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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.05.31 12:58:58

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kunigunda
18

Lépcsőház:

Emelet:

útja

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 1 5 9 0 4

.P k . 6 0 2 6 6

/ 2 0 1 5/0 6

1 8 6 5 6 9 1 2

1

4 1

Dr. Thuma Róbert

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

578

784

578

784

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9
578

793

578

742

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény

578

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

578

164

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

30

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

30

Passzív időbeli elhatárolások

21

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

893

923

893

923

- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés

693

343

693

343

- támogatások

200

580

200

580

893

923

893

923

62

622

62

622

ebből:

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások
6. Személyi jellegű ráfordítások

137

137

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

253

253

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

315

759

315

759

578

164

578

164

578

164

578

164

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

580

580

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

18

1 0 3 7

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Kunigunda
Lépcsőház:

Emelet:

útja

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
7 7 .P k . 6 0 2 6 6

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 5 / 0 6
0 0 1 5 9 0 4

1 8 6 5 6 9 1 2

1

4 1

Dr. Thuma Róbert

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
893

923

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

893

923

H. Összes ráfordítás (kiadás)

315

759

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

137

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény

578

164

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Szentendre Város Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. év

Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

250 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 250 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

250 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

250 000

Felhalmozási
Összesen:

250 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Szentendre Város Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. év

Támogatási összeg:

330 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

330 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 330 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

330 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

330 000

Felhalmozási
Összesen:

330 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
1. sz. melléklet.pdf

1. sz. melléklet a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület 2016. évi beszámolójához
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet a 2016-os évben igen aktív tevékenységet folytatott.
Elsősorban a „Hazajáró-túrák” voltak azok az események, amelyek a legtöbb aktív és leendő tagot
vonzották. Az első ilyen alkalom a 2016 január 23-24.-én megrendezett csallóközi Hazajáró hétvége
volt; a 2 napos rendezvényen több, mint 100 túrázó vett részt előbb egy a komáromi erődrendszert
bemutató túrán, majd a Csallóköz holtágaiba bevezető túrán. Áprilisban két hazai hegységbe is
meginvitáltuk az egyesület tagságát és az érdeklődőket: a hónap elején körülbelül 200-an tartottak
velünk börzsönyi túránkra, míg a hónap közepén is igen népes társaság mászta meg velünk az ország
legmagasabb pontját, a mátrai Kékest. Május végén már a Felvidékre vártuk a „hazajárókat”, azon belül
is, a Korponai-dombvidéken vezettünk egy igen sikeres túrát. Júniusban a délvidéki Tóthfaluban került
megrendezésre az 1. Hazajáró focikupa, amely szintén nagy sikerrel zárult. Nem volt kevésbé sikeres a
Kinizsi Szövetséggel közösen rendezett 1. Hazajáró hétvége július végén, amelynek Nagyvázsony adott
otthont, és amelynek programjában többek között túrák, koncertek, borkóstoló szerepelt. Augusztusban
nagyszabású Hazajáró-tábort rendeztünk az erdélyi Gyimesekben, amelynek természetesen a túrák
voltak a fő programpontjai, de számtalan előadás és koncert is színesítette a hétvégét. Következő
anyaországi utunk is a Balaton környékére vezetett: szeptember elején már Zamárdi környékén
szerveztük meg a Hazajáró őszi túrát. Ebből aztán több is akadt az évszak folyamán, hisz október
közepén a Börzsönyben, míg október végén a Visegrádi-hegységben rendeztünk hasonló túrákat,
melyek igen nagy tömegeket mozgattak. Közben volt egy jótékonysági koncert Szentendrén a Hazajáró
Egylet javára, míg 2016 túra szempontból a Börzsönyben zárult, ahol december 10-én rendeztük az 550
résztvevővel büszkélkedő Börzsöny Vulkántúrát. A túráinkra tehát körülbelül 2000-en jöttek el a 2016os év folyamán.
A túrák mellett Hazajáró-közönségtalálkozók alkalmával folyt az Egylet népszerűsítése. 2016-ban
összesen 86 helyszínen tartottunk élménybeszámolót, és vázoltuk a Hazajáró Egylet célkitűzéseit. Szinte
az összes magyarországi megyében jártunk e célból, de volt egy erdélyi és több felvidéki
közönségtalálkozó körutunk is, sőt a Kárpát-medencén túlra is eljutottunk; Kijevben, Genfben,
Zürichben, Lausanneban, Münchenben, Stuttgartban és Nürnbergben is meséltünk az Egyletről a
magyar diaszpórának. Ez mellett általános iskolákban, szakközépiskolákban, gimnáziumokban
tartottunk rendhagyó földrajz és történelemórákat diákoknak. Ezen alkalmakon körülbelül 10000
emberhez jutott el a Hazajáró Egylet híre.
2016-ban több honismereti és turista egyesülettel is szövetségre léptünk, hogy közösen munkálkodjunk
céljaink és értékeink hatékonyabb képviselete érdekében. Ezek az egyesületek a következők: Ácsi
Természetjáró Bakancsos Klub, a nyékvárkonyi Hegyen-Völgyön Túraklub, a keceli Ösvénytaposó
Baráti Társaság, a hevesi Kaptárkő egyesület, a Nagymegyeri Csigák Túraklub, az Erdélyi Mária Út
Egyesület, a Marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát Egyesület, a Kárpát Gyepű Egyesület, a maglódi Sebő
Ödön Túratársaság és a Mátra Sportegyesület. Az ünnepélyes szövetségkötéseket minden esetben közös
túrával tettük emlékezetessé.
Az év vége felé megkezdtük a Hazajáró Egylet területi osztályainak létrehozásának előkészületeit,
illetve az egyesület honlapjának (www.hazajaroegylet.hu) tartalmát összetenni, melyek közül
kétségkívül az egykori vármegyék turisztikai és honismereti adatbázisának elkészítése a legnagyobb
feladat.

PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
2. sz. melléklet.pdf

2. sz. melléklet a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület 2016. évi beszámolójához
Az egyesület alapító tagjai és vezetői a budapesti központban végzendő tevékenységüket társadalmi
munkában végezték és végzik. A teljes Kárpát-medence turista területeinek, főbb honismereti
útvonalainak feltérképezését, az ehhez kapcsolódó egyszeri és ismétlődő programokat, a hazajáróval
való közönségtalálkozókat, az iskolai földrajz és történelem órákon való részvételt az egyes régiók
felelősei koordinálják, az ő hálózatuk szervezi és irányítja a fenti konkrét tevékenységek
végrehajtását. 2016-os működési tapasztalataink alapján számtalan megkeresés érkezett (elsősorban
Erdélyből) e koordinatív tevékenység létrehozására és kiterjesztésére. Az anyaországban élőket
elsősorban közösen szervezett közönségtalálkozókon, ismeretterjesztő előadásokon és a
jelvényszerző turisztikai mozgalom beindításán keresztül szeretnénk a fotel elhagyására rábírni, a
Kárpát-medencében élőket a személyes, közönség- és testvér települési, közösségi találkozók és
események számának növelésével szeretnénk motiválni. Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően a
fentiek keretében létrejön és kibővül az egyesület hálózatfinanszírozó tevékenysége, melyet
különböző hálózat- és közösségépítő eszközökkel kívánunk ellátni már az induláskor, ugyanakkor
szükséges e hálózat tagjainak továbbképzése és folyamatainak folyamatos monitorozása melyet e
támogatás felhasználásával biztosítunk.

