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Magyar Madármentők Alapítvány 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. III./2. 

 

2016 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

 

 
A természetvédelem fontosságáról nagyon sok szó esik napjainkban, a feladatok 

megoldásában viszont az állami szerepvállaláson kívül rendkívül nagy teher hárul a civilekre 

és a civil szervezetekre. 

A Magyar Madármentők Alapítvány - alapító okiratban deklarált - célja, hogy "a hazai vadon 

élő, védett és a fokozottan védett állat- és növényfajok védelmével, 

gyógyításával/kezelésével, ideiglenes és hosszú távú tartásával, 

tenyésztésével/termesztésével kapcsolatos tevékenységet támogassa, ezen igényeket 

képviselje, az ezekkel összefüggő tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő 

természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi törekvések színvonalát, társadalmi és 

szakmai elismertségét emelje".  

Ezen tevékenységének keretein belül 2016 évben az alábbiakat végezte el. 

 

Az alaptevékenység részét képező természetvédelmi oltalom alá tartozó fajok egyedeinek 

mentési adatai: 

 
108 fajhoz tartozó, 2024 egyed, melyből 1019 egyed madár (89 faj), 796 egyed emlős (11 faj), és 

209 egyed hüllő és kétéltű (9 faj) volt. 

 

Részletes adatok: 

 

Faj neve Összesen 

fekete rigó 192 

széncinege 116 

vörös vércse 69 

házi veréb 46 

házi rozsdafarkú 45 

egerészölyv 41 

nagy fakopáncs 35 

sarlós fecske 32 

karvaly 31 

molnárfecske 31 

füsti fecske 30 

zöld küllő 23 

erdei fülesbagoly 20 

fehér gólya 19 

tengelic 17 

zöldike 16 

seregély 15 

kuvik 14 

dankasirály 12 

barátposzáta 10 

gyöngybagoly 10 

énekes rigó 9 

kékcinege 9 

sárgafejű királyka 9 

vetési varjú 9 

bütykös hattyú 8 

erdei pinty 8 

vörösbegy 8 

meggyvágó 7 

balkáni fakopáncs 6 barázdabillegető 6 
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héja 6 

jégmadár 6 

macskabagoly 6 

szárcsa 5 

tövisszúró gébics 5 

csíz 4 

csóka 4 

fekete gólya 4 

fekete harkály 4 

kenderike 4 

erdei szalonka 3 

fürj 3 

kis poszáta 3 

mezei veréb 3 

nagy kárókatona 3 

rétisas 3 

szürke gém 3 

törpegém 3 

csuszka 2 

kakukk 2 

mezei poszáta 2 

parlagi sas 2 

sárgarigó 2 

vándorsólyom 2 

búbos vöcsök 1 

búbosbanka 1 

citromsármány 1 

csilpcsalpfüzike 1 

darázsölyv 1 

fattyúszerkő 1 

fenyvescinege 1 

fitiszfüzike 1 

foltos nádiposztáa 1 

fülemüle 1 

füleskuvik 1 

gatyásölyv 1 

gyurgyalag 1 

halászsas 1 

kabasólyom 1 

kerti geze 1 

kerti poszáta 1 

kis vízicsibe 1 

kis vöcsök 1 

kis fakopáncs 1 

közép fakopáncs 1 

léprigó 1 

mezei pacsirta 1 

nyaktekercs 1 

ökörszem 1 

őszapó 1 

pettyes vízicsibe 1 

réti fülesbagoly 1 

rövidkarmú fakusz 1 

sárszalonka 1 

szürke légykapó 1 

uráli bagoly 1 

összesen: 1019 (89 faj) 1019 

  keleti sün 356 

korai denevér 269 

denevér-faj 70 

törpedenevér 35 

kései denevér 23 

vörös mókus 21 

fehértorkú denevér 11 
durvavitorlájú 
törpedenevér 6 

barna hosszúfülű denevér 3 

fehérszélű denevér 1 

ürge 1 

összesen: 796 (11 faj) 796 

    

ékszerteknős (2 faj) 136 

görög/mór teknős 35 

mocsári teknős 25 

vízisikló 3 

kockás sikló 3 

fali gyík 3 

erdei sikló 3 

rézsikló 1 
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A fenti számok alapján az előző évhez képest – bár faj szám alapján egyel kevesebb fajt – 9 

egyeddel több madarat, 363 egyeddel több emlőst, 69 egyeddel több hüllő került az 

alapítvány által megmentésre.

2016 évben az Alapítvány az alábbi természetvédelmi/állatvédelmi témájú rendezvényeken 

szerepelt: 

 

2016. április 20-24. Föld Fesztivál; Fővárosi Állat- és Növénykert (önálló sátor és bemutató) 

2016. október 4-9. Állatszeretet Fesztivál; Fővárosi Állat- és Növénykert (önálló sátor és 

bemutató) 

 

Az alapítvány 2016 évben összesen 3 671 000,- Ft támogatást kapott: 

Ebből: 

� 1 %- os támogatásból        604 000,- Ft 

� Pályázati úton elnyert támogatásból   1 534 000,- Ft 

� Magánszemélyek támogatásából        47 000,- Ft 

� Vállalkozástól kapott támogatás      500 000,- Ft 

� Perselyes támogatásból       986 000,- Ft 

 

 

 

A kapott támogatások felhasználása: 

 

A Bubó doktor pályázat terhére 76 200,- Ft-ot, a Mentsvár az állatoknak pályázat terhére 

106 016 Ft került elköltésre. 

Az SZJA 1 %-ból 585 330,- Ft értékben kerültek beszerzésre mentett állatok ellátáshoz 

szükséges eszközök, valamint állatgyógyászati készítmények kerültek beszerzésre. 

Ezen felül: 

Tejpótló tápszerre az emlős állatkölykök nevelésére 18 360,- Ft 

Fém- etető tálakra 5 445,- Ft 

Fűtőlapok, melegítő lámpák 63 880,- Ft 

Állatgyógyászati készítmények 303 955,- Ft 

Állategészségügyi felszerelések 265 765,- Ft 

Különféle befogó és állatszállító dobozok 77 055,- Ft 

 

 

Budapest, 2017. május 15. 

 

 

 

               Putz Csaba 

         a kuratórium elnöke 

 


