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Közhasznúsági Jelentés 
 
 

az 
Ifjúsági Unió Szekszárd 

közhasznú egyesület 2007. évi mőködésérıl 
 
 
 
 
1, Számviteli beszámoló 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2007. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 19 065 
eFt, a saját tıke összege 4 349 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll 
az egyszerősített éves beszámoló „A” típusú mérlegébıl, „A” típusú közhasznú 
eredménykimutatásból. 
 
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 

Tárgyévben Egyesületünk  12 569 eFt költségvetési támogatást kapott a költségvetés különbözı 
alrendszereibıl, melybıl 9 142 eFt-ot költöttünk el tárgyévben. E pont részletes bemutatására a 2. 
számú melléklet szolgál. A kimutatásban szerepelnek 2007-ben és 2008-ban kapott, 2007-re, 
valamint 2007-ben kapott, de 2006-ra vagy 2008-ra vonatkozó támogatások is. A felhasználást a 
támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk 
be. 
 
3, Vagyon felhasználása 

Elızı évhez képest 2 268 eFt összeggel csökkent az Egyesület saját tıkéje. Ebben az esztendıben 
tartalékokat használtunk fel, ami ékesen bizonyítja a mőködési tartalék feltöltés jogosságát. A 
meglévı tartalék biztosította folyamatosan likviditásunkat. A továbbiakban nincs szükség a 
mőködési tartalék növelésére, az elızı két évi feltöltés elegendınek bizonyult. Továbbra is 
alapelvünk: az egyesület törekedjen arra, hogy a tárgyévben megszerzett forrásokat még tárgyévben 
közhasznú céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységeinkre fel is használjuk. A 
tıkefelhalmozást csak e tevékenység biztonságának és minıségének fejlesztése érdekében 
fogadható el. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.  
 
4, Célszerinti juttatások 

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

Tárgyévben közösségünk összesen 13 558 eFt támogatást kapott különbözı címen. Ez a támogatási 
szint 17%-os elızı évhez képesti megtévesztı relatív növekedése, számvitelileg némi csökkenést 
jelent: 10 992 eFt-ról 9 071 Ft-ra. Az ellentmondás annak tudható be leginkább, hogy 2007-ben a 
programjaink jelentıs részét finanszírozó NCA támogatások a tervezetthez képest jelentıs késéssel 
véglegesültek, amiért is a programok megvalósítása túlnyomórészt 2008-ra csúszott át, a 
számvitelileg elszámolt kapott támogatásokkal együtt. A kapott támogatások részletes bemutatását 
az 5. számú melléklet tartalmazza. 
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A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú 
melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának bemutatása: 

2007. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel 
egyezıen, tárgyévben utalt): 13.558.486 Ft 
      Kapott fejlesztési támogatások passzív idıbeli elhatárolása: -1.307.792Ft 
      2007. évre jutó, fejlesztések halasztott bevétele (amortizáció arányában): 248.136 Ft 
      Elızı években utalt, tárgyévben felhasznált támogatások: 0 Ft 
     Tárgyévben kapott, elızı években felhasznált támogatások: -90.000 Ft 
     Tárgyévben kapott, de következı években felhasználandó támogatások: -5.265.768 Ft 
    2008. évben realizálódó, tárgyévben felhasznált támogatások: 1.928.390 Ft 
Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: -4.487.034 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2007. 
évben (eredménykimutatásban szereplı kapott támogatások): 9.071.452 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2006. évben 
(eredménykimutatásban szereplı kapott támogatások): 10.991.949 Ft 

 

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 

Hasonlóan az elızı esztendıkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt költségtérítésekben 
részesültek Egyesületünk vezetıi, összesen 208 eFt összegben. Szervezetünk összes költségvetésén 
belül e tétel tulajdonképpen elhanyagolható. Ez elsısorban annak következménye, hogy a felmerült 
személyes költségek megtérítésének rögzített lehetıségével tulajdonképpen nem éltek 
tisztségviselıink. Ez szerény számításaink szerint több mint egy millió forint megtakarítást jelentett, 
végzett önkéntes munkájukon felül. 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: 
2007. évi tevékenységünket bemutató beszámolónkat azzal kel kezdenünk, hogy kimutassuk, mennyire 
nagyra értékeljük céljaink megvalósításáért dolgozó önkénteseinket. Az Ifjúsági Unió Szekszárd sikerének 
receptje, hogy számos fiatal hajlandó önzetlen munkát végezni programjaink színvonalas és sikeres 
megvalósításában. Szerényen számítva is átlagosan több mint havi 1500 óra önkéntes munkát végeznek 
tagjaink, szimpatizánsaink. Ennek értéke éves szinten meghaladja a 20 millió forintot. Nálunk igaz az állítás, 
miszerint a civilek minden állami egy forintit további két forinttal toldanak meg.  

Minden lehetıséget, így ezt is meg kell ragadnunk, hogy köszönetet mondjunk, és tiszteletünket fejezzük 
ki  azoknak, akik egyesületi tagtársunkként, vagy csatlakozó szimpatizánsunkként megállnak egy pillanatra, 
és mai pénzhajhász világunkban mindenféle juttatás nélkül, csendesen és észrevétlenül tesznek közvetlen 
környezetünkért, az abban élı rohanó, pihenésre vágyó emberekért. Vagyis mindanyiunkért.  

Miért? A válasz egyszerő: önkénteseink nem akarnak, önkénteseinkkel nem akarunk olyan világban élni, 
ahol nincsenek ilyen nagyszerő emberek, és ahol minden csak a pénz és a fogyasztás körül forog. 
Önkénteseink, munkatársaink munkáját komoly technikai háttérrel támogatjuk. Egyesületi irodánk  minden 
tekintetben képes segíteni a színvonalas és minıségi munkát, nyitva áll nagy létszámú munkás csapatunk 
valamennyi tagja elıtt. A következı év feladata, hogy az igényekhez igazítva fejlesszük és korszerősítsük 
eszközparkunkat. 

Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk www.ifu.hu honlapját, Varga Gábor társunknak köszönhetıen ma 
már egy kifejezetten modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. További két honlapot 
üzemeltetünk még, a Gemenci Nagydíj www.gemencgp.hu, és a Civil SzámAdó Szolgálat 
www.civilszamado.hu tanácsadó és szolgáltató oldalait. Új domainnel is gazdagodtunk, a 
www.civilvezetokklubja.hu cím, mely a SzámAdó portálunkra mutat. Két komoly fejlesztés indult el ebben az 
évben még, a SzámAdó szolgálat saját arculattal rendelkezı EU oldala, valamint az önállósulásra készülı 
Civilvezetık Klubja oldal kialakítása. 
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Valamennyi tagunk rendelkezik nevére szóló @ifu.hu e-mail címmel, melyhez korlátlan mérető tárhely és 
hatékony levélszemét szőrı rendszer tartozik. A következı esztendı nagy feladata, hogy a jelenlegi 30-35%-
os kihasználtsága ezen eszközöknek jelentısen emelkedjék! 

A XXI. századra hivatkozással szüneteltettük FIRKA  nevezető belsı hírlapunkat és kulturális fórumunkat. 
Mára be kell látnunk, hogy nem mellızhetı belsı fórum, szükséges újraélesztése, tekintettel arra, hogy még 
mindig jelentıs azok száma, akik nem élnek az internet adta lehetıségekkel. Ragaszkodnunk kell az 
évenkénti négy szám megjelenéséhez! 

Közösségünk mőködésének igazodási pontja a 2005-ben bevezetett PQASSO minıségirányítási rendszer, 
melynek szenderjei valós használata minden várt, vagy nem várt helyzetre megoldást rejt. Egy új fejlıdési 
lépcsıhöz ért egyesületünk, eldöntendı kérdéssé vált, hogy visszalépünk-e egy szintet, vagy menedzsmentet 
hívunk életre a fejlıdés töretlenségének biztosítására. Ez 2008. év egyik nagy kérdése lesz. 

Mőködı szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá 
közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy segítsük szakosztályaink 
munkáját, és teremtsünk egyre több lehetıséget tagjainknak az önmegvalósításra. 

Mint minden évben, ebben is támogattuk tagjaink, önkénteseink kezdeményezéseit. Valljuk, hogy ezek csak 
javára vállnak közösségünknek, színesítik egyesületünk életét. Bátorítunk minden ifus társunkat, hogy bátran 
kérjenek segítséget tılünk céljainkhoz igazodó álmaik megvalósításához. Számunkra érték a sokszínőség! 

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

Egyesületünk elsı számú alappillére, a természetjárás. Erıforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére 
fordítottuk. Valamilyen módon mindegyik szakosztályunk e témakör köré szervezıdött, a mozgalom 
valamely szakágát mőveli. 

2007-ben elhatározásunknak megfelelıen e területre koncentráltunk, ide helyeztük kifejezetten a hangsúlyt. 
Ezt ékesen bizonyítja, hogy 44 db programot, összesen 111 programnappal tudhatunk magunk mögött. 
Mindenki találhatott számára vonzó programokat. 

Sikeres évet tudhat maga mögött a Bakáné Balogh Beáta vezette IFU Junior  szakosztályunk, mely 
fordulóponthoz érkezett. Tagjainak létszáma szépen növekedett, és jellemzıen középiskolásokkal 
gyarapodott kis csapatuk. Kamaszok lettek! Jellegváltás kezdıdött el, nagy kihívás és komoly feladat, hogy 
az érdeklıdésében jelentıs változáson átmenı „új” korosztályt meg tudjuk tartani egyesületünk 
közösségeiben!  

Mint eddig, most is kiemelendı, hogy regionális együttmőködésben gondolkodunk e területen. Jó pár éve és 
természetesen 2007-ben is együtt, Dél-dunántúliként veszünk részt a Természetjáró Gyermekek és Fiatalok 
Országos Találkozóján – ez évben Heves megyében – a bonyhádi (Völgység TE) és kaposvári (Zöldpont 
ÉK) fiatalokkal. Utolsó TEGYOT-TEDOT-unk szép eredményekkel zárult: a 31 csapatos középiskolai 
mezınyben Faramuci Lámák csapatunk az ötnapos versengést második helyen zárták (Balaskó Krisztián, 
Farkas András, Farkas Péter és Varsányi Tibor), míg a szintén 31 csapatot számláló általános iskolai 
kategóriában a BBPPVB csapatunk a negyedik lett (Baka Barnabás, Pék Patrik és Varga Balázs), és a Get 
Lost csapatunk a 10. helyezést érte el (Baka Zsombor, Balogh Áron és Szigeti Krostóf). Persze ez nem azt 
jelenti, hogy e rendezvénytıl ezzel elköszöntünk, mindösszesen csak azt, hogy középiskolásainkkal eztán 
TEDOT-ra járunk majd. Sıt! Meg kell jegyezni, hogy mind fiataljain, mind a TFSZ nyomására, és mert 
remekül illeszkedne célkitőzéseinkhez, eljött az ideje, hogy TEGYOT-TEDOT rendezvény legyen a 
Szekszárdi-dombságban! Talán 2010-ben! 

Az ıszi és tavaszi táborok hagyományos tematikája felett eljárt az idı, ebben az esztendıben a gyerekek 
kérésére nem is rendeztünk ilyeneket. Helyette volt aktív gyereknap, ott voltak a vizes, az országjáró és 
magashegyi programjainkon. Talán ez így is van rendjén! Új tematikát, új stílust kell életre keltenünk, mert 
úgy tőnik, hogy amit lehetett, azt már meg is tanítottunk számukra. Remek túraversenyzık lettek, szép 
eredményeket értek el. 2007 évi ifjúsági eredményeink: 2006/2007 RITÁCS 14+ bajnokság gyıztese a 
Gubacsdarazsak csapatunk (Baka Barnabás, Pék Patrik és Varga Balázs), a bajnokság második helyén a Get 
Lost csapatunk végzett (Baka Zsombor, Balogh Áron és Szigeti Krisztóf). Túravezetık lettek, kiknek a 
gyakorlatot kell megszerezniük. Részt kérnek a nagyrendezvények szervezésében és lebonyolításában, aktív 
önkénteseinké váltak. Elıttünk vannak az utódaink és az IFU jövıje! A felelısség most a mi kezünkben van, 
körültekintıek kell hogy legyünk! 
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Mondanunk sem kell, hogy 2007-ben is kiemelkedı teljesítményt nyújtott Vízi-sport szakosztályunk. 
Boldizsár Zoltán vezette szakosztályunk kiváló lehetıségeket teremtett a víz szerelmesinek, hogy 
hódolhassanak szenvedélyüknek. Színes és kalandokat ígérı kínálatukkal (téli evezés, nyári evezıs tábor, 
hétvégés egy-két napos vízre szállások) számos egyesületi tagot, és nagyszámú kívülállót mozgattak meg. 
Mit már jó pár éve, most is elmondható, hogy a Junior szakosztály mellett e szakosztály hozott legtöbb új 
belépıt. Ki kell emelni, hogy új elemként a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal közösen 
volt a szakosztálynak kifejezetten gyermek- és ifjúsági „vízre szoktató” programja is! Az, hogy sikeres volt-
e, hamarosan kiderül! Ne feledjük, hogy 2008, a vizek éve! 

Kemény évet mondhat magának a Magashegyi és sí szakosztályunk is. Még mindig nem hódították meg az 
álomcsúcsokat (Kilimandzsáró, Mont Blanc, Evereszt alaptábor), ám 2007-ben nagy programokkal 
kedveskedtek társainknak. Kezdve egy tavaszi dubrovniki hosszúhétvégével, egy nagy írországi 
kiránduláson át, egy nagysikerő magashegyi programig a Dolomitokban. Programsorozatukra a koronát, egy 
csodálatos szilveszteri héttel tette fel. A Pappert József vezette szakosztály 2007-ben kifejezetten sok 
társunkat szólította meg, és adott felejthetetlen élményeket számukra. 

Büszkék lehetünk túraversenyzıinkre. Szép számmal, és szép eredményekkel zárta az évet Tájékozódási-
túraverseny szakosztályunk. Az egyik legnépszerőbb természetjáró forma továbbra is az ifuban a túrázás e 
speciális ága. Öröm számunkra, hogy folyamatosan nı csapataink száma, új tagok csatlakoznak hozzánk, és 
szerte az országban öregbítik hírnevünket. Lelkes hozzáállásukkal elismert tagjai vagyunk e szakmai 
közösségnek. Külön öröm számunkra, hogy jelentıs utánpótlás nevelı csapatként tartanak számon. Különös 
értéke e szakosztálynak, hogy a fiatalok jelentıs része a túraversenyzésnek köszönhetıen aktív tagja 
egyesületünknek! Növekvı létszámban. Nagy és szép felelısség ez Baka Ferenc szakosztályvezetı kezében. 
A szakosztály eredményei ebben az esztendıben: csapatban a magyar bajnokság ötödik helyén végzett Bor-
Ászok csapatunk (Baka Ferenc, Györfi Gyula, Majkut Milán és Pappert József), egyéniben a nıi 
kategóriában Berlinger Anita 10., Jakab Éva 11., férfiban Jakab Albert 8., Dománszky Zoltán 11., Baka 
Ferenc 21. helyen végzett. 

Ki kell emelnünk, hogy a természetjáró kategóriában 2007-ben is két társunk vehette át Tolna megye év 
sportolója díja. Büszkék vagyunk Berlinger Anitára és Jakab Albertre. 

E csapat nevéhez köthetı a „3 in 1” Tájékozódási Hétvége. Ebben az évben is három versennyel: a vidám, 
családoknak és fiataloknak szóló SzarvasUgrató Kupa, a RITÁCS 14+ kategória nappali megmérettetése és a 
magyar bajnokság részeként rendezett éjszakai Kadarka Kupa a RITÁCS 18+ versennyel. 

Említést kell tennünk a RITÁCS-ról, melyet egyesületünk indított két éve útjára, és azóta is gondozója e 
jeles utánpótlás nevelési programnak. A Regionális Ifjúsági Csapatbajnokság négy megye ifjait szólítja 
tájékozódási túraversengésbe. Ez is ékesen bizonyítja, hogy határozottan elkötelezettjei vagyunk az 
utánpótlás nevelésnek.  

A Bartina Teljesítménytúra népszerősége töretlen. Minden joggal nevezhetı a teljesítménytúrák habos tortája 
egy szeleteként. Sportszakmai hírnevünk zászlóshajója, és jelentıs hozzájárulásunk a szekszárdi turisztikai 
törekvéseknek, a környezı természeti értékeink népszerősítésének. Köszönet illeti ezért Majkut Milánt, a 
Gyalogos szakosztály vezetıjét, mint fıszervezıt és Boldizsár Zoltánt az esemény szakmai vezetıjét. 
Országosan elismert teljesítményt nyújtanak, öregbítik hírnevünket. E szakosztály feladata a helyi értékek 
bemutatása, jellemzıen mások szervezte gyalogos eseményekre invitálni a túrázni vágyókat. Ebben a 
munkában kifejezett partnere Junior szakosztályunk, jellemzıen kart öltve teszik dolgukat. 

Lelkesedésbıl és kitartásból jeles jár a Kerékpáros szakosztályunknak. Egyre nagyobb érdeklıdésre számot 
tartó programja, a Gemenc 100 Kerékpáros Teljesítménytúrára példaértékő az értékteremtésnek. Elismerés 
övezi a Balogh Richárd vezette csapat erıfeszítéseit, és évrıl évre többen pattannak két kerékre az ısz elsı 
szombatján. Felébredt e csapatban a nosztalgia is, melynek egyik örömteli eseménye az egykor nagyon 
népszerő zobákpusztai hagyományos túrahétvége tetıaláhozása. Szemmel láthatóan egyre népszerőbb 
környezetünkben a kerékpározás, és nem zárhatjuk e fejezet beszámolóját, hogy ne tegyünk említést a 
Gemenci Nagydíjról. 

Európa TOP10 kategóriájában hazánk legnagyobb nemzetközileg elismert országúti kerékpáros eseménye, 
az Alisca Bau Gemenci Nagydíj. 2007-ben nem csak világranglista pontokért hajtottak a kerekesek, hanem 
az olimpiai kvalifikáció is hajtotta a versenyzıket. Nagy felelısség ezen esemény felvállalása és színvonalas 
megrendezése közösségünk számára. Egyrészt nagy tradíciókkal bíró életben tartandó regionális szintő, 
Szekszárd és környéke hírnevét öregbítı turisztikai esemény, másrészt a magyar országúti kerékpározás 
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zászlóshajója, talán utolsó esélye e sport talpon maradásának. Ignácz György vezetésével a közel százfıs 
rendezıcsapat, szponzoraink támogatásával különös hangsúlyt helyez arra, hogy valódi kerékpáros fesztivált 
jelentsen a Gemenc Kupa. Figyeltünk arra, hogy a „profi” versenyzık mellett óvodásoktól a nagyszülıkig 
ezen az ismét négy napon sokan biciklire pattanjanak. Ettıl az évtıl elmondhatjuk, azon túl, hogy közkedvelt 
nemzetközi sportverseny és fontos turisztikai program, már kulturális esemény is. Négy napon át minden 
este elégedett emberektıl nyüzsgött a Garay tér, a GGP Esti Frissítı zenés programjain. 

7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének 
(besorolás: 9, 8): 

Mőködésünk második alappillére a környezetvédelem. Természetbarát szervezet vagyunk, és mint ilyen, 
minden lépésünket környezettudatosság jellemzi. 

Természetbarátként számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és óvjuk környezetünket. A 
Környezetvédelmi szakosztály egyik nagy kihívása, hogy megértesse minél szélesebb körben, hogy a 
környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, és ellentétben az általános vélekedéssel, miszerint 
„egy fecske nem csinál nyarat”, igenis az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Odafigyelésével, tudatosságával, 
meggyızıdésével!  

Ennek szellemében ebben az esztendıben is folytattuk környezettudatos nevelımunkánkat. Minden 
lehetıséget kihasználunk a környezetvédelem fontosságának hangoztatására és a tudatos fogyasztói 
magatartás kialakítására. 

Nem adjuk fel az újrahasznosított papír alkalmazásának elterjesztését. Példát mutatunk minden velünk 
kapcsolatba kerülı szervezetnek, magánszemélynek. Minden fórumon hangoztatjuk, hogy fontos eleme 
lenne az esıerdık megmentésének, ha nem a „szemet gyönyörködtetı” fehér papírt részesítenénk elınyben 
megszokások rabjaiként szemben az elegáns és üzenetet hordozó újrahasznosított papírral. 

Együttmőködésünk továbbra is határozottan jónak mondható a helyi és regionális természetvédelmi 
szervekkel (Önkormányzati „zöld” hatósággal, Duna-Dráva nemzeti Parkkal), és a természetvédelemhez 
kötıdı szervezıdésekkel (civilszervezetek, vadásztársaságok). 

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

Ezen céljaink megvalósításának elsıszámú és sikeres elkötelezettje, Farkas Norbert vezette Országjáró 
szakosztályunk, melynek kiemelt feladata hazánk természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatása. 
Ebben az esztendıben közkedvelt és sikeres programokkal vonzotta a természetbarátokat hazánk, és Erdély 
számos csodaszép vidékére, az ott élı emberek közé. Lehetıséget teremtettek a programszervezık, hogy a 
felkeresett vidékek hangulatát megéljék a résztvevık. Különleges élmény volt a szakosztály programjain 
résztvenni! 

Különös értékközvetítı e területen a Bor és kultúra szakosztályunk, mely Gébert Márta vezetésével 
feladatául tőzte ki, hogy bemutassa régiónk borvidékeit, azok neves pincészeteit. Élvezetes kirándulásokat 
szerveztek izgalmas pincészetekbe, remek borászokhoz. De járunk pálinkafızdében, pezsgıgyárban. Ezek 
mellett számos színházi eseményre juttatta el társainkat. Tette e szakosztály mindezt tartalmas kikapcsolódás 
és a kultúrált szórakozás lehetıségének megteremtésével. Szervezésükben jelentünk meg egységesen 
ifusként a város nagy rendezvényein, a Szent László- és a Szüreti napokon. Nagy sikert aratott emblémázott 
borospohár tartónk, és borospoharunk. 

Maga a természetjárás nem csak sport. Talán a legösszetettebb szabadidıs cselekvési sor. A fizikai 
teljesítményen túl, a szellemi megújulás is célunk. A természet nyugalmának és csodáinak megélése mellett, 
valódi tudástranszfer. Épített örökségek és néprajzi értékek, a természet „láthatatlan” csodáinak feltárulása és 
értékeinek megismerése. Találkozás lehetısége más kulturális értékeket hordozó emberekkel, megérezni 
közösségeik hangulatát. 

Szakosztályaink felkészült programszervezıi, gondosan ügyelnek arra, hogy valamennyi programunk 
alkalmával bemutassák a helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített és néprajzi értékét is.  

Ebben az esztendıben jártunk a magashegyi szakosztállyal a Dolomitokban, Dubrovnikban, Dél-Írországban 
(közben Belgiumban, Hollandiában és Angliában is) és Észak-Tirolban, az országjáró szakosztállyal a Somló 
környékén és Herenden, Nógrádban, Erdélyben és Szigetváron, a vízi sport szakosztállyal a szlovákiai 
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Kokova Linea vidékén, a Szigetközben és a Sión. A túraversenyzıkkel a Mecsek déli részén, az Alföldön, az 
Északi- és a Dunántúli Középhegységben, valamint a Zselicben, a juniorokkal Felsıtárkányban, Eger és 
környékén, a gyalogosokkal a Szekszárdi-dombságban és a Gemencben, a kerekesekkel a Mecsek északi 
részén és a Gemenc körül. 

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

Értékrendünk szilárd, és büszkék vagyunk rá, hogy egyre többen csatlakoznak hozzá. Fontos számunkra, 
hogy biztosítsuk minden társunknak az önmegvalósítás lehetıségét, de senkitıl nem várunk el lehetetlent. 

Komoly értékünknek kell tekinteni, hogy megtanítjuk példamutatással a hozzánk csatlakozó fiataloknak a 
közösségi munka értékét, és a közös sikerek eredményezte jó érzés becsülésére. 

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. 2007-ben is törekedtünk az esélyegyenlıség biztosítására. 

Értékrendünk középpontjában az önkéntes munka áll! Számunkra érték a közösségért, annak céljaiért és ezen 
keresztül szőkebb hazán közösségéért – a társadalomért – való önzetlen munka, melynek jutalma a közös 
erıfeszítés eredménye iránt érzett mérhetetlen büszkeség.  

7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel: 

Munkánkat a partnerségre építjük. Nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, melyek kölcsönösen 
segítenek céljaink megvalósításában. Valljuk, hogy nem egymást eltaposva, hanem egymást erısítve kéz a 
kézben juthatunk csak elıbbre. 

A PQASSO partnerségre vonatkozó önértékelésében kiemelkedıen magasak a mutatóink! Bizonyítéka ez 
annak, hogy civil és szakmai létünket erıs partneri kapcsolatokban tudjuk csak elképzelni. 2007-ben is 
mindent elkövettünk annak érdekében, hogy megtartsuk eddigi kölcsönösen gyümölcsözı kapcsolatainkat, és 
törekedtünk arra, hogy újakat építsünk ki. 

Ilyen új kapcsolat a régió civil közösségének fejlesztéséért való összefogásunk a pécsi Nevelık Háza 
Egyesülettel, kikkel közösen és sikerrel pályáztuk meg egy regionális tanácsadó programot. Érdekessége e 
pályázatnak, hogy korábban rivális pályázók voltunk e témában! 

Kihasználtunk minden lehetıséget arra, hogy bemutassuk: egyesületünk látványos fejlıdésének egyik 
motorja, a hatékony partneri együttmőködés. Fontos alaptételünk, hogy egymást segítve van lehetıségünk 
magas szakmai színvonalon tenni céljainkért. 

A Természetbarát mozgalmon belül komoly szakmai, egymást kölcsönösen segítı, erıs kapcsolatokról – 
valódi barátságról - beszélhetünk. A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által gondozott partnerséget 
példaértékőnek tartjuk, és elismerve képviseljük az egész országban. Nagyon jó kapcsolatunk van a dél-
dunántúli túraversenyt szervezı és a fiatalokkal foglalkozó egyesületekkel. Nem kérdés a segítségnyújtás 
egymásnak. 

Ma már túlnyúltak a régi határain a Civil SzámAdó Szolgálat keretében alakuló speciális kapcsolataink. A 
civil szervezetek számvitele, adózása területén elismerten szakértıkké váltunk. Számos civil szervezetet 
segítünk eligazodni az egyre bonyolultabbá váló útvesztıben. Számos szervezettel kerültünk eseti és napi 
munkakapcsolatba. Mindenki számára komoly lehetıségeket hordozó kapcsolatokra tettünk szert, számos 
közös szakmai kezdeményezés van alakulóban. 

A Gemenci Nagydíjjal különleges a helyzetünk a magyar országúti kerékpáros sportközösségen belül. Fontos 
stratégiai partnerek vagyunk, még mindig külsı szövetségesként. Felelısségünk nagy: két éve csak mi 
vagyunk képesek a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elvárásainak megfelelı, világranglista pontokat adó 
több napos versenyt rendezni Magyarországon. Szakmai elismertségünk e körökben tovább erısödött, 
Európa szerte jegyeznek bennünket. Ma már neves Kontinentális csapatok szerepeltetik eseménytárukban a 
GGP-t. 

Komoly mecénás körökben forog nevünk. Figyel ránk a média, jó kapcsolatunk van a helyi sajtóval. Ezek 
közül ki kell emelni a Rádió Antrit, a Szekszárdi Vasárnap, a Tolna Táj Televízió és a Tolnai Népújság 
szerepét. Már nem csak a Nagydíj kap helyet e médiumokban. Eljuttathatjuk valamennyi jelentıs 
eseményünk hírét a térség lakóinak, közéleti szereplıkké váltunk. 
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Számos szövetségnek vagyunk tagja, közülük négyet mindenkép ki kell emelnünk: elsı helyen a Tolna 
Megyei Természetbarát Szövetséget, ahol Baka Ferenc és Berlinger Anita társunk elnökségi tag. A megyei 
szövetségen keresztül tagjai vagyunk a Magyar Természetbarát Szövetségnek, melynek 
versenyalbizottságát Jakab Albert társunk irányítja. Az IFU Juniorral aktív tagjai vagyunk a Természetjáró 
Fiatalok Szövetségének, melynek felügyelı bizottságát Györfi Gyula irányítja. Csatlakoztunk a Magyar 
természetvédelmi Szervezetek Szövetségéhez is jövıbeni környezetvédelmi akcióinkhoz partnereket 
keresve.  

Ott vagyunk az idén alakult új LEADER  közösségekben doromlási (bogyiszlói) elképzeléseinkre tekintettel 
itt a Sárköz-Dunavölgye és Magyaregregy érdekében a Keleti-Mecseki csoportban. 

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

A demokratikus mőködést fontos értéknek tekintjük. Mőködtetjük valamennyi demokratikus 
intézményünket, valamennyi tagunknak biztosítjuk jogait, és valamennyi tagunktól igyekszünk 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 betartásának fontosságát. 

Három érdekképviseleti szervezetben munkájában veszünk részt. A Szekszárdi Civil Kerekasztalban, ahol 
Ignácz György társunk annak elnökségében képvisel bennünket. Tagjai vagyunk a szekszárdi kistérség 
fejlesztési tanácsa mellett mőködı Civil Egyeztetı Fórumnak, melyben Györfi Gyula jeleníti meg 
érdekeinket. Berlinger Anita és Pék Patrik aktív véleményalkotók értékrendünk mentén a Szekszárd Városi 
Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórumban. 

Életre hívtuk, kitaláltuk az önsegélyezésen (nem pénzbeli, hanem szakmai, tapasztalati) alapuló Civilvezetık 
Klubja  formációt, mely fejlesztési és tartalommal megtöltési folyamat 2008. májusában fejezıdik be. 

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

Egyesületünknél befejezıdött a fiatalok túravezetı képzése. Tagjaink jelentıs része rendelkezik már 
valamilyen szintő és szakágú túravezetıi minısítéssel. Vannak ifjúsági, bronz és ezüst gyalogos 
túravezetıink, ifjúsági és bronz kerékpáros túravezetıink. Vannak vízi túra vezetıink, versenybíróink 
(túraverseny) és vizsgaszervezıink. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink közel egyharmada vizsgázott túravezetı. Továbbra is szívesen 
támogatjuk tagjaink szakképzését, bátorítunk mindenkit e területen használható szaktudás megszerzését.  

Túravezetıink nem csak a szakma bennfentesei, hanem remek közösségszervezık. Közösségünk fontos 
vezetıi utánpótlás nevelı lehetısége, és kiváló önkénteseket nyerünk folyamatosan céljaink eléréséhez. 

A megyei Természetbarát Mozgalom nagyon fontosnak tartja az utánpótlás nevelést, és mindent elkövetnek 
a tárgyi és személyi feltételek biztosításában. Egyesületünk és évek óta szerepet vállal a megyei, túravezetı 
képzésben, karöltve a TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel. Ebben az esztendıben újabb tanfolyam 
indult, melyre nagyörömünkre jellemzıen fiatalok (ifjúsági kategóriában, 18 év alattiak) jelentkeztek, nem 
csak Tolna megyébıl, hanem az egész térségbıl. 

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

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

A természetbe hívunk környezetünkbıl nemre és korra való tekintet nélkül mindenkit: gyalogosan, vagy 
kerékpár nyergébe ülve, evezılapátot markolva, vagy sziklákba kapaszkodva, akár lóhátra pattanva. Ki-ki 
vérmérséklete szerint futva vagy sétálva, a teljesítményért, dobogós helyért vagy csak egyszerően a táj 
szépségéért, itthon vagy külföldön. 2007-ben, velünk közel 38 ezer túrapontot teljesítettek a természetjárás 
különbözı válfaját őzık. Sok száz embert, köztük rengeteg gyermeket és fiatalt vittünk ki a természetbe. 
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2007-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerősítésére, kihasználtuk az adódó lehetıségeket a figyelem 
és az érdeklıdés felkeltésére. Iskolavédınıként Bakáné Balogh Beáta tett a természetjárás iránt fogékony 
gyermekek megnyerésében. Kifejezetten népszerőek e célcsoportban nyílt túráink. 

Fontos stratégia, hogy általános iskolás korban megfogjuk a gyermekeket, hisz ebben a korban lehet jó 
példával elkötelezni ıket a mozgalom mellett, és jók az esélyeink arra, hogy családjuk tagjait is a 
természetjárás felé fordítsuk. Életformát, közösséget és egészséges életet kínálunk számukra. Jelmondatunkat 
egy nemzetközi kezdeményezésbıl vettük: Megfogtalak! Megvagy! Komoly feladata 2008 évnek, hogy a 
megfogott gyerekeket megtartsuk középiskolásként is, és elmondhassuk, hogy valóban megvannak. 

Pozitív emberi értékeink egyike, hogy mindenki felelıs egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami rombolja 
az egészséget. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink 98%-a nem dohányzik és nincs sorainkban olyan, aki 
kábítószerezne! Nem kirekesztés eredménye ez, hanem az alternatíva kínálta eredmény! 

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

A fıtevékenységünket jelentı természetjárás valójában két komoly feladatra oszlik. Egyrészt számos 
programot szervezünk a természet szerelmeseinek, másrészt komolyan szerepet vállalunk a természetjáró 
infrastruktúra fejlesztésében. Valljuk, hogy a mozgalom számára fontos, hogy tevılegesen résztvegyünk 
azon eszközök gyarapításában, melyek késıbb nagy segítséget nyújtanak a természetjárás mővelésében. 
2007-ben is tettünk e területen vállalt dolgunk, folyamatosan, nem nagy lépésekben infrastruktúra fejlesztünk 
és tartunk fenn, turisztikai termékeket hozunk létre, és a közösséget segítı turisztikai marketing 
tevékenységet is végzünk. 

Befejezıdött a magyaregregyi Kadarka Kulcsosház felújítási programunk utolsó elıtti szakasza, már csak a 
vízfakasztás van hátra a Mecsek egyik legnagyobb befogadó képességő kulcsosházába, melyet alkalmassá 
tettünk mozgássérültek fogadására is. 

Folytatjuk a Kadarka Borút  fejlesztési tervünk megvalósítási feltételeinek megteremtését, erıfeszítéseket 
teszünk komoly források bevonására. Azon túl, hogy e turistautat egyrészt klasszikus gyalogos és kerékpáros 
ösvénnyé alakítjuk, komoly marketing elképzeléseket gondoltunk ki a szekszárdi borvidék népszerősítésére. 

Új fejlesztési elemként vettük fel a Bogyiszlóhoz tartozó doromlási vízügyi ház felújítását és tartalommal 
való megtöltését. Kifejezetten közösségi, természetvédelmi és vízi sport programok szolgálatába kívánjuk 
állítani. 

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

Stratégiai szinten számos projektünk vár a megvalósítás útján történı elindításra. Ezek: a TIPP Innovációs 
Központ, a Kadarka Borút (Turistaút), a „Lila” ifjúsági turistaszállás projektünk. Elfogadtuk, és megértettük 
az Eu-s támogatási rendszert, mely szerint a kiigazítás éveiben jellemzıen a termelı projekteket támogatják 
(munkahely teremtı, GDP emelı), majd 2-3 év multával nyílik meg az igazi pályázati lehetıség közösségi, 
jóléti projektek támogatására. Várjuk ezeket a lehetıségeket. 

Aktívan résztveszünk a Régió turisztikai életében rangos országos és nemzetközi eseményeinkkel. A Bartina 
teljesítménytúra és a Kadarka Kupa az ország egész területérıl vonzza ide a turistákat, megteremti a 
lehetıségét annak, hogy évente 700-800 fı figyelmét kedves vidékeinkre irányítsuk. A Gemenci Nagydíjjal, 
és annak média stratégiájával az ország kerékpársport szeretı közönségének mutatjuk be a rangos 
nemzetközi esemény történései mellett Régiónkat. 

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): 

Hírnevünket megalapozó harmadik pillérünk, a Civil SzámAdó Szolgálat. Joggal mondhatjuk, hogy az 
egész Régiót bejárja Szolgálatunk. Ismerik Tolnában, Baranyában és Somogyban egyaránt. Az induláskor 
kitőzött részcélunkat mára elértük, elfogadott szakértıi vagyunk a civil számvitelnek, adózásnak, 
ügyvitelnek és pénzügynek. Nevünk hívó szó konferenciákra, képzésekre, tanácsadó programokra. 
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Egyesületünk által kínált teljes körő számviteli, ügyviteli szolgáltatásunkat több mint 40 kisebb és nagyobb 
szerzıdött ügyfél veszi igénybe. Bátran állíthatjuk, hogy jelenlegi ügyfeleink jó hírét viszik a Szolgálatnak –
és Egyesületünknek is. Jól mutatja ezt az is, hogy különösebb reklám nélkül, folyamatosan csatlakoztak 
rendszerünkhöz a civil szervezetek. 2007-ben megfogalmazódott a gondolat, hogy Pécsett is irodát nyitunk. 
Erre megtaláltuk partnerünket, a pécsi Ifjúsági Uniót, kikkel elindítottunk egy kis létszámú betanító 
ügyfélkört.  

Ingyenes tanácsadói programunk célja, hogy a korábban végzett kutatással zászlónkra tőzött törvényességi 
megfelelés erısítését segítsük a térség civil szervezeteinél. Ehhez a gondolathoz illeszkedik számos 2007-
ben indult és 2008-ban záruló programunk. 

Kiemelném közülük a Civilügyintézı képzést, mely hat négynapos (kétszer kétnapos) képzéssel gyakorlati 
segítséget ad a résztvevı civil szervezeteknek, fejleszti ügyvitelüket, javítja törvényi megfelelıségüket. Az 
eddigi képzésekrıl adott vélemény nagyon pozitívan értékeli e hiánypótló kezdeményezésünket. A képzések 
2-2 alkalommal Szekszárdon, Pécsett és Kaposváron kerülnek/kerülnek lebonyolításra, 20-20 fı 
részvételével. A programot négy fı valósítja meg: Kovács Józsefné (Klári) képzésszervezı és tréner, Pap 
András és Szır Gábor képzési asszisztensek, valamint Györfi Gyula elıadó. 

Közösen pályáztunk, és hoztuk létre a pécsi Nevelık Háza Egyesülettel a Dél-dunántúli Regionális 
Tanácsadó programot, mely 2007-ben indult és 2008. májusában ér véget. Ezen program keretében 
testközeli, konzultációkon keresztüli segítséget adunk a rászoruló civil szervezeteknek, az ıket érintı 
valamennyi témakörben. Szolgálatunk szakmai alapon számviteli, pénzügyi és ügyviteli kérdésekben áll a 
civilek rendelkezésére személyesen és elektronikusan. 

Folytatjuk, és szervezetileg Szolgálatunkhoz kapcsolódik a Civil Vezetık Klubja  tartalommal való 
megtöltése. A 2008. májusában befejezıdı szakasz végére egy nagyszámú civil szervezetet tömörítı, sokkal 
inkább szakmai segítséget nyújtó, mind sem érdekképviseleti összefogást kívánunk látni. 

A civil szervezetek EU-s pályázati munkáját segítendıen életre keltettük támogatással az EU Civil 
SzámAdó programunkat. A 2007-ben indult és 2008. májusában záruló program keretében konferenciákkal, 
tréningekkel, személyes tanácsadással a civil szervezetek Közösség pályázási kedvét és esélyét akarjuk 
erısíteni. A Bátainé Balog Erzsébet vezette program komoly lehetıség és kemény kihívás ezen a területen, 
tekintettel a civilek bátortalanságára, rossz tapasztalataira EU-s projektek tekintetében. Kedvcsinálóként, 
figyelemfelhívásként a LEADER programok megismerésében, azok adta lehetıségek kiaknázásában segítjük 
az hozzánk fordulókat.  

Fejlesztésének utolsó szakaszába ért a civil szervezetek számára komoly segítséget jelentı Civil SzámAdó 
Portálunk . Új elemekkel bıvítjük a rendszert, csatlakozik hozzá külön elemként az EU-s tanácsadó rendszer 
és a Civilvezetık Klubja információs alrendszer. 

Önkéntes segítıi vagyunk a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának és az 
NCA-t kezelı ESZA Kht-nak. Szakértıink felvállalták, hogy segítik a Kollégium pályázatainak bemutatását, 
és közremőködnek a pályázó civil szervezetek tájékoztatásában, karöltve a régió Civil Szolgáltató 
Központjaival. Szakmai véleménnyel segítettük a kollégium döntés-elıkészítését és a kezelıszerv munkáját 
is. 
 
 
Szekszárd, 2008. március 8. 
 
 

Györfi Gyula 
elnök 

 
 
 
Záradék: 

A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyőlése 2008. március 8-ai ülésén 
elfogadta el. 



Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

A beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvvizsgáló nem auditálta.

Györfi Gyula elnök

Ifjúsági Unió Szekszárd
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Mérleg

Fordulónap: 2007.12.31

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

a b c d e

  A.  Befektetett eszközök 7 243                          -                                  8 123                          
I.  Immateriális javak 974                                   -                                        706                                   
II.  Tárgyi eszközök 6 269                                -                                        7 417                                
III.  Befektetett pénzügyi eszközök -                                        -                                        -                                        
IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése -                                        -                                        -                                        

  B.  Forgóeszközök 6 500                          -                                  8 858                          
I.  Készletek 221                                   -                                        110                                   
II.  Követelések 1 021                                -                                        2 010                                
III.  Értékpapírok -                                        -                                        -                                        
IV.  Pénzeszközök 5 258                                -                                        6 738                                

  C.  Aktív id ıbeli elhatárolások 684                             -                                  2 084                          
  Eszközök összesen 14 427                       -                                 19 065                       

  D.  Saját tıke 6 517                          -                                  4 249                          
I.  Induló tıke -                                        -                                        -                                        
II.  Tıkeváltozás 4 251                                -                                        6 517                                
III.  Lekötött tartalék -                                        -                                        -                                        
IV.  Értékelési tartalék -                                        -                                        -                                        
V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 2 266                                -                                        2 268-                                
VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl -                                        -                                        -                                        

  E.  Céltartalékok -                                  -                                  -                                  
  F.  Kötelezettségek 2 962                          -                                  6 514                          

I.  Hátrasorolt kötelezettségek -                                        -                                        -                                        
II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek -                                        -                                        -                                        
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 2 962                                -                                        6 514                                

  G.  Passzív id ıbeli elhatárolások 4 948                          -                                  8 302                          
  Források összesen 14 427                       -                                 19 065                       

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2008. március 8.
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Eredménykimutatás

Fordulónap: 2007.12.31

Adatok eFt-ban

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

Tárgyév

a b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 27 721                -                          27 459                
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 7 794                         -                                5 210                         

a. alapítótól -                                         -                                         -                                         

b. központi költségvetéstıl 5 268                                  -                                         4 283                                  

c. helyi önkormányzattól 57                                       -                                         107                                     

d. egyéb 2 469                                  -                                         820                                     

2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 198                         -                                3 861                         

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 13 768                       -                                16 337                       

4. Tagdíjból származó bevételek 264                            -                                586                            

5. Egyéb bevételek 1 079                         -                                96                              

6. Pénzügyi mőveletek bevételei 24                              -                                30                              

7. Rendkívüli bevételek -                                -                                -                                

8. Aktivált saját teljesítmény értéke 1 594                         -                                1 339                         

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

2. Egyéb bevételek -                                -                                -                                

3. Pénzügyi mőveletek bevételei -                                -                                -                                

4. Rendkívüli bevételek -                                -                                -                                

C. Összes bevétel 27 721                 -                          27 459                 

D. Közhasznú tevékenység költségei 25 455                -                          29 727                
1. Anyagjellegő ráfordítások 18 125                       -                                21 451                       

2. Személyi jellegő ráfordítások 5 399                         -                                7 182                         

3. Értékcsökkenési leírás 1 057                         -                                904                            

4. Egyéb ráfordítások 858                            -                                188                            

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 16                              -                                -                                

6. Rendkívüli ráfordítások -                                -                                2                                

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) 25 455                 -                          29 727                 

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

H. Adófizetési kötelezettség -                                 -                                 -                                 

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

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 266                   -                          2 268-                   

5 399                         -                                 7 182                         

1. Bérköltségek 2 134                         -                                2 805                         

a. munkabér 2 134                         -                                 2 400                         

b. megbízási díjak -                                 -                                 405                            

c. tiszteletdíjak -                                 -                                 -                                 

2. Személyi jellegő egyéb költségek 2 685                         -                                3 492                         

3. Személyi jellegő költségek közterhei 580                            -                                885                            

-                                 -                                 -                                 

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás -                                -                                -                                

Tájékoztató adatok

A. Személyi jelleg ő ráfordítások

B. Nyújtott támogatások

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2008. március 8.

3/8. oldal



Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

idıpontja összege elızı években tárgyévi

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2007.01.08 90 000 Sportszervezeti mőködési támogatás 90 000 0 0 2007.01.31

Nemzeti Civil Alapprogram 2007.06.07 1 000 000 Civilvezetık Klubja létrehozása 0 1 000 000 0 2007.06.30

Országos Foglalkoztatási Alap 2007.06.11 851 750 Foglalkoztatói támogatás 0 851 750 0 2007.10.31

Tolna Megyei Önkorményzat Elnöke 2007.06.19 150 000 2007. évi Gemenci Nagydíj támogatása 0 150 000 0 2007.09.15

Nemzeti Civil Alapprogram 2007.06.21 500 000 Újvidéki partnerkapcsolat támogatása 0 500 000 0 2007.06.30

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat 2007.06.28 1 054 904 Kadarka kulcsosház felújítás 2/2 0 1 054 904 0 2007.06.30

Szekszárdg MJV Sportbizottsága 2007.07.04 600 000 2007. évi Gemenci Nagydíj támogatása 0 600 000 0 2007.11.30

Szekszárd MJV Mővelıdési Bizottsága 2007.07.16 50 000 2007. évi Gemenci Nagydíj támogatása 0 50 000 0 2007.08.15

Országos Foglalkoztatási Alap 2007.10.24 511 050 Foglalkoztatói támogatás 0 511 050 0 2008.01.31

Nemzeti Civil Alapprogram 2007.12.19 2 100 000 Eu Civil SzámAdó Szolgálat 0 206 537 1 893 463 2008.06.30

Országos Foglalkoztatási Alap 2007.12.19 538 770 Foglalkoztatói támogatás 0 0 538 770 2008.05.31

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2007.12.22 130 000 Turisztiaki nagyrendezvények támogatása 0 130 000 0 2008.02.29

Nemzeti Civil Alapprogram 2007.12.27 1 792 640 Civilvezetık Klubaj fejlesztése 0 246 537 1 546 103 2008.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2007.12.28 3 100 000 2007/2008. évi mőködési támogatás 0 1 812 568 1 287 432 2008.06.30

Szekszárdg MJV Önkormányzata 2007.12.29 100 000 Sportszervezeti mőködési támogatás 0 100 000 0 2008.05.31

Nemzeti Civil Alapprogram 2008.02.06 2 080 000 Civilügyintézı képzés 1. szakasz 0 728 390 1 351 610 2008.06.30

Dél-dunántúli ROP *** 1 200 000 2007. évi Gemenci Nagydíj támogatása 0 1 200 000 0 2008.04.30

Összesen: 90 000 9 141 736 6 617 378 *

* 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*

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

2007. év

15 849 114

Felhasználás célja

4/8. oldal



Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2007. év

% Ft

Induló tıke 0 0 0% 0
Alapításakor az alapító tagok nem bocsájtottak induló 
tıkét az egyesület rendelkezésre.

Tıkeváltozás 4 251 6 517 53% 2 266
Korábbi évek beruházásaiból eredı felhalmozás saját 
tıke fedezete, és mőködési tartalék.

Lekötött tartalék 0 0 0% 0

Értékelési tartalék 0 0 0% 0

Tárgyévi eredmény 2 266 -2 268 -200% -4 534

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 2 266 -2 268 -200% -4 534
Tartalék felhasználás a támogatási rendszer változása 
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

2007 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

2007. év

elızı évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervt ıl * 7 962 903 11 669 114 47% 3 706 211

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Fejlesztési támogatás 1 054 903 1 054 904 0% 1

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Programtámogatások 150 000 0 -100% -150 000

Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 3 100 000 3 100 000 0% 0

Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatások 2 050 000 5 392 640 163% 3 342 640

Dél-dunántúli RFT Programtámogatások 1 228 000 0 -100% -1 228 000

Országos Foglalkoztatási Alap Mőködési támogatás 200 000 1 901 570 --- 1 701 570

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Programtámogatások 180 000 220 000 --- 40 000

Elkülönített állami pénzalap * 0 0 0% 0

Helyi önkormányzat és szervei * 770 000 900 000 17% 130 000

Tmi Önkormányzat Programtámogatás 70 000 150 000 114% 80 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Mőködési támogatás 150 000 100 000 -33% -50 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Programtámogatás 550 000 650 000 18% 100 000

Kisebbségi települési önkormányzat * 0 0 0% 0

Települési önkormányzat társulása * 0 0 0% 0

Magánszemélyektıl Mőködési támogatás 432 368 252 888 -42% -179 480

Egyéni vállalkozóktól * 0 0 0% 0

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Programtámogatás 200 000 50 000 -75% -150 000

Jogi személyiség nélküli társaságtól * 0 0 0% 0

Közhasznú szervezettıl Mőködési és program támogatás 0 0 0% 0

SZJA 1%-a (APEH) Mőködési támogatás 341 623 350 944 3% 9 321

Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Mőködési támogatás 1 814 710 335 540 -82% -1 479 170

Egyéb Programtámogatás 20 000 0 -100% -20 000

11 541 604 13 558 486 17% 2 016 882

Változás

Összesen:

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

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról

2007. 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 134 750 112 886 -21% -27 969

Györfi Gyula 10 723 55 584 418% 44 861 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Baka Ferenc 0 21 049 --- 21 049 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Berlinger Anita 1 054 11 047 948% 9 993 Utazási költségtérítés

Ignácz György 117 267 19 101 -84% -98 166 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Hollósi Péter 5 706 0 -100% -5 706 Utazási költségtérítés

Pappert József 0 6 105 --- 6 105 Utazási költségtérítés

Adott kölcsönök összege 0 0 0% 0

kamatmentes kölcsönök 0 0 0% 0

Egyéb juttatások 0 95 000 --- 95 000 Programutalvány

Összesen: 134 750 207 886 50% 67 031

MegjegyzésJuttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
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