A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2019.05.27 11:33:38

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

1

5

9

0

4

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

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

Moys Zoltán

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

1 7

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12
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2018. 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

2 011

1 568

I. Immateriális javak

1 800

1 392

211

176

890

1 933

890

1 933

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

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

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6
2 907

3 501

913

742

742

912

171

-170

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

303

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

303
1 994

2 456

2 907

3 501
Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12
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2018. 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

955

4 439

955

4 439

431

366

431

366

524

4 073

524

4 073

955

4 439

955

4 439

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei
5. Anyagjellegű ráfordítások

3 000
515

6. Személyi jellegű ráfordítások

3 891

515

3 891

275

275

0

0

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

3 000

269

443

269

443

784

4 609

784

4 609

8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)
ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

3 000

3 000

171

-170

171

-170

171

-170

171

-170

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

524

4 073

524

4 073

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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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

Moys Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a természetjárók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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2018. 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

Moys Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális közhasznú tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, közösségi rendezvények szervezése
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a magyar kultúra iránt érzé
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. 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

Moys Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

természetvédelem és környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a természetkedvelők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442

2018. 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

Moys Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú te

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése, hagyományápolási és közművelődési közfeladatok

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, határon innen és túl
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

10000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. 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

Moys Zoltán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

sport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
szabadidősport
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, sportkedvelők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

5000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. 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)
955

4 439

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

955

4 439

H. Összes ráfordítás (kiadás)

784

4 609

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

275

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

3 000

K. Adózott eredmény

171

-170

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.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hazajáró honismereti és turisztikai tábor és Országos találkozó
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01-2019.05.31

Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

3 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 3 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

3 000 000

Felhalmozási
Összesen:

3 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület működése
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.04.01-2019.03.31

Támogatási összeg:

900 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

630 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 630 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

900 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

630 000

Felhalmozási
Összesen:

630 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.28 02.27.12
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PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés
2.sz_melléklet_beszámolóhoz_Hazajáró_Egylet_2018.pdf

2.sz. melléklet a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület 2018. évi beszámolójához
I/3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a lakosság egészségi
állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és
egyéb hatások elleni fellépés
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a természetjárók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5.000 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Természetjáró rendezvényeinkre egyre több a visszajáró vendég, de növekszik azok száma is, akik
első alkalommal túráznak. Ez annak köszönhető, hogy a tv képernyők elől vonzó túraajánlatainkkal
sikerült kimozdítanunk őket. Főleg a rövidebb „családi” túrák tekintetében értünk el nagy fejlődést,
így az eddig kevésbé mobil embereket (idősebbeket, kisgyerekes családokat és a túrázástól „ódzkodó”
érdeklődőket) sikerült testmozgásra bírnunk, elősegítve az egészségesebb életmódra térésüket.
……………………………………………………………………………………………………………
II/3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális közhasznú tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: közösségi kulturális
hagyományok, értékek ápolása, közösségi rendezvények szervezése.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a magyar kultúra iránt érzékenyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10.000 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Kulturális közhasznú tevékenységünk keretében közönségtalálkozókkal és rendhagyó földrajz és
honismereti órák megtartásával erősítettük minden generációban, hogy mennyire fontos a közösségi
kulturális hagyományok ápolása.
……………………………………………………………………………………………………………
III/3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: természetvédelem és környezetvédelem
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: természetvédelmi kultúra
fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, azon belül a természetkedvelők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10.000 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Természet- és környezetvédelmi közhasznú tevékenységünk keretében közönségtalálkozókkal és

rendhagyó földrajz és honismereti órák megtartásával, valamint tematikus túrák szervezésével sikerült
a természet- és környezet védelmével kapcsolatos ismereteket átadnunk diákoknak és idősebbeknek
egyaránt.
……………………………………………………………………………………………………………
IV/3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú
tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: önszerveződés
szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak
megőrzése, hagyományápolási és közművelődési közfeladatok.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: teljes lakosság, határon innen és túl.
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 10.000 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenységünk keretében több határon túli
önszerveződő magyar közösségnek segítettünk hivatalos civil szervezetté válásában, túráinkkal,
segédanyagainkkal és előadásainkkal támogattuk működésüket. A helyi értékek felmutatásával és
megismertetésével segítettük ezeknek a magyarsághoz kötődő kulturális javaknak a megőrzését és
átörökítését a fiatalabb nemzedékeknek. Hagyományőrző rendezvényeinkkel a kistelepülésektől a
nagyobb városokig szolgáltuk a közművelődést. Az ispántalálkozó keretében határon túli
képviselőinknek továbbképzést tartottunk és további közösen megvalósítandó honismeretei
programokat indítottunk be.
…………………………………………………………………………………………………………
V/3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: sport
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: szabadidősport
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5.000 fő
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A teljesítménytúrázás és a terepfutás Európa-szerte és hazánkban is nagyon dinamikusan fejlődő
szabadidősportok. Hazai és határon túli teljesítménytúráink egyre több embert vonzanak, túráinkkal a
sportos életmód elterjesztésében és népszerűsítésében is aktív szerepet vállalunk.
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1.

sz. melléklet a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet Egyesület 2018. évi beszámolójához

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Hazajáró Honismereti és Turista Egylet a 2018-as évben is igen aktív tevékenységet folytatott, az
alapszabályban meghatározott céljaink közül sok mindent sikerült megvalósítanunk.
Elsősorban a belföldi és külhoni Hazajáró honismereti túráink, a kulturális rendezvényeink,
ismeretterjesztő honismereti előadásaink, közönségtalálkozóink és rendhagyó óráink voltak azok az
események, amelyek az egyesület tagságát és az Egylet iránt érdeklődőket szolgálták. Taglétszámunk
a sok rendezvénynek köszönhetően tovább növekedett.
Túrák
A 2018-as esztendő első túrája a szövetségesünkkel, a Váci Reménység Egyesület természetjáró
szakosztályával közösen megrendezett Kitörés 60 Emlék- és teljesítménytúra volt, amelyen több mint
2500-an vettek részt.
Április 7-én immáron 19. alkalommal, nagy sikerrel rendeztük meg a Börzsönyben a Teleki Pál
Emléktúrát. A 4 távon összesen közel 300-an vettek részt.
Május 5-én a Korponai-dombvidéken már a Horthy Miklós emléktúrán vehettek részt a
természetjárók.
Másnap, május 6-án a gömöri Egyházasbást adott otthont a Hazajáró-hétvégének, amelyen
bográcsfőző verseny és őstermelői piac mellett a Hazajáró túravezetőivel volt lehetőség megismerni a
Medves-vidék bazaltplatóját.
Július 18-22 között immár harmadik alkalommal rendeztük meg a Kinizsi Szövetséggel közösen a
Hazajáró Napokat Nagyvázsonyban, ahol igen gazdag programmal vártuk az érdeklődőket, amelyben
többek között túrák, koncertek és borkóstoló is szerepelt.
Augusztus 18-án a 32-es Határvadászok Emléktúráját szerveztük meg szövetségeseinkkel, az Erdélyi
Kárpát Egyesülettel és a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesülettel a Csíki-havasokban.
Október 12-14 között a Kaptárkő Egyesülettel karöltve szerveztük meg a III. Bükkaljai hétvégét. Az
egész hétvégés program célja volt, hogy népszerűsítsük Kárpát-medencei természetjárást és a
turizmust és megismertessünk a résztvevőkkel egy különleges tájat, a Hungarikum címmel kitüntetett
Bükkalját és annak egyedülálló kőkultúráját.
Október 20-án ezúttal szomorú apropója is volt a már hagyományos Börzsöny Vándortúránknak,
mert a túrával a tragikus hirtelenséggel elhunyt túratársunknak, Forgács Péternek is emléket
állítottunk.
Másnap már a Visegrádi-hegységben zajlott másik népszerű túránk, a Strahl Zoltán Emléktúra.
November 3-án Csíkszentdomonkoson volt Hazajáró túra és közönségtalálkozó.

November 17-én első alkalommal rendeztük meg a Visegrádi-hegységben az Áprily Lajos emléktúrát.
Ezzel az új túrával célunk, hogy a visegrádi Áprily-héthez kapcsolódóan Áprily Lajos Visegrádhoz és
környékéhez kötődő emlékeinek bejárásával méltó módon emlékezzünk meg a költő életművéről,
természet- és hazaszeretetéről.
Ugyanezen a napon volt a Béli-hegységben a VII. Bethlen Gábor Túra is.
Évzáró túránk december 8-án volt az igen csak erőt próbáló, hagyományos téli túránk, a Börzsöny
Vulkántúra, amelynek keretében szövetségeseinkkel találkozót tartottunk, ahol összegeztük az évet és
megterveztük a következő év közös feladatait.
Ezen a túrán élesítettük be az év során kifejlesztett túra szervező szoftverünket, melynek segítségével
online előnevezéssel egyszerűsítettük a túrázók és a szervezők dolgát. A tesztüzem alatt a rendszer
hibátlanul működött.
Hazajáró pontok és tagsági kártya elfogadó helyek
A tagsági kártyák növekedési üteme együtt járt a kártya elfogadó helyek bővülésével. 2018 év végére
közel 100 szolgáltatóval (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, kiállítóhelyek, stb…) sikerült
megállapodunk Kárpát-medence szerte, hogy különböző kedvezményekkel várják az Egylet tagságát.
Közönségtalálkozók, előadások, rendhagyó iskolai tanórák
A túrákkal párhuzamosan Hazajáró-közönségtalálkozók alkalmával folyt az Egylet népszerűsítése. E
mellett általános iskolákban, szakközépiskolákban, gimnáziumokban tartottunk rendhagyó földrajz és
történelemórákat diákoknak. Külön kiemelendő az Erdélyi Kárpát Egyesülettel közösen szervezett
erdélyi körutunk, ahol egy hét alatt 17 iskolában jártunk, és meséltünk diákoknak a Hazajáró
üzenetéről. 2018-ban első alkalommal vettünk részt az Országos Kéktúra vetélkedőjén. A több
fordulós versenyben a Hazajáró filmjeiből is számot kellett adnia a résztvevőknek, sőt a vetélkedő
seregélyesi döntőjén is ott voltunk.
2018-ban összesen 79 helyszínen tartottunk közönségtalálkozót, élménybeszámolót és vázoltuk a
Hazajáró Egylet célkitűzéseit. Szinte az összes magyarországi megyében jártunk, de volt erdélyi és
felvidéki közönségtalálkozó körutunk is, sőt az Amerikai Egyesült Államok és Kanada 9
nagyvárosában is jártunk, hogy a magyar diaszpórának tartsunk előadásokat.
Február 16-án a “Székely Határőrök nyomában” konferencia keretében tartottunk előadást
Budapesten, illetve bemutattuk a 'Határjárók a Kárpátokban' túrakalauz sorozat "Fogarasi havasok"
című kötetét, amelyet szövetségesünkkel, a Kárpát Gyepű Egyesülettel közösen adtunk ki.
Május 29-én a Palóc határkereszt állításra voltunk hivatalosak az Ipoly-völgyébe, a Pro Kalondiensis
Polgári Társulás meghívására közösen avattuk fel a Palóc Határkeresztet Kalondán.
Szövetségeseink
2018-ban is több honismereti és turista egyesülettel is szövetségre léptünk, hogy közösen
munkálkodjunk céljaink és értékeink hatékonyabb képviselete érdekében.

Ispánjaink
Április közepén rendeztük meg Királyszálláson a 0. ispántalálkozót, ahol a mintegy ötven régióból
érkezett meghívott részvételével lefektettük az egylet regionális-honismereti rendszerének alapjait. A
fő cél a Kárpát-medence tájainak, természeti- és kulturális értékeinek, történelmi emlékeinek
megismertetése, utazások, a határon túli magyarokkal a kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítése.
Az összegyűlt honismereti-turisztikai szakemberek a Felvidék különböző tájairól, Kárpátaljáról,
Erdélyből a Máramarosból, Partiumból és Székelyföldről, Délvidékről, Zágrábból, Muravidékről és
Őrvidékről is érkeztek a találkozóra. A Kárpát-medencét szerves egységként kezelve a történelmi
vármegyék, a történeti földrajz és a néprajzi ismérvek alapján a 21. századi igényeinek megfelelően
lehatárolt régiókra osztottuk. A földrajzilag körülhatárolható régiókat mint úticélokat egyedi, önálló
arculattal kívánjuk megjeleníteni. A vonzerők kiaknázására minden régióban komplex honismeretiturisztikai programcsomagokat kívánunk kialakítani. Ennek érdekében minden régióban kinevezünk
egy önkéntes felelős személyt, az úgynevezett ispánt, aki ott az egyletet képviseli, emellett felel a
turistaság és honismeret fejlesztéséért.
A háromnapos rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta.
Az egyesület fő tevékenységét megalapozó teljes Kárpát-medence turista területeinek, főbb
honismereti útvonalainak feltérképezését, valamint az ehhez kapcsolódó egyszeri és ismétlődő
programokat, a hazajárókkal való közönségtalálkozókat, az iskolai földrajz és történelem órák
szervezésében egyre inkább támaszkodunk az aktív tagságra és az ispánjainkra. Az EMMI újabb
támogatásának segítségével folytattuk az egyesület honlapjának tartalmi restrukturációját, a régiók
turisztikai és honismereti informatikai adatbázis és rendszerének kidolgozását.

Összesített statisztika - 2018:
Hazajáró Egylet túrák: 7 db
Előadások, közönségtalálkozók: 79 db
Közös rendezvény a partner szervezettekkel: 7 db
Rendhagyó földrajz és történelemóra iskolákban: 37 db
Ezeken a rendezvényeken, túrákon összesen kb. 18000 ember vett részt.
Szövetségkötés Kárpát-medencei társ-szervezettekkel: 6 db:
Bocskai Rádió – Cleveland
Börzsöny Akciócsoport
Váci Reménység Egyesület
Erdélyi Kárpát Egyesület
Nők a Balatonért Egyesület
Szent Fokos Szövetség

