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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 
A Támasz az Embernek – Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítványunk 2009. évben 
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 6.910 ezer Ft, a saját tőke 
6.450 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a 
közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból.  
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 
Tárgyévben a Szervezetünknek 996 ezer Ft állami támogatást nyert el, ebből 746.250 Ft ez 
évben megérkezett, a többi a megállapodás alapján, 2010. elején lesz utalva. Az ez évi 
támogatást teljes egészében fel is használta. A megállapított támogatás összege 13 ezer Ft-tal 
kevesebb az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. 
számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.  
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 263 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet 
mindig törekszik arra, hogy takarékos gazdálkodással valósítsa meg közhasznú céljainak 
elérését. A működés biztonságát így hosszabb távra is bebiztosította. A vagyon felhasználását 
részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).  
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  
 
Tárgyévben alapítványunk összesen 1.238.088 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 
csupán töredéke az előző évinek. A jelentős csökkenés oka elsősorban a foglalkoztatás 
finanszírozás átrendeződése. Míg tavaly a mi költségvetésünkön keresztül lettek alkalmazva a 
munkásaink, jelenleg az Út a munkához programban az önkormányzatoknál szerepelnek ezen 
kiadások. A ROP pályázati támogatás, ITIKA alapítvány átvét, a vállalkozás adománya 
egyszeri bevételek voltak az 2008-ban, 2009-ben nem sikerült hasonló pénzeket szerezni. A 
kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT 
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 
Szervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, 
összegét tekintve 52 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A költségtérítés kifizetések az előző évhez 
képest jelentősen csökkentek. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem 
történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések 
részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 
 



7. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 
 
 
A szervezet rövid bemutatása 
 

A “Támasz az embernek – támasz a természetnek” Közhasznú Alapítvány 2003-ban, civil 
kezdeményezésre jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a világhírű Ipolytarnóci 
Ősmaradványok Természetvédelmi Terület térségében lévő Ipolytarnóc, Litke, Mihálygerge, 
Egyházasgerge települések hátrányos helyzetű lakosságát, természetbarát munkalehetőségek 
megteremtésével, illetve természetvédelmi kezelés jellegű foglalkoztatással. Az alapítvány a 
kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektet azon munkanélküli személyek foglalkoztatására, akik 
koruk, iskolai végzettségük, kisebbségi hovatartozásuk miatt a munkaerő piacon hátrányos 
helyzetben vannak. Emellett részt vállal a térség környezetvédelmi - és természet-megőrzési 
feladatainak végzésében, illetve a térség ökoturizmusának fenntartható fejlesztésében. 
 
 
A szervezet felépítése 
 

Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve az Alapító által létrehozott 
3 tagú kuratórium. 
A kuratórium tagjai az alapításkor: 
 

Elnök: Juhász Tamás (3070 Bátonyterenye, Fenyves út 5.) 
Alelnök: Petikné Péter Erika (3138 Ipolytarnóc, Petőfi út 6.) 
Titkár: Mravecz Gábor (3100 Salgótarján, Úttörők út 19. 4/2.) 

 
A Kuratórium tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül – társadalmi 

munkában- tesznek eleget. 
 
 
Tevékenység bemutatása 
 
Foglalkoztatás   
 

2009-ban 13 főt alkalmazott az Alapítvány, ebből alkalmi munkavállalói kiskönyvvel 4 főt, 
6 főt Út a munkához programon belül, 1 főt főállásban, 2 főt pedig továbbfoglalkoztatottként 
alkalmazott. 

Az „Út a munkához” programon belüli foglalkoztatást a Mihálygerge, Litke, Ipolytarnóc 
község önkormányzataival kötött megállapodások alapján valósítottuk meg. A 2008-es év 
sikeres zárása a jó gazdálkodásnak és a takarékosságnak köszönhető, melynek eredményeként 
2009 év elején rendelkezett az Alapítvány olyan pénzügyi háttérrel, hogy folytatni tudta a 
foglalkoztatást. A későbbiekben más támogatóktól kapott támogatásoknak köszönhetően 
biztosítva volt az anyagi háttér a foglalkoztatásra. 

A foglakoztatást a Magyar Állam tulajdonát képező Ipolytarnóci Ősmaradványok 
Természetvédelmi Területen, valamint alkalmanként a Világörökség részét képező Hollókői 
Tájvédelmi Körzet természeti területén végeztük, de az önkormányzati területek kezelésébe is 
besegítettünk.  

Aktívan közreműködtünk a természetvédelmi kezelési feladatok elvégzésében, természeti 
értékek bemutatásában, kulturális értékeink megóvásában, karbantartásában. 

 
 



Munkavédelem 
 
2009. évben megújítottuk az együttműködést a munkavédelmi tanácsadóval.  
 
Együttműködés 
 
Szervezetünk széleskörű társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik, sokrétegű feladatokat lát el, 
ahol a környezetvédelem, természetvédelem jelen van, a környéken mindenütt ott vagyunk. 
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködve természetvédelmi kezelési, megőrzési 
feladatokat végeztünk. 
Részt vettünk a Teleki Pál megyei földrajzi- földtani verseny lebonyolításában. 
Önkormányzatokkal szorosan együttműködtünk a foglalkoztatás megoldásában 
Ipolytarnóc község Önkormányzatával közösen pályázva elnyertük az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér Címet, a cím elnyerése után beadtuk a pályázatot a művelődési ház 
átalakítására. 
Pro Kalondiensis polgári egyesülettel (Kalonda Szlovákia) jó kapcsolatot sikerült kiépíteni 
több közös határon átnyúló pályázatot nyújtottunk be, ez idáig sajnos sikertelenül. 
Rackagulyás főző versenyt szerveztünk az idegenforgalom növelésében érdekelt cégekkel 
BNPI, Gelka System, Cristina park hotel. 
Tagjai vagyunk 36 Jó palóc közhasznú egyesületnek, mely a Leader pályázat hasznosítására 
alakult meg, valamint alapító tagja vagyunk a Novohrad-Nógrád Geopark Egyesületnek. 
 
 
Elvégzett természetvédelmi kezelési feladatok 
 
1. Védett gyepek és fás legelők kezelése 
 
- Tisztítással, bozótirtással, szárzúzással a spontán erdősülés megakadályozása, a területek 

előkészítése legeltetésre Ipolytarnócon. 
- Az ipolytarnóci védett terület parkosított részeinek gondozását az év folyamán 

folyamatosan végeztük. A munkák főleg kaszálásra és fűnyírásra terjedtek ki.  
- A legeltetésből kimaradt területeket kaszáltuk és a takarmányt báláztuk. 

 
2. A védett őshonos racka juh állomány gondozása és legeltetése 
 
- Az évről évre növekvő juh állomány egyre nagyobb területeket igényel. Biztosítottuk az 

állomány legeltetését, őrzését, gondozását.  
- A legeltetéssel a legelők fenntartása is részben megoldódott. 
- A növekvő állomány egyre több takarmány (széna, abrak) és szalma tárolását teszi 

szükségessé.  
 

3. Tanösvények kezelése Hollókőn és Ipolytarnócon 
 

- Állandó feladataink közé tartozott az Ipolytarnóci Kőzetparki-, Geológiai-, Kőszikla- és 
Biológiai tanösvények karbantartása. 

- A kőzetparki ösvényen a kihelyezett kőzetminták közti terület gyomtalanítása, valamint a 
korlátok karbantartása volt a feladat.  

- A biológiai tanösvényen a táblák karbantartását végeztük és biztosítottuk az ösvény 
folyamatos kaszálását. 

- A legtöbb feladatot a védett terület legfőbb értékeit bemutató geológiai tanösvény 
karbantartása hárított ránk. Az egész éves nyitva tartás miatt a tanösvény és az azon 



kiépített bemutató létesítmények folyamatos állagmegóvást igényeltek. A tavaszi 
olvadáskor a szabadtéri feltárások omlásával felhalmozódó törmelékek eltávolítása, a 
nyári záporok következtében előforduló áradások, télen a lehulló nagy mennyiségű hó 
okoz kihívást, amiknek eddig sikeresen megfeleltünk. A hidak állagmegóvása is 
időszerűvé vált, több helyen vált szükségessé a hídkorlát javítása, cseréje, valamint a 
járófelület deszkázatának cseréje.  

- Ebben az évben is szükség volt munkánkra Hollókőn a Tájvédelmi Körzetben. A vártúra 
ösvény hálózatának nyomvonal helyreállítását, a bedőlt fák eltávolítását, valamint a 
vandál kezek által megrongált információs táblák javítási munkálatait végeztük el.  

 
4. Részvétel a parlagfű irtási programban. 
 
- A feladatunknak éreztük, hogy a védett területeken - ahol a turisták tömegesen jelennek 

meg - csatlakozzunk az erősen allergén és tájidegen parlagfű irtásának programjához. A 
parlagfű mentesítést Ipolytarnócon és Hollókőn, a védett gyepeken és a tanösvény 
hálózatok mentén végeztük.  

 
5. A vizes élőhely kezelés 
  
- A vizes élőhelyek kezelése a gátszakaszok és a partszegélyek kaszálásával valósult meg, 

melyet az év folyamán több alkalommal is elvégeztünk. A gátak zsilipjeinek karbantartása 
is megtörtént. 

 
6. A bükkábrányi mamutfenyők konzerválása 
 
- Komoly feladat volt a mamutfenyők konzerválása. Munkánk eredményeként sikerült a fák 

széthullását megállítani. A konzerválás folyamata még nem fejeződött be, most újabb 
módszerrel próbálkozunk a fák további zsugorodásnak megállításán. 

 
7. Kivett területek karbantartása 
 
- A természetvédelmi terület működtetéséhez kapcsolódó létesítmények karbantartása. 

Olyan javításokról van szó, melyek elvégzése nem igényli szakember jelenlétét, a 
mindennapi működéssel kapcsolatos feladatok. 

- Ezek körébe sorolandó a kutató és szolgálati létesítmények téli tüzelővel történő ellátása. 
A területen nagy hangsúlyt helyeznek a megújuló energiaforrások használatára. Már évek 
óta használják meleg víz előállításra a napenergiát napkollektorok segítségével, de a 
fűtésben még mindig a fának van jelentős szerepe. Az alapítvány vállalta fel a téli tűzifa 
begyűjtését a természetvédelmi és erdészeti előírások betartásával. 

 
Természeti értékek bemutatása, népszerűsítése és természetvédelmi tudatformálás 
 
- Az alapítvány dolgozói folyamatosan végeztek bemutatásokat a geológiai tanösvényen, 

megismertetve a látogatókat a terület földtani és természeti értékeivel. 
- A Teleki Pál földrajzi-, földtani verseny megyei döntőjének lebonyolítását a diákok 

felkészülését előadások megtartásával segítettük elő. 
- Nógrád megye természeti és kulturális értékeit bemutató és népszerűsítő kiadványokat 

terjesztettünk. 
- Felvállaltuk a környező településeken működő falusi turizmus keretében működő 

vendégházak reklámozását, kiajánlását és folyamatosan adtunk információkat más kiállító 
helyek nyitva tartásáról és az egyéb természeti értékek megközelíthetőségéről. 



 
 
Pályázatok 
 

2009-ban az alapítvány két pályázatot adott be. 
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Észak-Magyarországi Régiójához nyújtott be működési 

célú támogatásra. 
A pályázat keretében az NCA 996000.- forintot állapított működési költségeink 
enyhítésére. 
Az NCA keretében kapott működési célú támogatás nagymértékben hozzájárult az 
Alapítvány alaptevékenységének végzéséhez. E pályázat nélkül szervezetünk is hamar 
működésképtelenné válna, el lehetetlenedne működése. 

2. Ipolytarnóc község Önkormányzatával közösen pályázva elnyertük az Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér Címet, melynek keretében sikerrel pályáztunk az 
ipolytarnóci művelődési ház átalakítására.  

 
Szja 1 % felhasználása 
 
Ebben az évben az Alapítvány az Szja 1 %-ból. 78.318 Ft támogatáshoz jutott. A 
rendelkezésre bocsátott összeget foglalkoztatásra fordítottuk. 
 
 
 
Záradék:  
 
E közhasznúsági jelentést a Támasz az Embernek – Támasz a Természetnek Közhasznú 
Alapítvány kuratóriuma a 2010. június 7-i ülésén elfogadta.  
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Az egyszerűsített éves beszámolót a ECOBÜRO Kft  mérlegképes könyvelője állította össze,  
könyvszakértő azt nem vizsgálta.  

 


