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Csuka István
az egyesület elnöke

l.Preambulum
A GyiÍri VasuÍas Természetjáró Egyesiilet a hatáIyos jogszabályok, és az alapító
okiratának megfelelően kijzhasznú tevékenységet végez, társadalmilag hasznos
és közösségÍe remtő tevékenységet.

Az Egyesület a Vagyoni, pénzÜgyi és jÖVedelmi helyzetéről az t]zleti éV kÖnyveinek lezáÍásál köVetően az
úzleti éV utolsÓ napjáVal, mint mérleg fordulÓnappal, az sztv._ben és a 34212011(Xll.29' ) kormányrendeletben meghatározottak szerint készítieI az egyszerűsített éVes beszámo|Óját'
Az EctV' 29.s (3) szerint az egyesület beszámo|Ója taÍlalmazza:
a mérleget (egyszerűsített mérleget)

az eredménykimutatást (eredménylevezetést)
kettős konywitel esetében a kiegészítő mellékletet

Az Egyesület a tevékenységéhezsziikséges forrásokat a tagok és a pártoló tagok tagsági befizetéseiből,
a tagok által befizetett támogatásokbÓl Valamint egyéb bevételekből biztosította. Az egyéb bevételek az
alaptevékenység(alapítÓ okiratban meghatározott cél szerinti tevékenység) ellátását és az egyesület
működésének fenntartását biztosítják.
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Az egyesület 2013 éVben vál|alkozási tevékenységet is folytatott, pénzeszkÖzeit kincstárjegybe fektette

be. Ebből a tevékenységbő| 38 e Ft' árfolyam nyerség formájában, Vállalkozási nyerség származott' Ebből a tevékenységből társasági adó kÖtelezettség nem keletkezett'

A kÖzhasznÚ tevékenységből származő bevételek és kiadások rész|etezéseaz 1' számÚ mellékletben találhatÓ' A számszaki adatok mind az előző év mind a tárgyéV Vonatkozásában kimutatásra kerültek a fent
említett tábláZatban.

d

2013 évtol az egyesület az S4a 1o/o fogadására Vált jogosulttá. Ebben az évben a magányszemélyek
személyi jöVedelemadójának 1% felajánlásábÓl az egyesÜlet 238 535 Ft Összegben részesü|t' Az összeg
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teljes egészébenaz egyesület cél szerinti tevékenységétszolgálja' Az összeg felhasználásárÓ|
nyomtafuányon számol be az egyesület a NAV felé'

a 13Koz

párhuzamosan folyik az egyesü|et alapszabáIyának a mÓdosÍtása, a
A mérleg-beszámoló készítéséVel
szervezet EctV. szerinti kÖzhasznú szervezetként tÖrténo ismételt nyilVántartásba véteIe miatt'

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
(adatok e Ft-ban)
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Induló tőke

Tárgyévi váIlalkozási nye-
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Saiát tőke ősszesen
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1
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Az egyesület 2013' évi adózott nyeresége 507 e Ft Volt, ebből vállalkozási nyeresége 38 e Ft, közhasznú
tevékenységből száÍmaző nyereség 469 e Ft' A mérleg főosszege, mint az eszkÖzÖk és források egyezó
osszege tárgyéVben 1' 493 e Ft-ot tesz ki'

A Győri Vasutas TermészetjárÓ Egyesület 2013. éVben nem nyÚjtott sem pénzbeli, sem természetbeni
juttatást Vezető tisztségViselőinek. Az Egyesületnél sem ÖsztÖndíj, sem adomány, sem segély kifizetésére
nem kertilt sor.
Elnökségi tagok:
csuka lstván-elnok
Béli LászlÓ-tag

Szabó lstvánné-tag

szűcs Tiborné{ag
Haraszti Aranka{ag

3 oldal

Az egyesületnél 2013 éVben Felugyelő Bizottság nem ml'ikÖdÖtt mivel éVes szinten a bevételek nem haladták meg az alapíti okiratban meghatározott 5 millió forintot'

Az EgyesÜlet céljai megvalósítása érdekébenaz alábbi közhasznÚ

tevékenységeket

végzi:
A természetben Való aktíV gyaIogos tÚrázás és különféle szakági tÚrázás.
TÚraprogramok koordinálása, ÖnkÖltséges hazai és ktjlföldi tÚrák szervezése.
AktíV részvételturisztikai és környezetvédelml rendezvényeken.
Túramozgalmak teljesítésénekmegszervezése, illetve azok teljesítésénekelósegítése'

A közhasznú sporttevékenysége körében

nyújtott szolgáltatásalt

az EgyesÜlet tagjain kíVt]l bár-

mely személy is igénybe Veheti'

Lehetőségeihez mérten biztosítja a kÖrnyezetvédeIemhez' és a sportoláshoz' Valamint az egyesi]leti élethez szÜkséges feItételeket.
A rendeIkezéséreálló javakkal a kitűzött cé|ok érdekébengazdálkodik.
Az anyagi feltételek biztosításához gazdasági tevékenységetfolytat.
Az Egyesület a fentiekben sorolt céljai megvalÓsítása érdekébenaz alábbi kÖzhasznú tevékenységeket Végzi:
szabadidősport egészségmegórzési és betegség megelőzési célokbÓl. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogVlszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételéVel' Elsősorban: a természetben ValÓ aktÍV gyalogos túrázás és kt]lönféle szakági túrázás iránti
igények kielégítése;a túrázás során érintett tájak oÍszágok' népek kultúrajának megismertetése;
Valamint - céljaival összhangban - onkÖltséges hazai és kulfoldi túrák' természetjárÓ rendezvények szervezése.
TermészetvédeIem' állatvédelem'
Egészségmegőrzés,betegségmegelŐzés.
Kulturális tevékenység'

2013' éVben tagságunk száma tovább nőtt: az e|Őzl éVi 381 főról 430 főre emelkedett. A tagság
Összetétele a kÖVetkező Volt: 151 rendes és 279 pártoló tag. A rendes tagok kÖzüi dolgozÓ 75, nyugdíjas
70, diák 4 és gyermek 'l fŐ VoIt' A pártoló tagok közÜl dolgozÓ 130' nyugdíjas 135, 6 diák és gyermek 8 fő
volt. Ezekbő| az adatokból leginkább az tűnik ki, hogy a tagság több mint fele nyugdíjas és nagyon kevés
a gyermek és ifjúsági tagunk' Az arányok kiegyenlítéseérdekébenmáÍ éV kÖzben eröfeszÍtéseket
tettÜnk: júniusban nagy sikerÚ családi napot tartottunk tobb mint 150 résztvevőVel, melynek kÖzel fele
gyermek Volt, akik Végigjátszották a napot az onkénteseink által szervezett játékokon. A szokásos tavaszi
hÍrverő teljesitménytÚránk teljes sikert aratott, mert kedvező Volt az időjáÍás és sok iskolás csoportot
sikerült kicsalnunk a természetbe. Összesen 730 fő vett részt ezen a tavaszi hírverő túraprogramunkon.

Programjaink sokrétÚségére jellemző, hogy a különféle egynapos tÚrákon kíVtrl hosszú hétvégéstöbbnapos túrákat is szerveztÜnk és a Vasutas természetjárÓk szÖvetségi túráin is sokan részt Vettünk. A tÖbbféle nehézségű túrák kiírása lehetőVé tette' hogy mindenki fe|készultségénekmegfeleIo túrát Választhasson. A 201 3-as évben is közel 30 tagunk Vezetett túrát.
Tagjaink 2013-ban 650 kisebb-nagyobb létszámútúrán (kozel 950 tÚranapon) tÓbb mint 7500 főVel Vettek
részt. Ezzel kismértékben még tovább nÖVeltük az előző éVi hasonlÓ mutatÓkat. Ezeket a magas számadatokat úgy tudtuk elérni' hogy minden hétvégéretöbb tÚrát is szerveztÜnk és tömegesen kicsábítottuk
erre tagjainkat és más érdeklődőket.
Túravezetőink számos kerékpártÚrát és magashegyi tÚrát is szerveztek, de barlangtúrán is részt Vehe!
tÚnk'
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A Magyar Természetbarát SzöVetség minősítési rendszerében a 2013-as év során újabb sikereket arattunk: bronzjelvényt 1o, ezüstjelvényt 7, aranyjelvényt 9 fő Vehetett át. Összesen _ a tavalyinál kicsit kevesebbet - 26 je|Vényt érdemeltek ki tagjaink.

A Vasutas Természetjárók SzöVetsége minősítésében Összesen 38 tagunk szerzett érmet: bronzot 19'
ezt]stÖt 9' aranyat 10 fő éremelt ki'

sokan tetjesítették az Észak-dunántúli Kupa' a Gerecse Kupa és a cartographia Kupa Versenysorozatot
is.

Egyesületünk az alábbi szervezetekkel műkÖdÖtt folyamatosan együtt:
Magyar Természetbarát szÖVetség Győr - Moson - sopron Megyei Bizottsága,
Vasutas TermészetjárÓk Szövetsége
GyŐr_Moson-sopron Megyei ciVil szolgáltatÓ Kózpont'
Egyesületünk életébenem csak a természetjárás tartozik bele, hanem a rendszeres klubdélutánok is
ahol Vetített képekkel szÍnesített élménybeszámolókat' tájékoztatÓkat tartunk túráinkrÓl' Az összetartozást és a Vasutas hagyományokat a Vonatos utazásokon kíVül más közösségi programokkal (bálokkal,
guIyás-partikkal) is erősítjük'
A szabadban VégezhetŐ természetjáráson kíVül feladatunknak tekintjük hazánk és a szomszédos országok természeti és műemléki értékeinek' ku|túr4ának megismerését. Tagjaink kÖrében a kÖrnyezet Védelmét' a természet szeretetét és az egészségeséletmód iránti igény kialakÍtását céloztuk meg' Ennek
érdekébenrendSzeresen szerveztunk nyílt túrákat is.
A2014. évi tervek közÖtt elsősorban az szerepel, hogy a már jól bevált túráinkat Újra megtartsuk és újabb
helyszínek bejárásáVal tovább színesítsÚk az éVes programot. Még tobb nyí|t tÚrát hirdetünk és arra még
tovább nöVelve társadalmi
természetbe' Ezzel
több érdeklődot prÓbálunk kimozdítani
kÖzhasznú
céljaink elérését.
elismertségÜnket és biztosítani az alapszabályunkban meghatározott

-

is

a

Az egyesület munkájában kozérdekÚ Önkéntes tevékenységetVégző szemé|yek száma 2013 éVben 50 fö
volt.

Az egyesület megfelel az Új kÖzhasznÚság új feltételrendszerének: a megfelelo erőforrás és a megfelelő
társadalmi támogatottság kritériumának. Az egyesületnél az előzó két |ezárt uzlet| éV vonatkozásában a
tárgyévi eredmény nem volt negatíV. Az egyesületnél megfe|elő társadalmi támogatottság is kimutatható
azá|tal, hogy a kÖzhasznÚ tevékenység ellátását tartÓsan (két éV átlagában) több mint tíz kÖzérdekÜ Önkéntes tevékenységet Végző személy segíti az egyesület munkáját, a kozérdekű Önkéntes tevékenységről szólÓ 2005.éVi LXXXV|ll' tÖrvénynek megfelelŐen' 2013 éVtól a személyi jÖVede|em 1%-nak a fogadása nöVeli az egyesület társadalmi támogatottságának az esélyeit' ez a tényező erŐsÍti a közhasznÚ jogállás fenntartását'

Az Egyesület' 2013 évi számviteti beszámolőját és közhasznú mellékletét az^esy^eEület elnöksége
201a.95l.i1A. ''. '.. napján megtartott közgyűlésen targyalta meg, és a'..'.á|Z2!Í.számú határozattal fogadta el.

kÖzgyűlés elfogadta a mérleg-beszámolóban kimutatott 1.493 e Ft mérleg fóÖsszeget, Valamint az
507 e Ft mérleg szerinti eredményt, amely az egyesületi tagok dÖntése alapján a tóketartalékba kerül
átelyezésre'

A

A közzétett adatok könywizsgálattal

Győr' 2014' február

21

nincsenek alátámasztva.
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