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2016. 06. 17. (Költő utca)
2016. 08. 26-27. (Sasközpont)
2016. 10. 06. (Költő utca)
2016. 11. 04. (Költő utca)
2017. 01. 13. (Költő utca)
2017. 03. 03. (Költő utca)
2017. 04. 21-22. (Boldogkőújfalu)
2017. 06. 23. (Költő utca)
2017. 09. 22. (Költő utca)
2017. 10. 20. (Költő utca)
2018. 01. 26. (Költő utca)
2018. 03. 09. (Költő utca)
2018. 04. 20-21. (Fenékpuszta)
2018. 06. 29. (Költő utca)
2018. 09. 14. (Költő utca)
2018. 10. 19. (Költő utca)
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–

2019. 01. 25. (Költő utca)
2019. 03. 08. (Költő utca)
2019. 04. 12. (Költő utca)
2019. 05. 18. (Költő utca, Küldöttközgyűlés előtt)
2019. 06. 21. (Költő utca)
2019. 09. 13-14. (Szalakóta Központ, Sándorfalva)
2019. 10. 18. (Költő utca)
2020. 01. 24. (Költő utca)
2020. 03. 13. (Költő utca)
2020. 04. 24. (Online ülés)
2020. 06. 19. (Költő utca)
2020. 09. 04.-05. (Felsőtárkány)
2020. 10. 16. (Online ülés)
2021. 01. 22. (Online ülés)
2021. 03. 12. (Online ülés)
2021. 04. 16. (Online ülés)

Az Elnökség az elmúlt 5 év során eddig összesen 32 alkalommal ülésezett
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Személyi változások (2016-2021)
• A 2016-ben indult új 5 éves ciklus újjá alakult elnökséggel indult: Nagy Sándor
és Szép Tibor leköszönő elnökségi tagok helyére 2016-ban Pellinger Attila és
Tamás Enikő Anna lépett. Enikő cikluson belüli lemondását követően
Babocsay Gergő vette át a helyét
• Új könyvvizsgálónk és új gazdasági igazgatónk (Wolfné Magyar Zsuzsa) lett
2016-ban
• Ugyanebben az évben új természetvédelmi igazgató érkezett hozzánk Tóth
Péter személyében, aki rövid ideig elhagyott minket, de ma már újra a
csapatunk tagja
• 2016 novemberétől Králl Attila is visszatért hozzánk és Természetvédelmi
Osztályvezetőként erősíti munkánkat
• Harangi István 42 év munkaviszony után
nyugdíjba vonult 2021-ben
• Fatér Imre és Péchy Tamás több évtizedes
munkájukat követően ugyancsak ebben a
ciklusban mentek nyugdíjba
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Az elnökség által végzett, illetve ellenőrzött
feladatok a 2016-2021 közötti időszakban 2/1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Személyi finanszírozás középtávú tervezése (2016)
Tagsági és támogató rendszer fejlesztésének lehetőségei és áttekintése (2017)
DM kampányok (adománygyűjtés) kiszélesítésének lehetőségei, fejlesztése (2017)
Madárgyűrűzés fenntartható működtetésének koncepciója, új szabályzatrendszer
felállítása szakosztályi oldalról – szükséges döntések meghozatala (2017)
Madarak és Fák Napja verseny újbóli beintegrálása az MME-be (2017)
LIFE pályázati tervek áttekintése, jövőbeli célok meghatározása (2017)
MME szervezeti struktúra módosításának áttekintése, végrehajtása - 2018
Bérek helyzete, bérrendszer áttekintése, 3 lépcsős bérfejlesztési stratégia elfogadása
– 2018
Madártávlat megújítása és megújulását követő első év áttekintése – 2018-2019
Harkályvédelmi Munkacsoport (később szakosztály) megalakulásának
támogatása – 2018
MME Tudományos Ülés újraindításának támogatása - 2019
MME tag polgármesterekkel történő kapcsolatfelvétel megindítása – 2019
Dr. Csörgő Tibor felkérése újabb 4 évre (2024.12.31.) az
Ornis Hungarica főszerkesztői posztjára – 2019
Harkályvédelmi

Szakosztály logó
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Az elnökség által végzett, illetve ellenőrzött
folyamatos feladatok a 2016-2021 közötti
időszakban 2/2

• MME belső pályázat nyomon követése, ellenőrzése
• Likviditási terv áttekintése – pénzügyi helyzet ellenőrzése
• Közalapítványok életében bekövetkező változások ellenőrzése, nyomonkövetése,
szükséges elnökségi döntések meghozatala
• Madárvárták helyzete, madármentés hazai hálózatának áttekintése
• TT ülés és KKGy szervezése
• Stratégia megvalósulásának nyomon követése
• MME központ (LIFE IP)
• Éves költségvetési beszámolók és költségvetési tervek áttekintése és előkészítése a
Küldöttközgyűlésre
• Év madara kampány előkészítésében részvétel
• Igazgatói Éves Beszámoló elfogadása
• Kitüntetések adományozásának évenkénti áttekintése
LIFE-IP Grassland
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Az elnökség főbb tevékenységei 2020-2021
közgyűlései közötti időszakban
• A koronavírus járvánnyal kapcsolatos események és ezzel kapcsolatos kormányzati
döntések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint az ezzel összhangban lévő
elnökségi döntések meghozatala az aktuális helyzetnek megfelelően – 2020.
márciusától folyamatos
• Koronavírus járvánnyal kapcsolatosan folyamatos likviditásfigyelés – nem volt
számottevő visszaesés a bevételeinkben (Jelentős eredményként értékelhető!)
• Vízimadárvédelmi Szakosztály megújulásának elősegítése – 2021
• 2020 októberétől új webfelület bevezetésének támogatása az MME Bolt kapcsán –
jelentős forgalomnövekedés!
• Átfogó szakpolitikai javaslatcsomag elkészítésének támogatása a Közös Agrárpolitika
újratervezéséhez + Szakmai összefogás az agártámogatások megváltoztatásáért
(Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület,
Országos Magyar Méhészeti Egyesület,
Országos Magyar Vadászkamara)
• Online TT-ülés és Küldöttközgyűlés feltétleinek
megteremtése, valamint ennek szervezésében
történő részvétel
Év madara - Erdei fülesbagoly 2020
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Jelentősebb események az MME életében az elmúlt
egy évben – Nemzetközi események
•
•
•
•
•
•

One Planet One Right kampány
Post 2020 biodiverzitás célok
KAP kampány
BirdLife európai hálózatfejlesztés – Nyugat Balkán
Nemzetközi kitűző adománygyűjtés koordináció
BirdLife European and Central Asian Partnership
Meeting online
• BirdLife stratégia 2022-2030
• 2022-ben 100 éves az ICBP/BirdLife
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Fajvédelem – élőhelyvédelem - pályázatok
– Szalakóta LIFE sikeres zárása (kb. 2000 pár program végére,
kezdetekor: 1200-1400 pár)
– Áramszolgáltatók finanszírozásával elkészülő új konfliktustérkép
– Új szerkezet fejlesztések villanyoszlopok tekintetében
– Rákosivipera-védelmi Központ megújítása
– Grassland LIFE IP keretén belül NAK továbbképzés, Natura 2000.
hu honlap frissítése
– Túzok LIFE programon belül Natura2000 képzés szervezése + Elearning
– Bat4Man pályázat segítségével kiállításszervezés és a Denevérmánia
nevet viselő kiadvány megrendezésére, illetve kiadására került sor
– OakeyLIFE keretében inváziós fajok felmérése történt
Kunpeszéren
– Rákosi vipera LIFE programunkon belül Viperás
csipogó és vándorkiállítás elkészítése
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Pénzügyek
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 1156 millió forintos összbevétel (nyitó összeggel)
 810 millió Ft-os kiadás

• 2017:

 1245 millió forintos összbevétel (nyitó összeggel)
 859 millió Ft-os kiadás

• 2018:
 1113 millió forintos összbevétel (nyitó összeggel)
 759 millió Ft-os kiadás

• 2019:
 1704 millió forintos összbevétel (nyitó összeggel)
 938 millió Ft-os kiadás valósult meg

• 2020:
 1337 millió forintos összbevétel (nyitó összeggel)
 724 millió Ft-os kiadás
A pandémiahelyzet ellenére nem volt számottevő visszaesés a bevételinkben!

• Komolynak nevezhető pénzügyi likviditási problémáink utoljára 2011ben voltak!
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Társadalmi Kapcsolatok – áttekintés (2016-2021)
– Év madarai:
•
•
•
•
•
•

Haris (2016)
Tengelic (2017)
Vándorsólyom (2018)
Gólyatöcs (2019)
Erdei fülesbagoly (2020)
Cigánycsuk (2021)

• Nagyrendezvények 2016-tól 2020 év elejéig rendben zajlottak, melyet a
járványhelyzet az elmúlt egy évben teljesen felülírt
• Facebook: 53 358 kedvelés (2021)
(2016-ban: 27.000 kedvelés:)

• Youtube-csatorna: 3 375 724 megtekintés (2021)
(2016-ban: 1.200.000 megtekintés)

• Madárbarát kert programban regisztráltak: 8278 (2021)
(2016-ban: 5000 körüli résztvevő)
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Társadalmi Kapcsolatok – idei év eseményei
• Tagság továbbra is emelkedő tendenciát mutat
• Általános kommunikációban az online térre alkalmazható megoldásokhoz kellett
alkalmazkodni
• Oktatásban a járványhelyzet nem várt nehézdégeket okozott – legtöbb eseményünket
nem lehetett megszervezni
• „Kezdő madarász vagyok” képzés folytatása (Budapest, Székesfehérvár, Dunakeszi,
Győr)
• Adományszervezés
– Levélkampányok kis módosításokkal a tervezett rendben valósultak meg
– 1% kampányunk a felajánlott összeget tekintve rekordot döntött
(42 M Ft feletti eredmény!)
• Madárbarát kert programunk keretén belül
megindult Madárbarát kerület programunk
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Monitoring és kutatás – idei év eseményei
• Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
– Bizottság létrehozása
– Rendszerek felkészítése

• MMM/MAP
– Felmérésekben jelentős növekedés belső pályázatnak köszönhetően

• Madáratlasz
– Európai: 2020 december
– Hazai: hamarosan!

• 2020-ban 281 négyzetről érkezett be feldolgozható MMM terepnapló, ami az előző
évekhez képest jelentős emelkedés.
(Eddig 1287 négyzetben 902 felmérő végzett MMM számlálásokat 11526
alkalommal.)
• Turdus – mobil applikáció fejlesztése a Grassland LIFE IP finanszírozásával
(hamarosan élesben!)
• MAVIR-MME együttműködés
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Nehézségek
• Tagság jelentősebb növelése továbbra sem valósult meg
• Belső képzésben és Madárvárták terén nem sikerült átütő
eredményeket elérnünk
• Adminisztratív terheink továbbra is nőnek + új kihívásokat okozó
pandémiahelyzet
• Jogi és politikai környezet továbbra is bizonytalan
• A sok nagyméretű projekt menedzsmentje egyre
profibb megközelítést igényel
• A környezetügy állami súlya továbbra is meglehetősen
gyenge
• MME székház kérdése továbbra sincs megnyugtatóan
rendezve (bár az erre való törekvések meghozták az
első eredményeket
• Önkéntesképzés továbbra is megoldatlan
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Köszönöm a figyelmet!
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Budapest 1121, Költő u. 21
www.mme.hu
Bajor Zoltán
elnök
+36/20 252-39-60
bajor.zoltan@mme.hu

