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Az MME Elnökségének beszámolója a 

2019. és 2020. évek közgyűlései között eltelt 

időszakról

Bajor Zoltán

„A madárbarát Magyarországért!”
www.mme.hu



– 2020. 04. 24. (Online ülés)

– 2020. 03. 13. (Költő utca)

– 2020. 01. 24. (Költő utca)

– 2018. 10. 18. (Költő utca)

– 2019. 09. 13-14. (Szalakóta Központ, Sándorfalva)

– 2019. 06. 21. (Költő utca)

– 2019. 05. 18. (Költő utca, Küldöttközgyűlés előtt)

„A madárbarát Magyarországért!” www.mme.hu

Elnökségi ülések

Az Elnökség az elmúlt  1 év során 

7 alkalommal ülésezett



„A madárbarát Magyarországért!”
www.mme.hu

Az elnökség főbb tevékenységei a 2019-2020 

közötti időszakban 2/1.
Az MME életében bekövetkező legfontosabb események

• A Munkatársi szervezeti struktúra átalakításának ellenőrzése, az 

átalakítási folyamat nyomon követése

• A munkatársi bérrendszer fejlesztési lehetőségének áttekintése, lépcsős 

emelési struktúra kialakításának elfogadása

• Közalapítványok életében bekövetkező változások folyamatos 

ellenőrzése, nyomon követése, szükséges elnökségi döntések 

meghozatala

• Költségvetés folyamatos nyomon követése, valamint a középtávú 

likviditási terv rendszeres áttekintése, megvitatása

• Madártávlat megújulását követő első év áttekintése

• MME Székház jövője/LIFE IP látogatóközponttal kapcsolatos 

fejlemények folyamatos figyelemmel kísérése

• MME belső pályázat folyamatos nyomon követése, ellenőrzése



Az elnökség főbb tevékenységei a 2019-2020 

közötti időszakban 2/2. 
(Elnökségi határozatokkal elfogadott legfontosabb döntések)

– Harkályvédelmi Munkacsoport megalakulásának támogatása 

– MME Tudományos Ülés újraindításának támogatása                      

– Év madara 2020 szavazás három kijelölt madárfajának elfogadása  

– Fülöpházi tanya értékesítésének támogatása 

– MME tag polgármesterekkel történő kapcsolatfelvétel megindítása

– 2019-es Igazgatói Éves Beszámoló elfogadása

– A koronavírus járvánnyal kapcsolatos kormányzati döntések folyamatos 

figyelemmel kísérése 2020. márciusától, valamint az ezzel összhangban lévő 

elnökségi döntések meghozatala az aktuális helyzetnek megfelelően

– MME Bolt fejlesztésének támogatása, személyi állomány bővítése

– Dr. Csörgő Tibor felkérése újabb 4 évre (2024.12.31.) az Ornis Hungarica 

főszerkesztői posztjára

– 2020. évi rendhagyó Küldöttközgyűlés jogszabályok-

nak megfelelő lebonyolításának előkészítése, a                                       

lehetséges alternatívák megvitatása, a Közgyűlés által                                      

elfogadásra váró dokumentumok áttekintése

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbytech.hu%2F12-millioval-nott-a-microsoft-teams-felhasznalok-szama-a-mult-heten&psig=AOvVaw2gMDJYEv7TFc8den5KiGgH&ust=1588313408136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD1uNa-j-kCFQAAAAAdAAAAABAE


– 2014-ben a tagság csökkenése megállt, amely azóta lassú de 

folyamatos növekedést mutat. 2020-ra ismét tartósan 10.000 fő 

fölé emelkedett a taglétszám!

– Magánszemélyektől kapott összes támogatás összege 2019-ben 

280 millió Ft felett alakult (tagdíj, jelvény + egyéb adomány, 1% -

2018-ban ez az összeg 226 millió Ft volt)

– A tagdíjbevétel meghaladta a 32 millió Ft-ot

– Jelvénykampány 2019-ben elérte az 61 millió  Ft-os bevételt (Ez 

2018-hoz képest 21 millió Ft-os növekedés!)

– Adó 1% a 2017-es év csökkenését követően folyamatosan 

emelkedik, a 2018-as 32,4 millió Ft-hoz képest több mint 8 millió 

Ft-tal emelkedett (2019: 40,7 millió Ft!)

„A madárbarát Magyarországért!”
www.mme.hu

Jelentősebb események az MME életében -

adományok



www.mme.hu

Adománygyűjtés és egyéb bevételek alakulása

„A madárbarát Magyarországért!”
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• Komolynak nevezhető pénzügyi likviditási problémáink utoljára 2011-

ben voltak

• 2018 év végéig 1704 millió forintos összbevétel (734 millió Ft nyitó és 

969 millió Ft éven belüli bevétel) és 938 millió Ft-os kiadás valósult meg

• A költségvetési terv és a megvalósult költségvetés között nincs jelentős 

kedvezőtlen különbség a zárás után sem sőt: kevesebb kiadás mellett 

több bevétel valósult meg 2019-ben

• Továbbra is évekre előre stabilnak tűnik a pénzügyi helyzetünk, de a 

LIFE-projektek bizonytalansága ezt jelentősen befolyásolhatja

• A 2020-as költségvetési terv – bár a koronavírus helyzet                     

miatt módosulni fog, de – már előzetesen is 

biztosan finanszírozottnak látszik

„A madárbarát Magyarországért!”
www.mme.hu

Pénzügyek

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1szgi4_UAhVBjCwKHUYAAogQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaspigola.altervista.org%2Fquanto-vale-un-tonno%2F&psig=AFQjCNHITJBa8f_eUuwtRD1oLJyLDyqCNA&ust=1495940625358443


„A madárbarát Magyarországért!”
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Fajvédelem - élőhelyvédelem
• LIFE-pályázatok terén teljesen új rendszer lépett életbe 2018-ban:

– Pályázati rendszer 2 lépcsőssé vált

– 2018. június: Concept Note benyújtása

– 2018. október: Concept Note-ok alapján eredményhirdetés + meghívás a 2. körbe a 

teljes pályázat benyújtására

– 2019. január: teljes pályázatok benyújtása

– 2019. május: végeredmény

• 5 benyújtott pályázat

– Szalakóta - vezető

– Vipera - vezető

– Kék vércse - vezető

– Kerecsensólyom - partner

– Békászósas – partner

• Időszak: 2019-2025

• Összköltség: 17.635.734 Euro

• Minden pályázatunk átjutott a 2. körbe!



NYERTES PÁLYÁZATUNK :

Viability improvement of  Hungarian meadow viper 

populations and habitats in the Pannonian region

« LIFE HUNVIPHAB - LIFE18 NAT/HU/000799 »

„Rákosi vipera állományok és élőhelyek életképességének fejlesztése a Pannon 

régióban”

Költségvetés: 4.162.182

EU-finanszírozott: 75,00 %

Résztvevők:

• Koordináló kedvezményezett: MME

• Társult kedvezményezettek: Duna-Ipoly NP, FÁNK, 

• Fertő-Hanság NP, 

Kiskunság NP

• Részfinanszírozó: Agrárminisztérium 

Időtartam: 2019.08.01 - 2025.03.31



2019-ben induló további projektünk:

A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek

hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 

Priorizált Intézkedési Terv stratégiai 

intézkedéseinek megvalósításával

LIFE IP GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018)



Általános információk:

Projekt időtartam: 2019. január 1. – 2026. december 31.

Koordináló kedvezményezett: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

Együttműködő partnerek: 14 projektpartner: Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park Igazgatóság, Budapesti Erdőgazdaság Zrt., Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágyi 

Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület, Magyar Természettudományi Múzeum, 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Zöld 

Akció Egyesület

Projekt költségvetése: 17 258 307 € (közel 6 milliárd Ft)

Európai uniós támogatás: 60%

http://www.grasslandlifeip.hu/



www.mme.hu

Nemzetközi - BirdLife

• Európai választásokkal kapcsolatos kampány

• #IVoteNature #ATermészetreSzavazok

• Madártávlatban felhívás az uniós választások kapcsán

• Illegális madárpusztítások elleni kampány

• Magificent7, HősHetes, Veszélyes Vándorlás



www.mme.hu

Nehézségek

„A madárbarát Magyarországért!”

• Járványhelyzet előre nem látható hatásai komoly 

gazdasági problémák gyökere lehet Magyarországon, 

amely ránk is hatással lesz/lehet

• Civil szervezetek elleni kampány továbbra is érezhető

• A természetvédelem állami súlya továbbra is alacsony 

szinten mozog

• Egyes stratégiailag fontos ügyeinkre nem volt elegendő 

kapacitás: 

• Városi természetvédelmi ügyek kiemelt         

kezelése

• Céges partnerségek

• Önkéntes koordináció, elismerés fejlesztése

• Egyesület bázisainak fejlesztése

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapprendre-le-cinema.fr%2F10-petites-maladresses-de-scenario-a-eviter%2F&psig=AOvVaw0Ji495noUl-lNaMH3ORpJh&ust=1588318031621000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiy2fLPj-kCFQAAAAAdAAAAABAK


www.mme.hu
„A madárbarát Magyarországért!”

Prioritások 2020
• Stratégiai terv további nyomon követése és szükséges változtatások 

megtétele

• LIFE IP – Információs Központ ügyének folytatása

• MME Bolt fejlesztésének megvalósítása

• Szervezeti struktúra, működési rendszer átalakult, de a bérrendszer 

fejlesztése folytatódik

• Madáratlasz elkészítésének folytatása

• Önkéntesség rendszerének fejlesztése 

• Informatikai fejlesztés folytatása

• A járványhelyzet folyamatos nyomon követése, a                         

korlátozások és kényszerleállások feloldását követően               

helyzetelemezés és az új onnan kialakult helyzetre                                    

történő gyors és hatékony válaszadás az esetlegesen                      

bekövetkező negatív hatások kiküszöbölése/mérséklése                        

céljából

https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.chizobamorah.com%2Fpriority-lane-stress-free-wait%2F&psig=AOvVaw17VoQKwyxjgbCXTNuHTjQf&ust=1588318874404000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjcroTTj-kCFQAAAAAdAAAAABAQ


„A madárbarát Magyarországért!”
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Köszönöm a figyelmet!

Bajor Zoltán

elnök

bajor.zoltan@mme.hu

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Budapest 1121, Költő u. 21

www.mme.hu





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. HALMOS GERGŐ DÉNES ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.04.30. 12.28.03


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: halmos.gergo@mme.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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