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Közhasznúsági Jelentés 
 
 

az 
Ifjúsági Unió Szekszárd 

közhasznú egyesület 2005. évi mőködésérıl 
 
 
 
 
1, Számviteli beszámoló 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2005. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 13.915 
eFt, a saját tıke összege 4.251 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll 
az egyszerősített beszámoló mérlegébıl, közhasznú eredmény-levezetésbıl, valamint a kiegészítı 
mellékletbıl. 
 
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 

Tárgyévben Egyesületünk 5.590 eFt költségvetési támogatást kapott a költségvetés különbözı 
alrendszereibıl. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A kimutatásban 
szerepelnek 2004-ben és 2006-ban kapott, de 2005-re vonatkozó támogatások is. A felhasználást 
pénzügyi teljesülésének szempontjából mutatjuk be. 
 
3, Vagyon felhasználása 

Elızı évhez képest 1.315 eFt összeggel nıt az Egyesület saját tıkéje. A tartalék képzés annak 
eredménye, hogy jelentısen megváltozott az egyesület gazdálkodása (irodanyitás, alkalmazottak). 
Ez megköveteli, hogy év végén olyan biztonsági tartalékkal rendelkezzünk, amely garantálja a 
következı esztendı elsı felének finanszírozását, tekintettel a bevételek elhúzódó befolyására.  
Továbbra is alapelvünk, hogy az egyesület törekszik arra, hogy a tárgyévben megszerzett forrásokat 
még tárgyévben közhasznú céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységére fel is használja. A 
tıkefelhalmozást csak e tevékenység biztonságának és minıségének fejlesztése érdekében fogadjuk 
el. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.  
 
4, Célszerinti juttatások 

Egyesületünk nem segélyezı szervezet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések (4. számú 
melléklet). 
 
5, Kapott támogatások bemutatása 

Tárgyévben közösségünk összesen 11.908 eFt támogatást kapott különbözı címen. Ez az elızı 
évekhez képest jelentıs, 73%-os növekedést jelent. Megnyugtató, hogy az elızı évben elindult 
fejlıdés tovább folytatódott, társadalmi elfogadottságunk is növekedett. A kapott támogatások 
részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú 
melléklet) eredmény-levezetése kapcsolatának bemutatása: 

      2005. évben megkapott tárgyévi támogatások 8.846.197 Ft 
      2006. évben realizálódott tárgyévi támogatások 3.062.000 Ft 
2005. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel 
egyezıen): 

 
11.908.197 Ft 
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      Kapott fejlesztési támogatások passzív idıbeli elhatárolása: -1.087.500 Ft 
      2005. évre jutó passzív elhatárolások (amortizáció arányában): 267.390 Ft 
      Elızı években utalt, tárgyévben igénybevett támogatások: 1.236.800 Ft 
      Tárgyévben kapott, de következı években felhasználandó támogatások: -1.360.000 Ft 
Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: -943.310 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások (eredmény-
levezetésben szereplı kapott támogatások): 

 
10.964.887 Ft 

 

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 

Hasonlóan az elızı esztendıkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt költségtérítésekben 
részesültek Egyesületünk vezetıi, összesen 180 eFt összegben. Jól látható, hogy fejlıdésünk 
ellenére csökkentek e ponton az egyesületi kifizetéseink. Ez elsısorban annak köszönhetı, hogy a 
felmerült személyes költségek megtérítésének lehetıségével számos esetben nem éltek 
tisztségviselıink. A kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
7, Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása 

7.1, A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése: 
Egyesületünk legnagyobb értéke 2005-ben is az önzetlenül mozgósítható nagyszámú önkéntes. Mai rohanó, 
pénzhajhász világunkban nagy tisztelet jár azoknak, akik mindenféle juttatás nélkül, önzetlenül tesznek 
közvetlen környezetükért, az abban élı rohanó emberekért. Miért? A válasz egyszerő: nem akarnak, nem 
akarunk olyan világban élni, ahol nincsenek ilyen nagyszerő emberek, akik néha a maguk szorgos módján 
egy kis megálljt tudnak „parancsolni”, egy kedvesen emlékezetes szusszanás erejéig. 

Egyesületünk ebben az évben kiemelt feladatának tekintette, hogy a lehetı legjobb körülményeket biztosítsa 
önkéntesei munkájához, megteremtse a minıségi munka feltételeit. Ennek szellemében 2005-ben egy jól 
felszerelt iroda, jól képzett fıállású munkatárásak, hatékonyon kommunikációs rendszer állt minden 
társunk rendelkezésére. Köszönet Varga Gábor társunknak, hogy honlapunk, a www.ifu.hu mára látványos, 
és jól funkcionáló, folyamatosan fejlıdı eszközzé vált kezünkben. Ki kell emelni Berlinger Anita  Firka 
újságunkért végzett munkáját is, neki köszönhetı, hogy a XXI. századi lehetıségek mellett, még mőködik a 
szívünknek oly kedves, lapozható kedvencünk. 

2005-tıl a minıségi munkavégzést segíti, a szerteágazó tevékenységek közötti eligazodást, és a szervezet 
átláthatóságát biztosítja a második szinten bevezetett, és mőködtetett PQASSO minıségirányítási rendszer. 
Nagy segítséget és kapaszkodót jelentett számunkra, az évet jellemzı nagyszabású változások kordába 
tartásában, irányításában. 

A 2005. október 1-én hatályba lépett „önkéntes” törvényt, a régióban szinte elsık között dolgoztuk fel, és 
szabtuk egyesületünkre. Teljes bevezetését egyesületünknél 2006. április 1-re határoztuk meg. A törvény 
alkalmazásával már nem csak szép szavakkal méltathatjuk önkénteseink munkáját, mérni is képesek leszünk 
azt, és bemutathatjuk majd az így teremtett jelentıs értéket. 

Tovább erısödött a szakosztályok önállósága. Voltak szakosztályaink, amelyek élni tudtak ezzel a 
lehetıséggel, és csodát mőveltek 2005-ben, voltak sajnos olyanok is, amelyek lemaradtak, és nem voltak 
önerıbıl képesek értéket teremteni. A következı év nagy feladata ezen szakosztályok megerısítése, 
fejlesztése. 

Mint minden évben, ebben is támogattuk tagjaink, önkénteseink kezdeményezéseit. Valljuk, hogy ezek csak 
javára vállnak közösségünknek, színesítik egyesületünk életét. 

7.2, Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerősítése, kiemelt 
figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre (besorolása: 1, 14): 

Ebben az esztendıben is elsıszámú célunkként kezeltük, és lehetıségeink jelentıs részét e célunk 
szolgálatába állítottuk. Fı tevékenységünknek is nevezhetjük a természetjárást. Valamennyi szakosztályunk 
e témakör köré szervezıdött, a mozgalom valamely szakágát kínálja. 
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Sikeresnek, eredményesnek mondható IFU Junior  szakosztályunk mőködése. Bakáné Balogh Beáta 
vezetésével egyre több gyerkıcöt sikerült „megfertızni” a természetjárással. Számos kedvelt program 
főzıdik a szakosztályhoz, melyek közül ki kell emelni az iskolaszünetek (tavaszi, nyári, ıszi) 
gyermektáborait, melyek igazi regionális együttmőködésben (bonyhádiakkal, kaposváriakkal, paksiakkal, 
decsiekkel összefogva) valósulnak meg, immáron második éve. Külön öröm, hogy a gyerekek egyre 
nagyobb számban csatlakoznak közösségünkhöz. Fontos lépés volt 2005-ben a RITÁCS (Regionális Ifjúsági 
Tájékozódási Csapatbajnokság) meghirdetése. 

Igencsak sikeres évet zárt Tájékozódási-túraverseny szakosztályunk is. Egyre népszerőbb egyesületünkben 
ez a versenyzési forma, melyért köszönet illeti Baka Ferencet a szakosztály vezetıjét. Azon túl, hogy 
nagyszámú versenyen vesznek részt csapataink, nevünkhöz kötıdik a Kadarka Kupa, melyet második 
alkalommal rendeztünk meg ebben az évben, a magyar bajnokság fordulójaként, és útjára indítottuk a 
könnyedebb Szarvasugrató Kupát, elsısorban fiatalok számára.  

Külön öröm számunkra, hogy Bor-Ászok csapatunk (Baka Ferenc, Pappert József, Majkut Milán, Györfi 
Gyula) 2005. évben, „A” kategóriában magyar bajnok lett. Valamint egyesületünkbıl kerültek ki 
természetjárás kategóriában, a megye év sportolói is, Berlinger Anita  és Baka Ferenc.  

Kiemelkedı teljesítményt nyújtott Vízi-sport szakosztályunk is, Boldizsár Zoltán szakosztályvezetı, 
társaival ebben az évben is remek lehetıséget teremtett a vizek szerelmeseinek. Az evezés szinte minden 
formáját kipróbálhatták a bátor vállalkozók, volt soknapos hagyományos vízi túra, éjszakai és téli evezés, és 
természetesen raffting. A szakosztálynak külön köszönet jár tagszervezı munkájáért, 2005-ben is számos 
értékes ifussal gyarapodhattunk. 

Teljesítményét tekintve nem maradt el az elvárásoktól Pappert József vezette Magashegyi szakosztályunk 
sem. Az extrém sportosok körében továbbra is népszerőek a szakosztály programjai, legyenek azok egyszerő 
magashegyi, mégis kalandos túrák, vagy legyenek izgalmas via ferratás erıpróbák. Ki kell emelnünk, hogy 
hosszú évek próbálkozásai után, a szakosztály meghódította ebben az évben a Brenta- csoportot. Bízunk 
abban, hogy hamarosan hasonló sikereket könyvelhetnek el magashegyeseink nagyra törı terveik 
(Kilimandzsáró, Everest alaptábor, Mont Blanc) megvalósításában is. 

Egyik legnagyobb büszkeségünk, az országszerte népszerő, egyre magasabb színvonalú, sok száz 
természetjárót Szekszárdra hívó Bartina Teljesítménytúra, Gyalogos szakosztályunk kiemelkedı 
teljesítménye. Figyelemre méltó a szakosztályvezetı, Majkut Milán  önkéntes teljesítménye. A nagyszabású 
januári rendezvényen túl számos egy napos bakancsos program kötıdik a szakosztály nevéhez, mely 
programokat általában szoros együttmőködésben valósítottak meg a juniorosokkal. Gyalogos szakosztályunk 
programjai mozgósítottak legtöbb embert 2005-ben. 

Az elızı évek stagnálása után, 2005-ben újabb lendületet kapott a klasszikus turizmussal foglalkozó 
Országjáró-kulturális  szakosztályunk. E szakosztály programjai azok, amelyek igazán megjelenítik a 
természetjárás színességét. A hétvégés, hosszúhétvégés programok tematikája (természeti és épített értékek, 
néprajzi és kulturális látnivalók) elsısorban a családosok, és a nem fanatikus túrázók kedvelt tudásalapú 
eseményei voltak. Kelemen Krisztina szakosztályvezetınek és csapatának sikerült egy eredményes 
szakosztályi évet zárniuk. 

Bíztató kezdeményezés kötıdik Kerékpáros szakosztályunk nevéhez. Egyre nagyobb érdeklıdés 
mutatkozik az immáron harmadik alkalommal megrendezett, Balog Richárd szakosztályvezetı által 
szervezett Gemenc 100 Kerékpáros Teljesítménytúrára. A szakosztály ez évi egyetlen programja nagyon 
pozitív visszhangot kapott, és a kerékpározással foglalkozók körében elismerést vívott ki a kezdeményezés, 
reményt jelentve ezen sport népszerősítésében. 

Ehhez a ponthoz kapcsolódik egyesületünk 2005-ös legnagyobb kihívása is, a Tolna megyei, vagy inkább a 
magyarországi kerékpározásra leginkább figyelmet felhívó Gemenci Nagydíj megrendezése. Ignácz 
György vezetésével ebben az évben rendeztük meg elıször Magyarország legrangosabb nemzetközi 
kerékpáros eseményét. A három napos rangos viadalhoz kapcsolva, kihasználva annak hírnevét, hangsúlyos 
szerepet kapott a szabadidıs, tömegsportszerő-, és a biztonságos kerékpározás is. A jövı évek nagy kihívása, 
hogy kezdeti botladozásaink után tovább fejlıdjön és ismertségében méltó helyére kerüljön e kiemelkedı 
regionális esemény. 
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7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének 
(besorolás: 9, 8): 

A természetvédelem, környezetvédelem egyesületünk második lába. Külön szakosztály foglalkozik e 
területtel. A Környezetvédelmi szakosztályt Szır Gábor  irányítja, folyamatosan aktivistákat és 
lehetıségeket keresve e tevékenységünk megerısítésére. 

Az elızı évben elıkészített KÖTHÁLÓ irodanyitási pályázatunk sikertelenül zárult, mely elsısorban annak 
tudható be, hogy környezetvédelmi tevékenységünk jelenleg nem látványos, és még nem tartottak bennünket 
megfelelı szakmai tapasztalatokkal rendelkezı „zöld” szervezetnek. 

A kritikát elfogadtuk, és az elkövetkezı két évünk arról szól, hogy megfelelı hangot adjunk 
környezetvédelmi tevékenységünknek, és azt jelentısen felélénkítsük akciókkal, kezdeményezésekkel. Nagy 
figyelmet kell fordítanunk szakemberek, aktivisták felkutatására, önkénteseink szakmai képzésére. 

Ebben az esztendıben is folytattuk környezettudatos nevelımunkánkat, melyhez komoly táptalajra leltünk az 
IFU Juniorban, annak programjaiban, szakköri munkájában, kapcsolataiban. 

2005-re is határozottan elmondhatjuk, hogy minden, amit teszünk, az környezettudatos, példát mutatva ezzel 
a velünk kapcsolatba kerülıknek. Értékrendünk része a természetbarátság, együttélés képessége a 
természettel, amit tanítunk azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk, és elvárunk társainktól, barátainktól. 

Társszervezete, és kivitelezıi voltunk egy Tolna megyei környezetvédelmi felmérésnek, melynek elsıdleges 
célja a figyelemfelkeltés volt. Magával a kérdıívvel, és eredményének publikálásával felhívtuk a figyelmét - 
ha csak egy pillanatra is - egyrészt az embereknek, másrészt a döntéshozóknak, hogy a környezetvédelemmel 
foglalkozni kell, mert a jövınk a tét. 

Együttmőködésünk határozottan jónak mondható a helyi és regionális természetvédelmi szervekkel 
(Önkormányzati „zöld” hatósággal, Duna-Dráva nemzeti Parkkal). 

7.4, Hazánk valamint Európa értékeinek megismerése, hagyományainak ápolása és továbbadása 
(besorolás: 6): 

A természetjárás, mint igen összetett tevékenységi forma (sport, természetvédelem, honismeret, történelem, 
néprajz, építészet és ember), nagyban segítette e célunk megvalósítását. Országjáró-kulturális, Magashegyi 
túra, Gyalogostúra, Vízi-sport és IFU Junior szakosztályunk számos programot szervezett Hazánk és Európa 
természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatására. A szakosztályok valamennyi programszervezıje 
gondosan ügyelt arra, hogy minden alkalommal számos és érdekes tudást kapjanak a programok résztvevıi. 

Programjainkon, különösen a gyermekprogramok során igyekeztünk megteremteni az interaktív tudásszerzés 
lehetıségét. Megkerestük azokat a lehetıségeket, amelyekkel testközelbe kerülhettek a népi mesterségek, a 
néprajz, a népszokások és néphagyományok.  

Ebben az esztendıben voltunk Szennán, Komáromban, Hollókın, Egerben és ezek környékén. Láttuk az 
életet a Rába mentén, tövirıl hegyire megismertük a Mecseket. Körülnéztünk a Tátrában, jártunk a dél-tiroli 
hegyek hadiösvényein, megcsodálhattuk a Soca és a Lech völgyét.  

7.5, A pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése: 

Ebben az esztendıben is nagy gondot fordítottunk arra, hogy értékrendünkkel minden velünk kapcsolatban 
álló fiatal tisztában legyen, és sajátjának vallhassa.  

Értékünk a tolerancia és a szolidaritás, jól megférnek sorainkban a más-más politikai irányzat hívei, a más 
vallásúak és kisebbségi csoportok tagjai. Nincs különbség iskolai végzettség, életkor, vagy vagyoni helyzet 
alapján. 2005-ben is törekedtünk az esélyegyenlıség biztosítására. 

Ebben az évben is Közösségnek nevezhetjük magunkat! 

7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel: 

2005-ben ékes bizonyítékát adtuk annak, hogy számunkra rendkívül fontosak az értékrenden alakuló 
partnerkapcsolatok. Tavasszal, egyesületünk 15. születésnapja alkalmából három napos rendezvénysorozatot 
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tartottunk Partnerség 2005. Konferencia névvel. A konferencián lehetıséget teremtettünk partner- és baráti 
szervezeteink bemutatkozására, további kapcsolódási pontok keresésére, tapasztalatcserére.  

Nagy öröm volt számunkra, hogy a PQASSO partnerségre vonatkozó értékelésében a legmagasabb szinten is 
megfeleltünk a minıségi elvárásoknak. 

Lehetıséget kaptunk több fórumon is a bemutatkozásra (mint így is lehet példa), és lehetıségünk nyílt annak 
kinyilvánítására, hogy fejlıdésünk egyik fontos biztosítéka, a hatékony együttmőködés partnereinkkel. 
Valljuk, hogy csak egymást segítve, egymás mellett, akár egymás hátán juthatunk elıbbre céljaink 
megvalósításában. 

Partnerkapcsolataink jelentıs része, a természetbarát mozgalmon belülrıl kerül ki. Igazi szakmai, egymást 
kölcsönösen segítı, erıs kapcsolatokról – barátságról - beszélhetünk. A Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség által generált partnerség példaértékő talán az egész országban. 

Partnerkapcsolataink egy másik formában is erısödtek. A Civil SzámAdó Szolgálat keretében civil társaink 
rendelkezésére bocsátottunk egy speciális, talán egyedülállónak mondható, önkénteseink által támogatott 
szolgáltatást. A civil szervezetek számvitele, adózása területén szakértıkké váltunk. Számos civil szervezetet 
segítünk eligazodni a bonyolult útvesztıben. E program keretében számos szervezettel kerültünk eseti és 
napi munkakapcsolatba, jelentıs ismertséget, és elismerést hozva közösségünknek. 

Új kapcsolatokat építettünk ki a zöld mozgalmon belül is. Elsısorban a KÖTHÁLÓ-s pályázati munkánk 
során találtunk támogatókra, segítıkre. Itt ki kell emelnünk elsıszámú mentorunkat, a székesfehérvári Gaja 
Egyesületet.  

Új kapcsolatrendszer kialakulását hozta számunkra a Gemenci Nagydíj rendezése. Komoly mecénás 
körökben ismerték meg nevünk. Felfigyeltek ránk a médiumok, jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi 
sajtóval. Ezek közül kiemelkedik a Rádió Antrit, a Szekszárdi Vasárnap, a Tolna Táj Televízió és a Tolnai 
Népújság. Ezen kapcsolataink meghatározóvá váltak tevékenységünk bemutatásában, és programjaink 
„reklámozásában”. 

Kapcsolatba kerültünk a magyar és európai kerékpáros sport meghatározó erıivel, mely útvesztıben 
egyelıre még óvatosan mozgunk. Inkább csak ismerkedünk vele. 

7.7, A fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete (besorolás: 10): 

Egyesületünk fontos értéke, hogy demokratikusan mőködik. Mőködtetjük valamennyi demokratikus 
intézményünket, valamennyi tagunknak biztosítjuk jogait, és valamennyi tagunktól számon kérjük 
kötelezettségeit.  

Nevelımunkánk lényege, hogy példát mutatunk, és minden helyzetben hangsúlyozzuk a demokrácia 
fontosságát. Szolgáltatásaink során, a velünk kapcsolatba kerülı civil szervezeteknek elıadások, 
tanácsadások során külön hangsúlyozzuk a demokratikus játékszabályok betartását. 

7.8: Szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése (besorolás: 4): 

2005. ıszén indítottuk a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség megbízásából eddigi legmerészebb, és 
újszerő túravezetı képzési programunkat. A hat hónapos képzést több kategóriában indítottuk: gyalogos és 
kerékpáros szakágú ifjúsági és bronz fokozat, valamint gyalogos szakágú ezüst fokozat. Ebben a képzési 
évben nem csak hagyományos képzést indítottunk, hanem újszerően levelezıs képzésen is részt vehetnek a 
távolabb lakó jelöltek. Képzéseink minıségének és a távoktatás lehetıségének köszönhetı, hogy eddigi 
legnagyobb létszámú képzésünk indult el ez év ıszén. 

Erısödött a képzéssel foglalkozó önkénteseink bázisa is. Nıtt létszámuk, és nıtt képzettségük. Három 
társunk szervett szövetségi vizsga szervetıi képesítést (Jakab Éva, Jakab Albert, Györfi Gyula). Az ısszel 
indított tanfolyamokon ezüstjelvényes tanfolyamra 5 társunkat, ifjúságira 4 társunkat iskoláztuk be. 

Nagy erénye a megyei természetbarát mozgalomnak, hogy nagyon sokan fontosnak tartják az utánpótlás 
nevelést és mindent elkövetnek a tárgyi és személyi feltételek biztosításában, rengeteg önkéntes munkát 
végeztek és végeznek oktatóink (Bakáné Balogh Beáta, Berlinder Anita, Bischof Tamás, Blaskovics Zoltán, 
Bodor Árpád, Chlebovics Miklós, Dani Viktória, Dománszky Zoltán, Fárbás Csaba, Gergely Péter, Györfi 
Gyula, Jakab Albert, Jakab Éva, Pappert József). 
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Egyesületünk rendezte ebben az esztendıben a Természetjáró Fiatalok Szövetségének megbízásából, az 
Ifjúsági vezetık Országos Tanácskozását (IVOT ). A találkozó remek alkalmat adott arra, hogy a résztvevık 
tapasztalatokat cseréljenek, és feldolgozzanak fontos civil kérdéseket. A program hangsúlyos témaköre az 
önkéntesség és az „önkéntes” törvény volt. 

7.9, A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidısport (besorolás: 1, 14): 

Meggyızıdésünk, hogy valamennyi sport közül a természetjárás a legkomplexebb egészségmegırzı 
tevékenység. E sport jellegénél fogva nem csak a testi, hanem a lelki egészség megırzését is szolgálja. 
Korunkat jellemzı urbanizációs betegségekre szakemberek is a természetjárást javasolják. Igazi rekreációt 
jelent, korra és nemre való tekintet nélkül, olcsón, bárki számára elérhetı. 

Könnyő a helyzetünk e célunk megvalósításában, hiszen egyesületünk fı tevékenysége a természetjárás. 
Színes kínálattal, szinte valamennyi természetjáró szakágában (gyalogos, kerékpáros, evezıs, magashegyi és 
sí) több száz embert vittünk ki a természetbe. Ebben az esztendıben több mint 40 kisebb-nagyobb 
természetjáró programot rendeztünk meg bel- és külföldön. 

2005-ben külön hangsúly helyeztünk ezen egészségmegırzı tevékenység bemutatására. Számos beszámolót 
jelentettünk meg a helyi médiumokban, és kihasználtunk minden fórumot a figyelem és az érdeklıdés 
felkeltésére. Jelentıs eredménynek tartjuk, hogy iskolavédınıként Bakáné Balog Beáta megsokszorozta a 
természetjárás iránt érdeklıdı gyermekek számát (a 2-es és gyakorló általános iskolákban). 

Gyermekprogramunk lényege, hogy általános iskolás korban kell megfogni a gyermekeket, hisz ebben a 
korban lehet jó példával elkötelezni ıket a mozgalom mellett, és jók a lehetıségek ara, hogy családjuk tagjait 
is a természetjárás felé mozdítsuk. Életformát, közösséget és egészséges életet kínálunk számukra. 
Jelmondatunkat egy nemzetközi kezdeményezésbıl vettük: Megfogtalak! Megvagy! 

A természetjárás köreinkben egy divatos, és csábító életforma, amely elkísérheti az embert egész életén 
keresztül, és örökifjúvá tesz mindenkit. 

Értékrendünk alapja, hogy mindenki felelıs egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami „civilizációs” 
hatásként rombolja az egészséget. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink 97%-a nem dohányzik és nincs 
sorainkban olyan, aki kábítószerezne!  

7.10, A természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása (besorolás: 1, 
14): 

Ebben az esztendıben három fontos fejlesztést zártunk le: üzemel a magyaregregyi kulcsosházunk Kadarka 
Turistaház néven, zöld sávon járható a Bátaszéket, Szekszárdot, Szentgált összekötı látványos gyalog és 
kerékpárral is járható Kadarka Borút  elnevezéső turistautunk, és megjelent elsı saját kiadású térképünk is, 
a „Szálka, Sötétvölgy-dél” 1:10000 méretarányú tájfutó térképünk. 

Elkészült a Kadarka Borút fejlesztési terve, melynek keretében a következı három évben szerves részévé 
válik a Tolna megyei turistaút hálózatnak (leágazások, összekötések). Lehetıséget teremtünk a hegyközség 
borászainak, hogy bemutatkozzanak (tájékoztató táblákon) az útvonal mentén, és tájékoztató táblákon 
bemutatjuk a szekszárdi borvidék szılészetét, borászatát (egy igazi borászati tanösvénnyé alakítva a gerinc 
utat).  

Fontos feladatunk, hogy a mai igényeknek megfelelıen megoldjuk a magyaregregyi kulcsosház vízellátását. 
Sajnos meg kell állapítsuk, hogy az eredményes üzemeltetés talán egyetlen feltétele a fürdési lehetıség 
megteremtése. Külön nehézséget jelent, hogy a fejlesztést egy természetvédelmi körzetben kell 
megvalósítanunk. 

7.11, A Dél-Dunántúli régióban elıre mozdítani az innovációt és a területfejlesztést, kiemelt figyelemmel a 
civil szféra (harmadik szektor) fejlesztésére: 

A tervezett Szekszárd Turistaszálló és Civil Inkubátorház, vagy közismertebb nevén „Lila projekt” nem 
valósult meg. Egyenlıre nincs döntéshozói akarat arra, hogy a térség egyik megfogalmazott kitörési pontját 
jelentı bakancsos turizmushoz nélkülözhetetlen szálláshely fejlesztési és a civilszervezetek nagyobb ütemő 
fejlıdését segítı elképzelésünket megvalósítsuk. Nem adtuk fel, továbbra is fenntartjuk elképzelésünket, 
hogy a Lilából tökéletes ifjúsági szálló és civil központ kell legyen. 



  Közhasznúsági jelentés 8/8. oldal 

7.12, A non-profit szervezetek szolgáltatásokon keresztüli megerısítése és hatékonyságuk növelése annak 
érdekében, hogy képesek legyenek az állampolgárok aktív részvételével társadalmi szerepüket betölteni 
(besorolás: 20): 

2004-ben indítottuk el Civil SzámAdó Szolgálatunkat, melynek célja, hogy ingyenes tanácsadással (a Tolna 
Megyei Civil Szolgáltató Központon keresztül, telefonon, internetes fórumon és Nemzeti Civil Alapprogram 
tájékoztatókon), és jóval a piaci ár alatti komplex SzámAdó szolgáltatással járuljunk hozzá a civil szektorban 
ezen a területen meglévı veszélyes hiányosságok megszüntetéséhez.  

A 2005-ös volt az elsı év, amikor a Szolgálat teljes kapacitással mőködött. Egyesületünk által kínált teljes 
körő számviteli, ügyviteli szolgáltatásunkat 17 szerzıdött ügyfelünk vette igénybe. Bátran állíthatjuk, hogy 
jelenlegi ügyfeleink jó hírét viszik a Szolgálatnak – ezáltal Egyesületünknek is -, hiszen más szervezetek is 
folyamatosan érdeklıdnek szolgáltatásaink iránt. 

Ügyfélkörünkön kívül is jelentıs mértékben segítettük a megye, régió civil szervezeteinek mőködését. 
Ingyenes tanácsadásaink révén a térség non-profit szervezetei mindinkább megfelelnek a törvényes mőködés 
elvárásainak, eredményesebben pályáznak és számolnak el támogatásaikkal. Személyes tanácsadásainkat 
2005-ben közel 40 szervezet vette igénybe, rendszeresen tartottunk csoportos tanácsadásokat, elıadásokat 
melyekbıl több mint 200 civil szervezet „profitált”. Adott idıszakonként telefonos tanácsadással is 
rendelkezésre álltunk, ezt a lehetıséget 30 szervezet képviselıje vette igénybe. 

A SzámAdó Szolgálat munkáját 5 lelkes önkéntes szakértı, illetve egy fıállású alkalmazott végezte. 
Természetesen céljaink között szerepel a Szolgálat fejlesztése a felmerülı igényekhez és forrásainkhoz 
mérten, ennek érdekében folyamatosan kutatjuk, mérjük a szektor változó szükségleteit. 

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával és a Civil Társadalom Fejlıdéséért Alapítvány szakmai 
segítségével 2005-ben indítottunk egy hiánypótló kutatást. Tolna megyei 400-as reprezentatív minta 
kutatásával felmérjük a szektor (egyesületek és alapítványok) törvényességi megfelelését.  
 
 
 
 
Szekszárd, 2006. március 11. 
 
 
 
 

Györfi Gyula 
elnök 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 

A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyőlése 2006. március 11-ei ülésén 
elfogadta 
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Mérleg

Fordulónap: 2005.12.31

Adatok eFt-ban
Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév

a b c d e

  A.  Befektetett eszközök 5 584                          -                                  5 449                          
I.  Immateriális javak 136                                   -                                        368                                   
II.  Tárgyi eszközök 5 448                                -                                        5 081                                
III.  Befektetett pénzügyi eszközök -                                        -                                        -                                        
IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése -                                        -                                        -                                        

  B.  Forgóeszközök 2 623                          -                                  5 273                          
I.  Készletek -                                        -                                        331                                   
II.  Követelések 303                                   -                                        3 196                                
III.  Értékpapírok -                                        -                                        -                                        
IV.  Pénzeszközök 2 320                                -                                        1 746                                

  C.  Aktív id ıbeli elhatárolások 483                             -                                  3 193                          
  Eszközök összesen 8 690                         -                                 13 915                       

  D.  Saját tıke 2 936                          -                                  4 251                          
I.  Induló tıke -                                        -                                        -                                        
II.  Tıkeváltozás 2 895                                -                                        2 936                                
III.  Lekötött tartalék -                                        -                                        -                                        
IV.  Értékelési tartalék -                                        -                                        -                                        
V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 41                                     -                                        1 315                                
VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl -                                        -                                        -                                        

  E.  Céltartalékok -                                  -                                  -                                  
  F.  Kötelezettségek 2 475                          -                                  4 236                          

I.  Hátrasorolt kötelezettségek -                                        -                                        -                                        
II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek -                                        -                                        -                                        
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 2 475                                -                                        4 236                                

  G.  Passzív id ıbeli elhatárolások 3 279                          -                                  5 428                          
  Források összesen 8 690                         -                                 13 915                       

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2006. március 11.
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Eredménykimutatás

Fordulónap: 2005.12.31

Adatok eFt-ban

Sorszám A tétel megnevezése Elızı év
Elızı év(ek) 
helyesbítései

Tárgyév

a b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 9 227                  -                          23 223                
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 4 102                         -                                6 740                         

a. alapítótól -                                         -                                         -                                         

b. központi költségvetéstıl 2 863                                  -                                         4 863                                  

c. helyi önkormányzattól 51                                       -                                         287                                     

d. egyéb 1 188                                  -                                         1 590                                  

2. Pályázati úton elnyert támogatás 700                            -                                4 225                         

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 2 526                         -                                10 555                       

4. Tagdíjból származó bevételek 240                            -                                292                            

5. Egyéb bevételek 475                            -                                1 060                         

6. Pénzügyi mőveletek bevételei 25                              -                                20                              

7. Rendkívüli bevételek 36                              -                                -                                

8. Aktivált saját teljesítmény értéke 1 123                         -                                331                            

B. Vállalkozási tevékenység bevétele -                          -                          -                          
1. Árbevételek -                                -                                -                                

2. Egyéb bevételek -                                -                                -                                

3. Pénzügyi mőveletek bevételei -                                -                                -                                

4. Rendkívüli bevételek -                                -                                -                                

C. Összes bevétel 9 227                   -                          23 223                 

D. Közhasznú tevékenység költségei 9 186                  -                          21 908                
1. Anyagjellegő ráfordítások 6 232                         -                                14 848                       

2. Személyi jellegő ráfordítások 1 294                         -                                5 508                         

3. Értékcsökkenési leírás 1 319                         -                                1 086                         

4. Egyéb ráfordítások 341                            -                                466                            

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai -                                -                                -                                

6. Rendkívüli ráfordítások -                                -                                -                                

E. Vállalkozási tevékenység költségei -                          -                          -                          
1. Anyagjellegő ráfordítások -                                -                                -                                

2. Személyi jellegő ráfordítások -                                -                                -                                

3. Értékcsökkenési leírás -                                -                                -                                

4. Egyéb ráfordítások -                                -                                -                                

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai -                                -                                -                                

6. Rendkívüli ráfordítások -                                -                                -                                

7. Aktivált saját teljesítmény értéke -                                -                                -                                

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 9 186                   -                          21 908                 

G. Adózás el ıtti vállalkozási eredmény (B-E) -                                 -                                 -                                 

H. Adófizetési kötelezettség -                                 -                                 -                                 

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -                                 -                                 -                                 

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 41                       -                          1 315                   

1 294                         -                                 5 508                         

1. Bérköltségek 491                            -                                2 143                         

a. munkabér 436                            -                                 2 143                         

b. megbízási díjak -                                 -                                 -                                 

c. polgári szolgálatos zsoldja 55                              -                                 -                                 

2. Személyi jellegő egyéb költségek 646                            -                                2 598                         

3. Személyi jellegő költségek közterhei 157                            -                                767                            

183                            -                                 180                            

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 100                            -                                180                            

Tájékoztató adatok

A. Személyi jelleg ő ráfordítások

B. Nyújtott támogatások

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2006. március 11.
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Kiegészítı melléklet
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Kiegészítı melléklet 2005.

I. Általános rész

1. Az Egyesület bemutatása

Az egyesület neve:

Székhelye:

Ifjúsági Unió Szekszárd

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Az alapítás idıpontja (önálló):

Mőködési forma:

1996. szeptember 7.

1998. november 2-tıl közhasznú egyesület

(származtatott jogi személyként): 1990. április 1.

Megoszlása (%)Induló vagyon (eFt)Alapító neve

Az Egyesület induló vagyona

Györfi Gyula alelnök 30/9162-308

Szır Gábor tag

Összesen: 0 100,000%

Felügyelı Bizottság tagjai: Hollósi Péter elnök 30/9697-035

Fárbás Csaba tag

Bírósági bejegyzés száma és kelte: Pk.60.129/1996. - 1996. október 7.

Az egyesület statisztikai számjele: 18854598-9199-529-17

Az egyesület adószáma: 18854598-1-17

Az egyesület képviselıi:

Az egyesület telephelye(i): Magyaregregy, Külterület 0195. hrsz.

Az elnökség további tagjai: Nagy Éva Annamária gazdasági vezetı

Baka Ferenc alelnök 20/9417-027

Balogh Judit titkár

Berlinger Anita rendezvényreferens

Szekszárd, Szent László u. 19. Fsz/2.

Ignácz György technikai referens

Pappert József turisztikai referens

Elérhetıségek (telefon, fax): 74/512-073 74/512-074

             (honlap, e-mailcím): www.ifu.hu ifu@ifu.hu

5/22. oldal
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2.
3.

Az Egyesület fıbb tevékenységei

Sorszám Leírása
1. Fiatalok aktivizálása a tevékeny közösségi életre

A természetjárás népszrősítése, segítése.
Környezet- és természetvédelmi tevékenység

Egyesületünknél a könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások
rendjét a számlarend tartalmazza.

7. Szabadidısport: természetjárás (fıtevékenység)
8. Nem üzleti szálláshely szolgáltatás
9. Szakértıi tevékenység más civil-, közhasznú szervezeteknek

Hagyományápolás
Fiatalok demokráciára nevelése
Oktatás, képzés

4.
5.
6.

2. Számviteli politika fıbb vonásai

Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása az Egyesület üzletpolitikájára épülve a várható használati
idınek megfelelıen történik.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentısen
lecsökkent, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott,
megsemmisült, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható,
illetve használhatatlan.

Könyvvezetés módja

A közhasznú egyszerősített éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában
foglaltak szerint február 28. Fordulónapjadecember 31. A beszámoló a mérleget, az
eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza.

a, Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

b, Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Maradvány érték akkor kerül meghatározásra, ha az eszköz hasznos élettartama rövidebb
idıre kerül meghatározásra, mint a mőszaki-gazdasági életartam, és a számított
maradványérték meghaladja az eszköz egy éves amortizációjának összegét.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni azon eszközöknél, ahol a piaci érték tartósan
(egy éven túl) és jelentısen (az eszköz egy éves amortizációs összegén felül) alacsonyabb a
nyilvántartási értéknél.

Beszámoló készítés rendje

10. Civil SzámAdó Szolgálat
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a,
b,
c,
d,
e,

a,

b,

c,

d,

e, 

f,

Amennyiben az eszközök könyv szerinti értékét jelentısen és tartósan meghaladja piaci
értéken, és korábban terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, a korábbi terven felüli
értékcsökkenést megszüntetve, illetben csökkentve kell az eszköz könyv szerinti értékét
piaci értékre, legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értékre
visszaírni.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök
beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba, az értékcsökkenés halmozott összegével
csökkentve épülnek a mérlegbe.

A befektetett pénzügyi eszközök könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra.

a saját termeléső készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat).
abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentısen alacsonyabb
mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Tartós csökkenésnek minısül az értékvesztés meghatározása szempontjából, ha az eszközök
nyilvántartásba vétele és a mérleg készítés idıpontja között egy év eltelt.  

Jelentıs mértékő a csökkenés, ha a készlet értéke a nyilvántartási árhoz viszonyítva legalább
20 %-kal lecsökkent, a követelések esetében, ha a követelésvárhatóan megtérülı összege és a
könyv szerinti értéke közötti különbözet meghaladja a követelés bekerülési értékének legalább
10 %-át. 

Értékvesztés elszámolása
Értékvesztést kell elszámolni

a vásárolt készleteknél (anyag, áru), 

Eszközök és források értékelési eljárása

A devizában keletkezett tételek az aktuális MNB hivatalos árfolyamán átszámított értékben
kerülnek nyilvántartásba. Az év végén (forduló napon) meglévı íly módon nyilvántartott
tételeket az akkor érvényes MNB árfolyam értékelésre kerülnek.

Követelések, kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. 

Értékpapírok és pénzeszközök könyv szerinti (bekerülési)értéken szerepelnek a mérlegben.
A beszámolóban kimutatott pénzeszközök a bankszámlák évi utolsó banki kivonatán
kimutatott összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyezı értékkel kerül a
mérlegbe.

a gazdasági társaságban lévı - tulajdoni részesedést jelentı - befektetéseknél, 
az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı  értékpapíroknál,
a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig nem rendezett követeléseknél,

Aktív és passzív idıbeli elhatárolások a számviteli törvényben meghatározottmódon a
szükséges tételekre rendben képzi meg.

A készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a kimutatásban. A tételes leltárfelvételre
az év utolsó munkanapján került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték utolsó
beszerzési áras módszerrel került meghatározásra. 
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2 895 2 936 1,42%

E. Céltartalékok 0 0

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A lényeges kategória meghatározása
A tevékenység szempontjából lényegesnek tekintendı milyen olyan eltérés, melynek
következtében a saját tıke összege 20 %-ot meghaladóan változik.

Céltartalék képzés
Az eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben:

a) azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévı ügyletekbıl, szerzıdésekbıl származó,
harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan
felmerülnek, de összegük vagy esedékességük idıpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan,
és azokra az Egyesületünk a szükséges fedezetet más módon nem biztosította;
b) az olyan várható jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre, amelyek - a

mérlegkészítés idıpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetıen vagy
bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük idıpontja a mérlegkészítéskor még
bizonytalan és nem sorolhatók a passzív idıbeli elhatárolások közé;

c) a devizában fizetendı kötelezettségek nem realizált árfolyamveszteségének halasztott
ráfordításként történı elszámolásakor, az e címen képzett aktív idıbeli elhatárolás összegében
céltartalékot kell képezni. 

Az Egyesület könyvelését saját magunk végezzük. A számviteli beszámolót, önkéntes
munkában  Györfi Gyula bejegyzett könyvelı állította össze.

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Változás %-aTárgyévi eFtElızı évi eFtMegnevezés

136 368
-2,42%A. Befektetett eszközök 5 584 5 449

170,59%I. Immateriális javak

0,00%III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 448 5 081 -6,74%

0 0
II. Tárgyi eszközök

B. Forgóeszközök 2 623 5 273 101,03%

3 196 954,79%II. Követelések
0 331 ---I. Készletek

0 0 0,00%III. Értékpapírok
0 787 ---1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

303

2 320 1 746 -24,74%IV. Pénzeszközök
C. Aktív idıbeli elhatárolások 483 3 193 561,08%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 690 13 915 60,13%
D. Saját tıke 2 936 4 251 44,79%

0 0 0,00%I. Induló tıke

41 1 315 3107,32%V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
IV. Elızı évek tıkeváltozása

0,00%

Könyvelés
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3.Vevıktıl kapott elılegek 168 146 -13,10%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 8 1 041 12912,50%

Forgóeszközök aránya 35,74% 60,84% 25,10%
Befektetett eszközök aránya 64,26% 39,16% -25,10%

F. Kötelezettségek 2 475 4 236 71,15%
0 0 0,00%I. Hátrasorolt kötelezettségek

4 236 71,15%III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0 0 0,00%II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0 0,00%2. Rövid lejáratú hitelek
822 1 442 75,43%1. Rövid lejáratú kölcsönök

2 475

1 477 1 607 8,80%8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idıbeli elhatárolások 3 279 5 428 65,54%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 690 13 915 60,13%

Kapcsolódó mutatók

Elızı év Tárgyév VáltozásMutató

Tıkeerısség 33,79% 30,55% -3,24%
Céltartalékok aránya 0,00% 0,00% 0,00%
Befektetett eszközök fedezete I. 52,58% 78,01% 25,44%
Befektetett eszközök fedezete II. 52,58% 78,01% 25,44%
Forgótıke, saját tıke aránya 173,64% 223,69% 50,05%

3.2 Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

Mutató Elızı év Tárgyév Változás
Likviditási gyorsráta mutató 93,74% 41,22% -52,52%
Likviditási mutató 105,98% 124,48% 18,50%
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10 Forgóeszközök (vevı és pénzeszközök nélkül) változása 169 -2 437
11 Aktív idıbeli elhatárolások változása -400 -2 710
12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 0

Cash flow-kimutatás

Tárgyév eFtElızı év eFtS.sz. Megnevezés
1 Adózás elıtti eredménye 41 1 315
2 Elszámolt amortizáció 1 319 1 086
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 40 0
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -26 0
6 Szállítói kötelezettség változása 8 1 033
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 2 387 728
8 Passzív idıbeli elhatárolások változása 976 2 149
9 Vevıkövetelés változása 0 -787

0
13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés 0 0

I.
Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás 
(Mőködési cash flow) 1-13. sorok

4 514 377

14 Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzése -3 372 -951
15 Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladása 42 0
16 Kapott osztalék, részesedés 0 0

II.
Befektetési tevékenységbıl származó 
pénzeszközváltozás 14-16. sorok

-3 330 -951

17 Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) 0 0
18 Kötvénykibocsátás bevétele 0 0
19 Hitel és kölcsönfelvétel 0 0

20
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett 
bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

0 0

21 Véglegesen kapott pénzeszközök 0 0
22 Részvénybevonás (tıkeleszállítás) 0 0
23 Kötvény visszafizetés 0 0
24 Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés 0 0

25
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek

0 0

26 Véglegesen átadott pénzeszközök 0 0

27
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettség változása

0 0

III.
Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás 
17-27. Sorok

0 0

IV. Pénzeszközök-változása összesen 1 184 -574
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3.3 Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató Elızı év Tárgyév Változás
Összes tıke jövedelmezısége 0,00% 30,93% 30,93%
Saját tıke jövedelmezısége 0,17% 30,93% 30,76%

-0,25% 5,66% 5,90%

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0

Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény 0,51% 5,74% 5,24%

I. Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel-arányos üzleti eredmény

1. Kiegészítı adatok a mérlegsorokhoz

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

Eszközarányos jövedelmezıség 0,47% 9,45% 8,98%

a, Bruttó érték változása

Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró
adatok eFt-ban

Megnevezés

0 0 0 0

0 0

Záró

0

Átsorolás

0
0 332

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0
0Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0
0

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés

Vagyoni értékő jogok 85 247 0
Szellemi termékek 264 45 0
Üzleti vagy cégérték 0 0 0

9 0

0 309
0 0

b, Halmozott értékcsökkenés változása
adatok eFt-ban

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0

0 94
Szellemi termékek 127 52 0 0 179
Vagyoni értékő jogok 85

0 0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása
adatok eFt-ban

Üzleti vagy cégérték 0 0 0

Lineáris Degresszív
Teljesítm. 
arányos

Üzleti vagy cégérték

Terven felüli écs
ÖsszesenMegnevezés

leírása visszaírása

Terv szerinti leírás

0

9

0

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékő jogok
Szellemi termékek

0
0 0 0 0
0 0 0

0 0 0

0
0 0

0 0

9
52 0 0 0 0 52

0

00 0
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Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Bruttó érték változása
adatok eFt-ban

Megnevezés Nyitó Növekedés

Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 1 557

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 4 622
Alaptevékenység közvetlen eszközei 1 062

4 622
0 1 667

Csökkenés Átsorolás Záró

1 61053 0

0605

0

Csökkenés

00 0

0

Átsorolás

0

Záró

0

0 3590

0

b, Halmozott értékcsökkenés változása
adatok eFt-ban

Beruházások, felújítások 0

Megnevezés Nyitó Növekedés
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 81 278

721 470 0

0 0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása

0 1 191
Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 991 277 0 0 1 268

Alaptevékenység közvetlen eszközei

Beruházások, felújítások 0 0 0

adatok eFt-ban

Megnevezés
Terv szerinti leírás Terven felüli écs

Összesen
Lineáris Degresszív

Teljesítm. 
arányos

leírása visszaírása

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 278 0 0 0 0 278
Alaptevékenység közvetlen 
eszközei 470 0 0 0 0 470
Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 277 0 0 0 0 277

0 0 0Beruházások, felújítások 0 0 0
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0 0 0 0egyéb növekedés
00 0 0használt eszköz beszerzés

Beruházások növekedése
0 605 53 658új beszerzés, létesítés

0
0 605 53 658
0 0 0Nyitó érték

Beruházások állományváltozása

Megnevezés Ingatlanok
Alaptev. 
eszközei

Egyéb 
eszközök

Összesen

adatok eFt-ban

0 605 53 658
0 605 53 658
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Beruházás csökkenései

Záró érték
Beruházásokra adott elılegek
Jelzálogra lekötött beruházások

üzembe helyezés
eladás, átadás
tervszerinti értékcsökkenés
terven felüli értékcsökkenés
egyéb csökkenés

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása

Megnevezés Maradványérték Bruttó érték Értékcsökkenés Záró
adatok eFt-ban

0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0

238
Szellemi termékek 0 309 179 130
Vagyoni értékő jogok 0 332 94

0
Immateriális javakra adott elılegek 0 0 0 0
Üzleti vagy cégérték 0 0 0

4 263
Alaptevékenység közvetlen eszközei 0 1 667 1 191 476

Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 0 4 622 359

342Egyéb berendezések, jármővek 0 1 610 1 268
0

Beruházásokra adott elılegek 0 0 0 0
Beruházások, felújítások 0 0 0

Összesen 0 8 540 3 091 5 449

13/22. oldal



Kiegészítı melléklet 2005.

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, A határidın túli kintlevıségek alakulása
Lejárt követelések Összeg (eFt-ban) %-os megoszlása
0 - 30 napon belül 0 0%
31 - 90 napon belül 0 0%
91 - 180 napon belül 0 0%
181 - 360 napon belül 0 0%

360 napon túli 40 100%
Követelések összesen 40 100%

b, Követelések állományváltozása

Követelések Nyitó
Tárgyévi 

értékveszté
Bruttó 

értékveszté
Tárgyévi 
visszaírás

Záró érték

Vevık 0 0 0

0 0

Követelés kapcsolt vállalkozással 
szemben

0 0 0

0 787

0 0

0 0

Követelés egyéb részesedési 
viszonyban lévı vállalkozásokkal 
szemben

0

Váltó követelés 0 0 0

0 0

0 3 196
Egyéb követelés 303 0 40

adatok eFt-ban

0 2 409
Összesen 303 0 40

Aktív id ıbeli elhatárolások egyes jogcímei idıbelileg megbontva

adatok eFt-ban

Elhatárolások Elızı év Tárgyév
Esedékes

következı 
évben

késıbb

Bevételek elhatárolása 441 3 100 3 100 0
49 38 38 0
0 3 062 3 062 0

392 0 0 0
42 93 0 0

42 93 93 0
0 0 0 0

Költségek, ráfordítások elhatárolása

Halasztott ráfordítások

Tagdíj bevételek elhatárolása
Támogatások elhatárolása
Árbevétel, egyéb kamatbevétel elhatárolása

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb 
ráfordítások elhatárolása
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146 ---
Szállítók 8 7 375 6 342 1 041 ---

csökkenés
Záró Zálogjog

13 915 5 225

Saját tıke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés
Összeg eFt-ban

Elızı év Tárgyév
Változás elızı évhez képest

eFt %

0 0

60,13%
Saját tıke 2 936 4 251 1 315
Források összesen 8 690

1,42%
0,00%

44,79%

Tárgyévi eredmény 41 1 315 1 274 3107,32%

Jegyzett tıke 0
Tıkeváltozás 2 895 2 936 41

0,00%
Értékelési tartalék 0 0 0 0,00%
Lekötött tartalék 0 0 0

0,00%
Tárgyévi közhasznú eredmény 41 1 315 1 274 3107,32%
Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0

Kötelezettségek állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Kötelezettségek változása
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó
Tárgyévi változás

növekedés
0Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 0 0 0 0
Rövid lejáratú 
kötelezettségek 2 476 11 348 9 594

1 360 ---

Kölcsönök 822 2 565 1 945
Programutalványok 168 48 70

4 236
1 442 ---

247 ---
Fel nem használt támogatások 1 237
Egyéb kötelezettségek 241 --- ---

1 360 1 237

Passzív idıbeli elhatárolások egyes jogcímei idıbelileg megbontva

adatok eFt-ban

Elhatárolások Elızı év Tárgyév
Esedékes

következı 
évben

késıbb

0
Befolyt elszámolt bevételek passzív 
elhatárolása 18 379 379 0

Bevételek elhatárolása 18 379 379

15/22. oldal



Kiegészítı melléklet 2005.

0
Mérleg fordulónap elıtti idıszakot terhelı 
költségek, ráfordítások elhatárolása 350 1 317 1 317 0

Költségek, ráfordítások elhatárolása 350 642 642

3 567Halasztott bevételek 2 911 3 731 164

3 567

2, Kiegészítı adatok az eredmény-kimutatáshoz

Fejlesztési célra kapott támogatások 
elhatárolása 2 911 3 731 164

Átlagos 
statisztikai 

állományi létszám 
(fı)

Munkaviszonyból 
származó összes 

kereset eFt

Egyéb 
munkajövedelem eFt

Bevétel területi megoszlása

%FtMegnevezés
Belföldrıl származó bevételek összesen 21 812 100,00%
Külföldrıl származó bevételek összesen 0 0,00%

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, költségei

Állami költségvetéstıl kapott támogatások (foglalkoztatói támogatás) 1 018
Különféle egyéb bevételek 42

1 060

Bevételek összesen 21 812 100,00%

Egyéb bevételek összesen

Foglalkoztatottak összesen

Megnevezés

Fıallásban teljes 
munkaidıben 
alkalmazásban álló

fizikai 
fıfoglalkozású
szellemi 
fıfoglalkozású 2 2 143

Egyéb bevételek bemutatása

eFtMegnevezés

802 2 143
80
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Kiegészítı melléklet 2005.

Megnevezés eFt
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 121
Állammal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások 130
Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek 33

Különféle egyéb ráfordítások 2
Adott pénzbeni adományok 180

Egyéb ráfordítások összesen 466

Egyéb ráfordítások bemutatása
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Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

2005 év

idıpontja összege elızı években tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram 2004.11.22 1 000 000 Regionális képzés 1. rész 304 000 696 000 0 2005.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2004.11.25 540 800 PQASSO bevezetés támogatása 0 540 800 0 2005.06.30

Tolna Megyei Önkormányzat 2005.04.08 30 000 Taggyőlés támogatása 0 30 000 0

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.05.11 775 000 Partnerség Konferencia tám. 0 775 000 0

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.05.18 1 000 000 Regionális képzés 2. rész 0 1 000 000 0

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 2005.05.26 200 000 Mőködés és tájfutótérkép 0 200 000 0

ICSSZEM - Mobilitás 2005.06.10 1 087 500 Magyaregregyi kulcsosház 1 087 500 0 0

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.07.01 135 200 PQASSO bevezetés támogatása 0 135 200 0

Szekszárd MJV Önkormányzata 2005.07.06 400 000 Gemenci Nagydíj támogatása 0 400 000 0

Tolna Megyei Önkormányzat 2005.07.08 100 000 Gemenci Nagydíj támogatása 0 100 000 0

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.09.30 962 000 Mőködési támogatás 1. rész 0 962 000 0

Szekszárd MJV Önkormányzata 2005.10.27 150 000 Sportmőködési támogatás 0 150 000 0

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.12.01 750 000 Kutatás támogatás 0 0 750 000

Nemzeti Civil Alapprogram 2006. 962 000 Mőködési támogatás 2. rész 0 962 000 0

Szekszárd MJV Önkormányzata 2006. 100 000 Tájfutó térkép kiadása 0 100 000 0

Dél-Dunántúli RFT. 2006. 2 000 000 Gemenci Nagydíj támogatása 0 1 331 500 668 500

Összesen: 1 391 500 7 382 500 1 418 500 *10 192 500

Felhasználás célja

* A felhasználás összege, a kapott támogatás tényleges pénzügyi felhasználását (nem számviteli elszámolását) mutatja be.

Elszámolási 
hat.idı

adatok Ft-ban

Átvitel összegeTámogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege*
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Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2005 év

% Ft

Induló tıke 0 0 0% 0

Tıkeváltozás 2 895 2 936 1% 41
Korábbi évek beruházásaiból eredı felhalmozás saját
tıke fedezete.

Lekötött tartalék 0 0 0% 0

Értékelési tartalék 0 0 0% 0

Tárgyévi eredmény 41 1 315 3107% 1 274

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 41 1 315 3107% 1 274
Tartalék képzés az egyesület mőködésének
körülményeinek megváltozása miatt.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 0% 0 Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Egyéb 0 0 0% 0

MegjegyzésMegnevezés
Elızı évi 
összeg Ft

Tárgyévi 
összeg Ft.

Változás
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Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

2005 év

elızı évi tárgyévi % Ft

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Pénzbeli juttatások összesen

- ebbıl adóköteles

- ebbıl adómentes

Természetbeni juttatások összesen

- ebbıl adóköteles

- ebbıl adómentes

Egyéb juttatások

Összesen: 0 0 0 0

Pénzbeni juttatások

Nem pénzbeni juttatások

Egyéb juttatások

Összesen: 0 0 0 0

0 0 0 0

Juttatás összege Eltérés

Mindösszesen:

Megjegyzés

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
tevékenység keretében nyújtott

Juttatás megnevezése
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Közhasznúsági jelentés 5.számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2005 év

elızı évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervt ıl * 5 139 300 7 871 700 53% 2 732 400

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Fejlesztési támogatás 362 500 1 087 500 200% 725 000

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Mőködési támogatás 150 000 0 -100% -150 000

Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 2 196 000 1 924 000 -12% -272 000

Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatások 1 540 800 2 660 200 73% 1 119 400

Dél-dunántúli RFT Programtámogatások 0 2 000 000 --- 2 000 000

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Mőködési támogatás 190 000 200 000 5% 10 000

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Programtámogatások 700 000 0 -100% -700 000

Elkülönített állami pénzalap * 0 0 0% 0

Helyi önkormányzat és szervei * 0 780 000 --- 780 000

Tmi Önkormányzat Mőködési támogatás 0 30 000 --- 30 000

Tmi Önkormányzat Programtámogatás 0 100 000 --- 100 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Mőködési támogatás 0 250 000 --- 250 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Programtámogatás 0 400 000 --- 400 000

Kisebbségi települési önkormányzat * 0 0 0% 0

Települési önkormányzat társulása * 0 0 0% 0

Magánszemélyektıl Mőködési támogatás 609 885 126 593 -79% -483 292

Egyéni vállalkozóktól * 0 0 0% 0

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Mőködési támogatás 0 473 000 --- 473 000

Jogi személyiség nélküli társaságtól * 0 0 0% 0

Közhasznú szervezettıl Mőködési és program támogatás 50 950 200 000 293% 149 050

SZJA 1%-a (APEH) Mőködési támogatás 202 548 254 129 25% 51 581

Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Mőködési támogatás 895 015 1 352 775 51% 457 760

Egyéb Programtámogatás 0 850 000 --- 850 000

6 897 698 11 908 197 73% 5 010 499

Változás

Összesen:

Juttatás megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege
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Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról

2005 év

elızı évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0% 0

Természetbeni juttatások 0 0 0% 0

szja mentes 0 0 0% 0

szja köteles 0 0 0% 0

Értékpapír juttatások 0 0 0% 0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0% 0

Költségtérítések 306 421 180 397 -41% -126 024

Györfi Gyula 88 647 86 031 -3% -2 616 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Baka Ferenc 167 886 61 631 -63% -106 255 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Berlinger Anita 7 200 0 -100% -7 200 Telefonkártya támogatás, mint programszervezı

Berlinger Anita 34 542 0 -100% -34 542 Utazási költségtérítés

Berlinger Anita 2 602 0 -100% -2 602 Kullancs-fertızés elleni védıoltás

Ignácz György 0 10 462 --- 10 462 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Hollósi Péter 2 544 6 718 164% 4 174 Utazási költségtérítés

Hollósi Péter 3 000 0 -100% -3 000 Telefonkártya támogatás, mint baráti kör vezetı

Nagy Éva Annamária 0 4 689 --- 4 689 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Szır Gábor 0 520 --- 520 Utazási költségtérítés

Szır Gábor 0 10 346 --- 10 346 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Adott kölcsönök összege 0 0 0% 0

kamatmentes kölcsönök 0 0 0% 0

Egyéb juttatások 0 0 0% 0

Összesen: 306 421 180 397 -41% -126 024

MegjegyzésJuttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
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