti

Dr. Pongor Lilla (Budapest), Presztóczki Zsolt

(Komárom Szôny), Víg Éva (Budapest), Virágné Mészár

Pannon Produkt Kft. (Lenti)

Gabriella, Kozák Katalin (Gödöllô), Kristóf Péter

(Esztergom)

Éva (Budapest), Visnyovszki András (Budapest),

Pismány Cellucci-Sec Kft. (Szentendre)

Vízhányó Attila (Kiszombor), Vogel Éva (Budapest)

Prevident Fogászati Ellátó (Marcali)

(Edelény), Kulcsár Valéria (Budapest), Kulman Tünde

Maxi-Q Bt. (Kaposvár)

(Kecskemét), Kuruczné Kovács Magdolna (Érd),

• Ránki Fülöp (Budapest), Rauscher Roland (Rétság),

Kútvölgyi József (Budapest)

Rednágelné Simon Diána (Sukoró), Richterné

• Weiperth András (Budakeszi), Dr. Weninger Tibor

Sprinter Fitochem Kft. (Eger)

Radóczy Csilla (Pécs), Roboz Katalin (Komárom

(Budakalász), Werli Szilvia (Kistarcsa), Werner Ákos

Szatuna Kft. (Balatonfûzfô-Fûzfôgyártelep)

• Lajos Zoltán (Eger), Lakner József (Bácsalmás),

Koppánymonostor), Rónai Kornél (Dunakeszi),

(Vác), Wirker Károly (Budapest), Witetschka Katharina

Treta Építoipari Kft. (Eger)

Lambert Zoltán (Szentendre), László Kristóf Balázs

Ronczai Sándorné (Zebegény), Rónay Zoltán

(Ausztria)

V-Holo-Med Kft. (Pécs)

(Budapest), Dr. Laurinyecz Barbara (Szeged),

(Budapest), Roósz Gábor (Budapest)

Sine Morbo Bt. (Békéscsaba)

Zalaerdô Zrt. (Nagykanizsa )
• Zágon András (Budapest), Zagyi Zoé Hanna

Lehóczky Gyula (Budapest), Lévai Réka (Kôszárhegy),
Lorencsics Lajos (Óhid), Lôrincz János (Zsámbék),

• Sági Sándor (Lébény), Salbert Imre (Balatonfüred),

Lovászi Péter (Szeged), Ludányi Imréné (Budapest),

Sasvári András (Budapest), Schermanné Kettesy Edit

Lukács Gábor (Páty)

(Budapest), Dr. Schönfeld Tibor (Budapest), Sebôk Irén

Zöld F. Kft. (Szolnok)

(Polgárdi), Zathureczky István Sámuel (Budapest)

(Budapest), Simon Attila (Kisrákos), Somogyi Elemérné
• Dr. Magosi Zoltán (Mezôhegyes), Dr. Makkai Ferenc

(Diósd), Stadler Gábor (Kaposvár), Stahl György

(Budapest), Mányi Dániel (Budapest), Margo E.Treer

(Nagykanizsa), Stempek Márta (Szerencs), Szabó Ágnes

(U.S.A.), Martiné Szalai Zsuzsanna (Budapest),

CÉGES ADOMÁNYOZÓINK

INTÉZMÉNYI TÁMOGATÓINK

(Ballószög), Szabó Csaba (Budapest), Szabó Márk

Activum Plusz Kft. (Budapest)

Budapest Fôváros Önkormányzata

Márton Tibor (Budapest), Matisz Csaba (Eger),

(Gödöllô), Szabó Péter (Pusztaszabolcs), Szaka József

Alp-Inter Kft. (Budapest)

Ciconia Stiftung

Medve Áron (Tiszakóród), Mende Márta Judit

(Budapest), Szakács Attila (Budapest), Szakácsi István

ALTOX Kft. (Gyál)

EAZA – European Association of Zoos and Aquaria

(Budapest), Dr. Menyhártné Augusztin Anita (Gyôr),

(Székesfehérvár), Szaniszlai János (Érd), Szarvas-Hier-

Arató Hungária Kft. (Budapest)

Európai Unió Környezetvédelmi Fôigazgatóság

Mészáros László (Szentendre), Mészáros Róbert (Pápa),

holcz Nikolett (Abaliget), Szegedy István (Budapest),

Balatoni Kft. (Budapest)

Konrad Lorenz Institute

Milanovich János (Gyôr), Molnár Antalné

Szelle Ernô (Veszprém), Dr. Szénási Ágnes (Pilisboros-

Braun Werk Kft. (Kartal)

Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Délegyháza), Molnár György (Zákányszék),

jenô), Szentesi László (Debrecen Józsa), Szép Gabriella

CHKY Desing Kft. (Budapest)

Nemzeti Civil Alapprogram

Dr. Mosolygó Zsuzsa (Budapest)

(Budapest), Sziebert Enikô (Mohács), Szilassy Balázs

Egri Szociális Otthonért Alapítvány (Eger)

Nemzeti Fejlesztési Ügynökég

(Budapest), Szlovák Erzsébet (Visegrád), Szöböllôdi

Emri-Patent Kft. (Debrecen)

Nemzeti Kulturális Alap

• Nagy Anikó (Budapest), Nagy Borbála (Budapest),

Csaba (Fajsz), Szôke Antal (Budapest), Szutor Attila

Erka Hungária Kft. (Budapest)

Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Nagy Ildikó (Budapest), Nagy Imre (Bükkzsérc), Nagy

(Zalaszabar)

Euronova Utazási Kft. (Budapest)

RSPB – Royal Society fot the Protecion of Birds

Irma Éva (Hajdúszoboszló), Nagy Lôrinc (Budapest),

Ex Cordis Bt. (Mezôfalva)

VÁTI Nonprofit Kft.

Nagy Robin (Budapest), Nagyné dr.Molnár Zsuzsa

• Takács Levente (Budapest), Tamás Péter (Budapest),

Fekete Rózsa Bt. (Dunakeszi)

Vidékfejlesztési Minisztérium

(Fertôszentmiklós), Nagyné Trapp Andrea (Budapest),

Tandori Júlia (Szeged), Tarjányi Ferenc (Budapest),

Fülöpke és Dorka Bt. (Debrecen)

Nagyszegi Ferenc (Budapest), Nemes Kristóf (Budapest)

Toldi Bernadett (Székesfehérvár), Tömöri Tamás

Gyógyszertár (Köröstarcsa)

Nemes Tamás (Budapest), Nemesnyik István (Békés-

(Gyöngyös), Tömöry Ákos (Budapest), Dr. Tordai

Higiénia Romantik Kft. (Budapest)

csaba), Németh Józsefné (Solymár), Dr. Németh Károly

György (Tác), Torma Edit (Dunakeszi), Törôcsik László
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