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2009. évi 
közhasznúsági jelentése 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 4., 5., és 7. § foglaltak alapján 
Szövetségünket a Veszprém Megyei Bíróság Pk. 60.004/2004/4. szám alatt 2.449 sorszámon 
2004. május 3-tól kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette. 

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség kiemelkedően közhasznú 
tevékenységet folytat a sport (a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében 
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével) - a természetvédelem - oktatás 
terén. Szolgáltatásai nyitottak, azokból tagjain kívül más is részesülhet, igénybe veheti. 

A Szövetség elvi alapja: „ ..a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a 
természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és 
ennek szellemében működik” 

Számviteli beszámoló: 

Az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 2009. évben gazdálkodásáról a 
Számviteli Törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves 
beszámolót állított össze. 
A mérleg főbb adatai:  
Összes közhasznú tevékenység bevétele 606.395 Ft,  
közhasznú tevékenység ráfordításai 526.092 Ft,  
saját tőke 636.034 Ft,  
tárgyévi közhasznú eredmény 80.000 Ft. 

A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú mellékletében található, mely áll a mérlegből és a 
közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 

Költségvetési támogatás felhasználása: 

Tárgyévben szervezetünk az NCA Közép-Dunántúli Regionális Kollégiumától 230.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 

Az előző évben elnyert NCA pályázatokkal elszámoltunk. Két esetben történt elszámolási 
problémák miatt visszautalás: szeptember 14-én, 18.431 Ft-ot, november 10-én 20.800 Ft-ot. 
Megjegyzem, hogy utóbbi visszautalásnak megfelelő összeget  Bükiné Törő Ágnes, az előző 
elnök, hogy a Szövetségünket veszteség ne érje, befizette a pénztárba.   

 

 



Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Előző évhez képest szervezetünk tartaléka 80.303 Ft-tal nőtt. Az ÉDK bevétele meghaladta a 
kiadásokat. Olcsóbban jutottunk a kupákhoz, és kevesebb egyéb kiadást könyveltünk el. 

A Szövetségnek pénztárban 770 Ft, Bankban 635.264 Ft van. 

A beszámolót értékelve a gazdálkodás racionális és eredményes volt. A bevételek 
felhasználása az Alapszabálynak, a pályázatok feltételeinek és a céloknak megfelelően történt. 
Minden kapott támogatásról határidőre, és a megállapodásban rögzítetten elszámoltunk, 
illetve elszámolunk. 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: 

Szervezetünk nem nyújtott támogatást sem magánszemélynek, sem más szervezetnek. (4. 
számú melléklet) 

Kapott támogatások: 

Pályázatokon elnyert összegeken kívül más támogatásban nem részesültünk.(5. számú 
melléklet). 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások: 

Szövetségünk vezető tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek (6. számú 
melléklet). 

Kiemelkedően közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló, tevékenységünk 

2009.január 31. Kincsesbánya, IV. Észak-Dunántúli Kupa 2008. nyitórendezvénye, folytattuk 
a sikeres kupasorozatot.  
2009. február 8. Elnökségi ülés Székesfehérváron. 
2009. április 19. ÉDTTSZ Közgyűlés, új elnökség választása. 
2009. május16. Területi természetbarát vezetők tanácskozása Budapesten. 
2009. augusztus 21-23. Dunántúli Megyei Vezetők Tanácskozása Pécsen. Rendező: Baranya 
Megyei Természetbarát Szövetség. 
2009. szeptember informális elnökségi az előttünk álló feladatokról 
2009. október 3. X. Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Találkozó Kőszegen. 
Rendező: Vas Megyei Természetbarát Szövetség. Kibővített elnökségi ülésen véglegesítettük 
a V. ÉDK 2010. kiírását. 
2009. december 6. IV. ÉDK záró rendezvénye a Mezőföldi Mikulás túra a Nagyvenyimi 
Erdőjárók Klubja szervezésében. Névre szóló emléklapok és a „kupák” átadása is megtörtént. 
185 fő nevezett a sorozatba, 143-an teljesítették. Ebből 31-en mind a négy évben, 36-an 
három éven át, 28-an pedig másodszor. 18 fő a meghirdetett túrák közül több mint 12-n vett  
részt. 

Programjaink színvonalas és sikeres lebonyolításában sokan tevékenykednek. Köszönjük 
önzetlen és áldozatos munkájukat! A következő évben illetve években is számítunk rájuk. 



Tagszervezeteink saját programjukkal, vállalásukkal (teljesítménytúrák, találkozók 
lebonyolítása) járultak hozzá Szövetségünk ismertségéhez és szakmai elismeréséhez. 

Folyamatosan gondozzuk honlapunkat www.edttsz.hu címen, melyet feltöltünk közhasznú 
információkkal. 

2009-ban is Alapszabályunk céljainak megfelelően tevékenykedtünk, népszerűsíttettük a 
természetjárást, kihasználtuk az adódó lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére. 

Mellékletek: 

K1. Mérleg és eredmény kimutatás 
K2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
K3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

Székesfehérvár, 2010. április 18. 

Sűdy Péter elnök 

Záradék: A Közhasznúsági jelentést az Észak-Dunántúli Területi Természetbarát Szövetség 
2010. április 18 -én megtartott Közgyűlése elfogadta. 

 
 


