Adószám: 18016385-1-08
Bírósági bejegyzés száma:
Pk.T. 60.180/2009/4.
Fokozat: Közhasznú Egyesület
Nyilvántartási szám: 62285/2010

Közhasznúsági jelentés
2012. január 1- 2012. december 31.

Győr, 2012. február 25.

...…………………………
Csuka István
az egyesület elnöke

1.Preambulum
A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület a hatályos jogszabályok, és
az alapító okiratának megfelelően közhasznú tevékenységet végez,
társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenységet.
Az Egyesület a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint
mérlegfordulónappal, az Sztv.-ben és a 342/2011(XII.29.) kormányrendeletben meghatározottak szerint készíti el az egyszerűsített éves beszámolóját.
Az Ectv. 29&(3) szerint az egyesület beszámolója tartalmazza:
a mérleget (egyszerűsített mérleget)
az eredménykimutatást ( eredménylevezetést)
kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
Az Egyesület a tevékenységéhez szükséges 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.

1. Bevételek részletezése (e Ft):
Tagdíjból származó bevételek
Egyesületi tagok támogatás

2011
731

2012
841

600

7

Pályázati bevételek

0

17

Egyéb bevételek

37

180

1 561

1 999

2 929

3 044

Szervezett túrák, kirándulások bevétele
ÖSSZESEN
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Az egyesület vállalkozási tevékenységet 2012 évben nem folytatott.
A közhasznú tevékenységből származó bevételek és kiadások részletezése az 1. számú mellékletben található. A számszaki adatok mind az előző
év mind a tárgyév vonatkozásában kimutatásra kerültek a fent említett táblázatban.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
(adatok e Ft-ban)
2011

2012

Tőkeváltozás

13

698

Tárgyévi közhasznú
eredmény

685

262

698

960

Induló tőke

Tárgyévi vállalkozási
nyereség
Saját tőke összesen

Az egyesület 2012 évi adózott nyeresége 262 e Ft volt, a mérleg főösszege, mint az eszközök és források egyező összege tárgyévben 1 017 e Ft-ot
tesz ki.
A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület 2012. évben nem nyújtott sem
pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. Az Egyesületnél sem ösztöndíj, sem adomány, sem segély kifizetésére nem került
sor.
Elnökségi tagok:
Csuka István-elnök
Béli László-tag
Szabó Istvánné-tag
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Szűcs Tiborné-tag
Haraszti Aranka-tag

Az egyesületnél 2012 évben Felügyelő Bizottság nem működött mivel éves
szinten a bevételek nem haladták meg az alapító okiratban meghatározott
5 millió forintot.
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
A természetben való aktív gyalogos túrázás és különféle szakági túrázás.
Túraprogramok koordinálása, önköltséges hazai és külföldi túrák szervezése.
Aktív részvétel turisztikai és környezetvédelmi rendezvényeken.
Túramozgalmak teljesítésének megszervezése, illetve azok teljesítésének elősegítése.
A közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az Egyesület
tagjain kívül bármely személy is igénybe veheti.
Lehetőségeihez mérten biztosítja a környezetvédelemhez, és a sportoláshoz, valamint az egyesületi élethez szükséges feltételeket.
A rendelkezésére álló javakkal a kitűzött célok érdekében gazdálkodik.
Az anyagi feltételek biztosításához gazdasági tevékenységet folytat.
Az Egyesület a fentiekben sorolt céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
Szabadidősport egészség megőrzési és betegség megelőzési célokból. Sport, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; természetvédelem, állatvédelem.
2012. évben tagságunk száma tovább nőtt: az előző évi 361 főről 381 főre emelkedett.
A tagság összetétele a következő volt: 165 rendes és 216 pártoló tag. A rendes tagok
közül dolgozó 63, nyugdíjas 90, diák 4 és gyermek 8 fő volt. A pártoló tagok közül dolgozó 105, nyugdíjas 100, diák 4 és gyermek 7 fő volt. Ezekből az adatokból leginkább
az tűnik ki, hogy a tagság több mint fele nyugdíjas és nagyon kevés a gyermek és ifjúsági tagunk. Az arányok kiegyenlítése érdekében már év közben erőfeszítéseket tettünk: júniusban nagy sikerű családi napot tartottunk több mint 150 résztvevővel, melynek közel fele gyermek volt, akik végigjátszották a napot az önkénteseink által szervezett játékokon. A szokásos tavaszi hírverő teljesítménytúránk viszont felemás eredménnyel zárult, mert az esősnek ígérkező időjárás miatt éppen a családosok közül jöttek el kevesen. Az iskolás csoportokat nem sikerült kicsalnunk a természetbe, de 2013ban újra próbálkozunk. Meg kell találnunk a megfelelő önkénteseket, akik vállalják, hogy
iskolás tanulókat próbálnak beszervezni az egyesületbe és a programjainkra. Ennek érdekében természetesen több, a gyermekek számára vonzóbb programot kell szerveznünk.
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Programjaink sokrétűségére jellemző, hogy a különféle egynapos túrákon kívül hosszú
hétvégés többnapos túrákat is szerveztünk és a vasutas természetjárók szövetségi túráin is sokan részt vettünk. A többféle nehézségű túrák kiírása lehetővé tette, hogy mindenki felkészültségének megfelelő túrát választhasson. A 2012-es évben is több mint
30 tagunk vezetett túrát.
Tagjaink 2012-ben 685 kisebb-nagyobb létszámú túrán (898 túranapon) 5500 fővel vettek részt. Ezzel tovább növeltük a előző évi hasonló mutatókat. Ezeket a magas számadatokat úgy tudtuk elérni, hogy minden hétvégére több túrát is szerveztünk és tömegesen kicsábítottuk erre tagjainkat és más érdeklődőket.
Túravezetőink számos kerékpártúrát és magashegyi túrát is szerveztek, de barlangtúrán is részt vehettünk.
A Magyar Természetbarát Szövetség minősítési rendszerében a 2012-es év során
újabb sikereket arattunk: bronzjelvényt 19, ezüstjelvényt 10, aranyjelvényt 8 fő vehetett
át. Összesen 35 jelvényt érdemeltek ki tagjaink.
A Vasutas Természetjárók Szövetsége minősítésében összesen 44 tagunk szerzett érmet: bronzot 22, ezüstöt 12, aranyat 10 fő éremelt ki.
Sokan teljesítették 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 Központ.
Egyesületünk életébe nem 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, gulyás-partikkal) is erősítjük.
A szabadban végezhető természetjáráson kívül feladatunknak tekintjük hazánk és a
szomszédos országok természeti és műemléki értékeinek, kultúrájának megismerését.
Tagjaink körében a környezet védelmét, a természet szeretetét és az egészséges életmód iránti igény kialakítását céloztuk meg. Ennek érdekében rendszeresen szerveztünk
nyílt túrákat is.
A 2013. évi tervek között elsősorban az szerepel, hogy a már jól bevált túráinkat újra
megtartsuk és újabb túrahelyszínekkel tovább színesítsük az éves programot. Még több
nyílt túrát hirdetünk és arra még több érdeklődőt próbálunk kimozdítani a természetbe.
Ezzel is tovább növelve társadalmi elismertségünket és biztosítani az alapszabályunkban meghatározott közhasznú céljaink elérését.
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Az egyesület munkájában közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma 2012 évben 45 fő volt.
Az egyesület megfelel az új közhasznúság új feltételrendszerének: a megfelelő erőforrás és a megfelelő társadalmi támogatottság kritériumának. Az
egyesületnél az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a tárgyévi eredmény nem volt negatív. Az egyesületnél megfelelő társadalmi támogatottság is kimutatható azáltal, hogy a közhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) több mint tíz közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személy segíti az egyesület munkáját, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 2013 évtől a
személyi jövedelem 1%-nak a fogadása növeli az egyesület társadalmi támogatottságának az esélyeit, ez a tényező erősíti a közhasznú jogállás
fenntartását.
Az Egyesület a 2012 évi számviteli beszámolóját és közhasznú jelentését az egyesület elnöksége 2013. március 5. napján megtartott taggyűlése tárgyalta meg, illetve fogadta el.
A közgyűlés elfogadta a mérleg–beszámolóban kimutatott 1017 e Ft. mérleg főösszeget, összeg amely, az egyesületi tagok döntése alapján a tőketartalékba kerül áthelyezésre.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Győr, 2012. február 25.
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