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Közhasznúsági Jelentés 

 
 

az 

Ifjúsági Unió Szekszárd 
közhasznú egyesület 2010. évi mőködésérıl 

 

1, Számviteli beszámoló 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 24 119 
eFt, a saját tıke összege 12 318 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll 
az egyszerősített éves beszámoló „A” típusú mérlegébıl és az „A” típusú közhasznú eredmény-
kimutatásból. A számviteli beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze. 

 

2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 

Tárgyévben Egyesületünk 31 521 eFt költségvetési támogatás kapott a költségvetés különbözı 
alrendszereibıl, illetve idesoroltan nemzetközi alapokból, melybıl szerzıdés szerint  24 043 eFt-ot 
fel is használt. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A kimutatásban 
elkülönítetten szerepelnek azok a tételek is, amelyeket eltérı évben kapott egyesületünk, de 
felhasználásuk érintik a tárgyévet. Ezen támogatásokból tárgyévben 9 721 eFt-ot használtunk fel, 
így összesen tárgyévben 33 764 eFt állami támogatást fordítottunk alaptevékenységünkre 2010-ben. 

 

3, Vagyon felhasználása 

Elızı évhez képest, 1 974 eFt összeggel növekedett az Egyesület saját tıkéje. Tárgyévi 
gazdálkodásunkban meghatározó volt az óvatosság és körültekintés, tartalékképzéssel következı évi 
mozgásterünket bıvítettük, mind biztonsági okokból (mőködési tartalék), mind rövidtávú fejlesztési 
elképzeléseink biztosítására (fejlesztési tartalék). Kiegészített tartalékaink biztosítják folyamatosan 
likviditásunkat, lehetıvé teszi a zavartalan mőködést és jövıbeni terveink megvalósítását. Továbbra 
is alapelvünk: az egyesület törekedjen arra, hogy a tárgyévben megszerzett forrásokat még 
tárgyévben közhasznú céljainak érdekében folytatott tevékenységeinkre fel is használja. A 
felhalmozás csak e tevékenységek biztonságának és minıségének fejlesztése érdekében fogadható 
el. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.  

 

4, Célszerinti juttatások 

Egyesületünk, hasonlóan az elızı évekhez, tárgyévben sem nyújtott semmilyen formában 
célszerinti juttatást (4. számú melléklet). 

 

5, Kapott támogatások bemutatása 

Tárgyévben közösségünkhöz összesen 42 216 eFt támogatást kapott különbözı címen. A tárgyévre 
(számvitelileg) vonatkozó támogatások összege 34 387 eFt volt, mely 27%-kal kevesebb az elızı 
évhez képest. (A befolyt és a felhasznált támogatások közti eltérés okait a lejjebb található táblázat 
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mutatja be.) A csökkenésnek három fı oka van: 1) a TÁMOP 5.5.3 pályázat két év közötti eltérı 
összegő felhasználása, 2) tárgyévben nem szerveztünk Fiatalok Lendületben támogatta nemzetközi 
ifjúsági programokat, és 3) 2010-tıl nem szervezzük már a Gemenci Nagydíjat. Ezek együttes 
hatása eredményezi a kapott támogatások csökkenésének jelentıs részét. A csökkenést némiképp 
ellensúlyozta a közösségünk közhasznú tevékenységének érdekében végzett jelentıs növekedést 
mutató önkéntes munka értéke. A kapott támogatások (megjegyzésekkel kiegészített) részletes 
bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 

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

2010. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel 
egyezıen, tárgyévben utalt): 

42 215 605 Ft 

      Kapott fejlesztési támogatások passzív idıbeli elhatárolása:  0 Ft 

      2010. évre jutó, fejlesztések halasztott bevétele (amortizáció arányában): 240 991Ft 

      Elızı években utalt, tárgyévben felhasznált támogatások: 8 239 492 Ft 

     Tárgyévben kapott, elızı években felhasznált támogatások:  -960 515 Ft 

     Tárgyévben kapott, de következı években felhasználandó támogatások:  -3 951 025 Ft 

     Tárgyévben kapott, visszafizetett támogatás: -3 016 245 Ft 

     2011. évben kapott, tárgyévben felhasznált támogatások: 1 481 656 Ft 

     2010. évben számitott önkéntes munka értéke: -9 863 000 Ft 

Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:  -7 828 646 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2010. 
évben (eredmény-kimutatásban szereplı kapott támogatások): 

34 386 959 Ft 

Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2009. évben 
(eredmény-kimutatásban szereplı kapott támogatások): 

47 102 137 Ft 

 

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 

Egyesületünk vezetı tisztségviselıi tárgyévben összesen 1 656 eFt juttatásban részesültek 
különbözı jogcímen. Megbízási díjként a TÁMOP 5.5.3 programban vezetıtrénerként résztvevı 
tisztségviselınk részére 1440 eFt került kifizetésre (mely megbízási jogviszony szeptember 30-al 
meg is szőnt). A fennmaradó 216 eFt, kiküldetés költségtérítéseként került kifizetésre, mely 
hagyományaink szerint csekély összegő, ami elsısorban annak köszönhetı, hogy a felmerült 
személyes költségek megtérítésének rögzített lehetıségével visszafogottan éltek tisztségviselıink. A 
kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 

7, Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása 
 

Négy fı pillérben foglalhatjuk össze 
alaptevékenységünket - hívjuk ezután ıket 
alappillérnek:  

- Természetjárás, turisztika 
- Környezetvédelem 
- Civil szektor fejlesztése 
- Ifjúsági munka 
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Erre a négy tevékenységcsoportra főztük fel küldetésünket: Az Ifjúsági Unió Szekszárd, Dél-
Dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra törekszik, hogy régiónkban értéknek, minıségi 
életnek számítson a természettel, környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a 
közérdekért való tenni akarás. Egyesületünk küldetésének tekinti a sport, az egészséges életmód és 
a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.   
 
 
7.1, A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése: 

Szakosztályaink számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak hozzá 
közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Kiemelt feladatunk, hogy segítsük 
szakosztályaink munkáját, és támogassuk tagjaink egyéni kezdeményezéseit, lehetıséget 
teremtsünk az önmegvalósításra. Büszkék vagyunk arra, hogy idén két programmal bıvült a 
palettánk: Bogdán Márton ötlete nyomán és vezetésével nyáron hagyományteremtı szándékkal 
megszerveztük a Laudetur Sió-tour vízi teljesítménytúrát. Két fiatal tagunk – Pék Patrik és Farkas 
Péter – pedig városismereti versenyt szervezett ısszel. Ezek a kezdeményezések színesítik 
Egyesületünk életét és javára vállnak közösségünknek. Bátorítjuk ifus társainkat hasonló 
kezdeményezésekre és arra, hogy bátran kérjenek segítséget tılünk céljainkhoz igazodó álmaik 
megvalósításához. Számunkra érték a sokszínőség és a kreativitás. 

A fiatalok aktív részvételére nagyon jó példa a Természetjáró 
Gyermekek és Diákok Országos Találkozója, melyet 2010. június 
27. - július 2. között Egyesületünk szervezett meg. A máskor 
résztvevıként induló fiatalokat bevontuk a szervezési munkálatokba, 
nagyfokú önállóságot adva a kezükbe, de terelgetve, segítve 
lépéseiket. A tábornak így a felnıtt táborvezetı (Berlinger Anita) 
mellett Pék Patrik személyében ifjúsági táborvezetıje is volt. 
A találkozót Sötétvölgyben terveztük, végül Szálka adott otthont 
neki, mivel a természet keresztbehúzta terveinket. Sötétvölgyet 
özönvízszerő esı árasztotta el a rendezvény elıtt néhány nappal, így 
egy erıt próbáló munkával, átszerveztük a tábort. A találkozó néhány 

dolog kivételével a szokásos programok szerint zajlott: éjszakai és nappali túraverseny, melyet 
Topán László és Dörnyei Ágnes tőzött ki (duplán!). A Városismereti verseny feladatsora Pék Patrik 
és Farkas Péter vezetésével, az elméleti verseny pedig Losonczy Imre segítségével állt össze. A 
szokásos teljesítménytúra helyett pedig Gergely Péterék (Gemenc TSE) közremőködésével 
„Csigaőzı” versenyt szervezetünk, ahol kalandos akadályokat kellett teljesíteniük a résztvevıknek. 
Számos szabadidıs programot is szerveztünk: Fehérlófia SE, Bernáth Zsolt szervezésében tájfutás 
a tábor területén. Érdekes elıadások a találkozó NLB! Klubjában: Fazekas József bonyhádi 
fegyverkovács elıadása, Horváth Csongor elıadása a klímaváltozásról, Alisca-Terra 
Hulladékgazdálkodási Kft elıadása filmvetítése a hulladékgyőjtésrıl színesítették a palettát. Szinte 
minden napra jutott egy-egy kézmőves 
foglalkozás és környékbeli amatır mővészeti 
csoport fellépése. 
A találkozón 15 gyerek, 17 diák csapat, a 
kísérıkkel és szervezıkkel együtt 180 fı vett 
részt. 
A rendezvény szervezésében és sikeres 
lebonyolításában közremőködı, éjjel-nappal 
aktívan segítı fiatalok: Baka Barnabás, Baka 
Zsombor, Balaskó Krisztián, Balogh Áron, 
Brassnyó Levente, Farkas András, Farkas Péter, 
Fejér Fiorella, Halmai Balázs, Hornok Levente, 
Ignácz Kende, Jilling Mónika, Károly Rita, 
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Korsós Dóra, Lukács Ildikó, Pesti Kitti, Pék Patrik, Potyondi Gergı, Szabó Gábor, Szigeti Kristóf, 
Varga Balázs 
…és felnıttek: Bakáné Balogh Beáta, Berlinger Anita, Brassnyó Endre, Dörnyei Ágnes, Györfi 
Gyula, Hollósi Tamás, Ignácz György, Losonczy Imre, Losonczyné Csuprik Erika, Majkut Milán, 
Mezei Csaba, Pék Györgyi, Topán László és Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség elnöke. 
 

Ne légy birka! környezetvédelmi programunkhoz 
kapcsolódóan méltányos áron klubhelyiséget béreltünk a fiatalok részére, mely számos közösségi 
programnak ad helyet. Kitőnı helyszín ez a fiataloknak és a felnıtteknek is: beszélgetésekre, 
játékokra, közösségi programokra, magának a közösségnek az építésére. Szívesen látunk az NLB! 
Klubban egyéni kezdeményezéseket, partnerszervezeteket, önmegvalósítást természetesen a hely 
szelleméhez illıen. 

Már a fent leírt néhány sorból is látszik, hogy Egyesületünk számos programot valósít meg. Ezek 
sikeres megszervezéséhez és lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges tagjaink 
kezdeményezése, aktivitása, egy-egy rendezvény vagy projekt kapcsán az általuk végzett több száz 
önkéntes munkaóra. A befektetett energia nem hiábavaló, megtérülni látszik az Egyesületünk 
sikeres rendezvényein. Önkéntes nyilvántartásunk szerint közel 6700 óra önkéntes munkát 
végeztek tagjaink, ennek éves értéke közel 10 millió forint.  

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évben 14 év feletti tagjaink fele végzett legalább 16 óra 
önkéntes munkát (átlagosan havi 11 órát), sıt a fiatalabbak 20%-a is szerepet vállalt egyesületünk 
programjainak szervezésében. 

  <14 év 14-18 év 18< Új belépı (életkortól 
függetlenül) 

Inaktív 46 % 23 fı 4 fı 27 fı 10 fı 

< 8 óra 7 % 2 fı 1 fı 6 fı 0 fı 

8-16 óra között 9 % 2 fı 7 fı 2 fı 1 fı 

16 < 38 % 2 fı 15 fı 32 fı 4 fı 

    - ebbıl 132 óra fölött 16 % 0 fı 7 fı 14 fı 1 fı 
Ha önkéntes munkáról van szó, mindent beleadunk! 

Ezúton szeretnénk megköszönni azon tagtársaink és barátaink lelkes munkáját, akik önzetlenül, 
bármilyen juttatás, ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak egyesületünkért, illetve szőkebb és tágabb 
közösségünkért, embertársainkért. Kiemelve közülük: 

A fiatalok közül Baka Barnabás, Brassnyó Levente, Farkas András, Ignácz Kende, Jilling 
Mónika, Lukács Ildikó, Pék Patrik, Szabó Gábor, Szigeti Kristóf, illetve az év közben felvételt 
nyert Pesti Kitti munkáját, akik jelen voltak a turisztikai rendezvényeink többségén, segítettek a 
TEGYOT-TEDOT lebonyolításában, önkéntes munkát vállaltak a Ne légy birka! programban és 
kérésre bármilyen egyéb feladatban is szívesen segítettek. 

Felnıttek közül: Baka Ferenc, Bakáné Balogh Beáta, Balogh Anikó, Balogh Judit, Berlinger 
Anita, Bogdán Márton, Dörnyei Ágnes, Farkas Péter, Györfi Gyula, Ignácz György, Topán 
László, Majkut Milán, Pék Györgyi tagjainknak. 

Önkénteseink munkáját komoly technikai háttérrel támogatjuk, irodánk teljes felszereltségével és 
munkatársaival segíti kezdeményezéseiket és munkájukat. Köszönettel tartozunk a Nemzeti Civil 
Alapprogramnak, hogy ezt évek óta támogatja. 

Önkénteseink  a városismereti verseny rajtjánál 
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Az elmúlt évben három gyakornok is bekapcsolódott Egyesületünk tevékenységébe: Farkas 
Norbert, PTE IGYFK turizmus szakos, Berg Sándor és Máté Krisztina PTE GYFK moderátor 
szakképzésen részt vevı hallgatók. 

Kommunikáció: 

Folyamatosan fejlesztjük, frissítjük egyesületünk www.ifu.hu honlapját. Honlapunkon helyet 
kapnak programjaink felhívásai, fotóalbumok és élménybeszámolók. Színes hírekkel, 
érdekességekkel is kedveskedünk az oda látogatóknak. A fórumon bárkinek lehetısége van témát 
kezdeményezni vagy hozzászólni ahhoz. Honlapunk egy felhasználóbarát szerkesztıi felülettel 
rendelkezik, ahol folyamatosan alakíthatjuk a híreket, illetve elhelyezhetjük azon tagtársaink írásait 
is. A honlap hírfelületének frissítésében Berlinger Anita és Mezei Csaba munkatársaink és Bogdán 
Márton tagtársunk vesz részt, Honlapunkon megtalálhatóak voltak Pécs2010 Európa Kulturális 
Fıvárosa fıbb programjai is. 

További honlapokat üzemeltetünk még, a Civil SzámAdó Szolgálatét - www.civilszamdo.hu -, a 
Civil Vezetık Klubjáét - www.civilvezetokklubja.hu -, a Ne légy Birka projektét - 
www.nelegybirka.hu - és a CivilSegéd Programét - www.civilseged.hu - címeken. Ezeket a 
honlapokat a projektben dolgozók frissítik folyamatosan. 

Tagjaink többsége használja névre szóló @ifu.hu e-mail címét, melyhez korlátlan mérető tárhely és 
hatékony levélszemét-szőrı rendszer tartozik. A levelezési cím használatának népszerősítése 
érdekében lehetıséget teremtünk tetszıleges, azonban beazonosítható e-mail cím használatára. 

Még mindig szüneteltetjük Firka nevő újságunk megjelentetését, helyette elsıdlegesen a hírlevelet, 
honlapunkat és a közösségi oldalakat használjuk hírforrásként. Hírlevél-rendszerünkkel képesek 
vagyunk célzottan csak tagjainkat, illetve egy szélesebb közönséget is elérni. 

Kihasználjuk az internetes közösségi oldalak adta lehetıséget. Egyesületünk az iwiw és a facebook 
oldalakon is fent van, rendszeresen adunk hírt itt is fıbb programjainkról, eseményeinkrıl. 

Mivel fontos szempont közösségünkben az esélyegyenlıség, figyelmet fordítanunk arra, hogy 
internettel nem rendelkezı társainkat telefonon keressük meg, és értesítsük ıt a következı 
programokról és fontosabb történésekrıl. 

Egyesületünk 2004-ben elhatározta a minıségirányítási rendszer 
létrehozását, bevezetését és fenntartását. Minıségirányítási 
rendszerünket a CTF által honosított PQASSO standardjai szerint 
alakítjuk. A vezetés elkötelezett annak érdekében, hogy feladatait úgy 

teljesíti, hogy közben a környezetet szigorúan óvja, szavatolja munkatársai egészségét, biztonságát. 
Fontosnak tartjuk a tagjaink és partnereink elégedettségének magas szinten tartását, tagjaink 
számára a minıségirányítási rendszer követelményeinek ismeretét. A kiépített rendszer megfelelı 
mőködtetésével célunk a szervezett, nyugodt mőködés elérése, a szervezeti kultúra javítása, tagok, 
kliensek elégedettségének növelése. Büszkék vagyunk rá, hogy egy olyan nonprofit szervezetben 
munkálkodhatunk, ahol a minıség is fontos. 
 
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 jelentıs részét idén is a 
természetjárásra fordítottuk. Számos olcsó programmal csábítjuk tagjainkat és a túrázni, kirándulni 
vágyókat a természetbe, mindenki megtalálhatja a kedvére valót.  

Szakosztályainkon keresztül a természetbarát mozgalom szinte valamennyi szakágát mőveljük. 
2010-ben 24 természetjáró programot és 52 túranapot tudhatunk magunk mögött. Tagjaink átlagos 
aktivitása közel 14%-os, mely érték jóval meghaladja a kitőzött 10%-ot. 
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Egyesületi aktívítás
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Egyesületünk tagjainak aktivitása a szakosztályi programjainkon 

Kiemelt figyelmet fordítunk a 
gyerekekre, az utánpótlás nevelésre. 
Sikeres évet tud maga mögött a 
Bakáné Balogh Beáta vezetésével 
mőködı IFU Junior szakosztály. 14 
év alatti tagjaink fıként a Dienes 
Valéria Általános Iskolából és a 
Gyakorló Általános Iskolából 
kerülnek ki, Losonczyné Csuprik 
Erika és Pék Györgyi aktív 
munkájának köszönhetıen. 
Középiskolás és fiatal fıiskolás 
tagjaink igazi közösséget alkotnak. 
Önálló kezdeményezéseik vannak és aktív résztvevıi, szervezıi, segítıi programjainknak. A 
„juniorként” felnövekvı fiatalok, ifjúsági túravezetıként is segítik a szakosztályok munkáját, 
kiemelve ezek közül a TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel közösen szervezett tavaszi 
táborokat. Folyamatos feladat a fiatalokkal a természetjárás, túraversenyzés, evezés 
megkedveltetése. A fiatalok számára fontos a közösségi élmény megélése, melyre fıként a 
táborokban, az NLB! Klubban és a közös munka által teremtünk lehetıséget, segítségül hívva a 
kalandpedagógia módszereit. 

Vízi sport szakosztályunk hagyományosnak mondható 
programjait valósította meg (Hévízi evezés, Mikovinyi Sámuel 
Emléktúra). Bogdán Márton ötletére alapozva és irányításával, 
elsı alkalommal szerveztünk vízi teljesítménytúrát a Sión, a 
Gemenc TSE-vel együttmőködve. A programnak mind az 
idıjárás, mind a vízállás kedvezett, így Medinán 48-an, 
Szekszárdon a Palánki-hídnál pedig 41-en szálltak hajóba, hogy 
teljesítsék a 34 illetve 16 km-es távokat. Az ország számos 
pontjából érkeztek a túrázók többek között Gyırbıl, 
Zalaegerszegrıl, Csongrádról, sıt Erdélybıl, Csíkszeredáról is. 

Sajnos csökkent a túraversenyzés iránti érdeklıdés Egyesületünkben, ennek ellenére szép sikereket 
értek el csapataink és egyéni versenyzıink az egyes versenyeken, illetve bajnokságban. Az egyéni 
bajnokságban a nık között Dörnyei Ágnes magyar bajnok lett – három egyéni verseny 
gyızelemmel - ezzel és a csapatbajnokságban nyújtott eredményeivel kiérdemelte az „Év 
sportolója”  kitőntetı címet is megyénkben – Természetjárás Szakágban. A férfiak népes 
mezınyében Topán László 4. lett. A csapatbajnokságban 4 csapatunk  is nevezett. Összevont „A - 
A36” kategóriában a Sztereo - Topán, László, Dörnyei Ágnes – hatodik lett. Másik három 
csapatunk sajnos nem tudott megfelelı számú versenyen részt venni, így összegyőjtött pontjaikkal 
csak hátrébb végeztek. A BOR-ÁSZOK  – Baka Ferenc, Majkut Milán, Ignácz György, Mezei 

Laudetur Sió-tour vízi teljesítménytúra 

A fiatalok és idısebbek létszámának alakulása Egyesületünknél 
2010. év végén 
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Csaba - 12.; a ??? csapatunk (ez a nevük, nem elírás!) – Baka Barnabás, Baka Zsombor, Pék Patrik, 
Szigeti Kristóf a 13. helyen végzett (4-4 versennyel), a Faramuci Ipsék  – Farkas Péter, Farkas 
András, Balaskó Krisztián - (2 versennyel) sereghajtóként végeztek. 2011-ben kiemelt figyelmet 
szentelünk a túraversenyeknek. Alkalmanként B és C kategóriában is indultak csapataink több-
kevesebb sikerrel. A következı év feladata, hogy ismét népszerővé tegyük e programokat tagjaink 
számára, fıként a közeli versenyeken való részvétellel. A tervek szerint a közeli versenyekre nagy 
létszámban mozgósítjuk tagjainkat, korra és nemre való tekintet nélkül. 

2010-ben elkészült Sötétvölgy északi részérıl a tájfutó térkép, így újra rendezhettünk bajnoki 
versenyt, ezúttal egyéni versenyt, mely a visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. A pályák 
Topán László és Dörnyei Ágnes munkáját dicsérik. A Kadarka Kupával egyszerre rendeztük meg 
a családoknak és fiataloknak szóló SzarvasUgrató Kupát Majkut Milán, Farkas Péter, Farkas 
András és Máté Balázs társunk segítségével és a Gemenc TSE technikai eszköz támogatásával. A 
két versenyt logisztikailag irodánk segítette. Nem szabad megfeledkeznünk önkénteseinkrıl sem, 
akik apró láncszemként, de nagyban hozzájárultak a versenyek zökkenımentes elıkészítéshez és 
lebonyolításához - térképrajzolás, indítás-érkeztetés, pontırködés, zsíros kenyér kenés, tea és 
forralt bor fızés. Köszönjük a verseny elıkészítése és lebonyolítása során nyújtott segítségét: 
Pék Patriknak,  Bakáné Balogh Beátának, Pék Györgyinek, Mezei Csabának, Ignácz Györgynek, 
Szabó Gábornak, Balogh Anikónak, Szır Gábornak,  Baka Ferencnek, Bakáné Balogh Beátának, 
 Haár Mártának, Lukács Ildikónak,  Berlinger Anitának, Balogh Juditnak, Jilling Mónikának, 
Szigeti Kristófnak, Pesti Kittinek, Baka Barnabásnak, Györfi Gyulának, Farkas Norbertnek, 
Halmai Balázsnak, Bogdán Mártonnak tagtársainknak. 

11. alkalommal szerveztük meg a Bartina Teljesítménytúrát, a változatosságra 
törekedve ebben az évben is új útvonalakkal. A túrázók kérésére egy közel 42 
km-es szakaszt is kijelöltünk, a szokásos 30 és 15 km-es távok mellett. Ismét 
rekordot döntött a résztvevık száma: csaknem 800-an teljesítették a túra 
valamely szakaszát. A maratoni szakaszon 79-en indultak; 31,5 km-t 180-an, 
17,6 km-t pedig 534-en gyalogoltak, ami azt jelenti, hogy összesen 18.386 km-t 
teljesítettek e jeles téli napon. Köszönet illeti a szervezésért Majkut Milánt , a 
Gyalogos szakosztály vezetıjét, mint fıszervezıt, Baka Ferencet és Boldizsár 
Zoltánt, aki immár 11 éve szívügyének tekinti a „Bartinát”; Bakáné Balogh Beátát, akinek a tervei 
alapján készült e jelvény. A számos túrázó kiszolgáláshoz elengedhetetlen nagyszámú – közel 50 
önkéntesünk segítsége, akik nem csak egyesületünk tagjai közül kerülnek ki. A szakosztály 
önkéntesei országosan elismert teljesítményt nyújtanak, öregbítik hírnevünket. Ifus segítıink: 
Bakáné Balogh Beáta; Boldizsár Zoltán; Balogh Anikó; Losonczyné Erika; Balogh Jucina; Ürmös 
Melinda; Majkut Milán; Lukács Ildikó; Pesti Kitti; Pék Györgyi; Jilling Mónika; Dékány Lilla; 
Szabó Gábor; Baka Zsombi; Baka Ferenc; Berlinger Anita; Varga Gábor; Molnár Fecó; Varjú 
Andi; Bangó Emıke, Brassnyó Gabi; Pilisi Edit, Prantnerné Wéber Andrea; Kutasi Péter; Merz 
Karcsi, Szabó Tamás; Bogdán Marci, Györfi Gyula; Hollósi Peti, Hollósi Tamás, Mezei Csaba; 
Bányai Laci; Pék Patrik; Pék Attila, Ignácz Gyurka; Ignácz Kende; Brasnyó Levi; Brasnyó Endre; 
Baka Barna; Szigeti Kristóf; Farkas Norbert, Balogh Flóri; Szır Gábor; Topán Laci; Dörnyei Ági. 

 

A Völgység TE csapata 
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A gyalogos szakosztály feladata a jellemzıen mások szervezte gyalogos eseményekre invitálni a 
túrázni vágyókat. Ebben a munkában kifejezett partnere Junior szakosztályunk és a TanÖsvény 
Természetjárásért Egyesület, jellemzıen kart öltve teszik dolgukat, vettek részt közösen a Pataki 
Emléktúrán és a Mikulás túrán is. 

Elismerés övezi a Balogh Richárd vezette kerékpáros szakosztály erıfeszítéseit, melynek 
köszönhetıen a hazai túra kerékpáros programok palettája új programmal színesedett. 2011-ben 7. 
alkalommal szerveztük meg az egyre nagyobb érdeklıdésre számot adó Gemenc 
teljesítménytúrát, mely ebben az évben a 100 km-es táv mellett egy rövidebb 60 km-es sárközi 
körrel is színesedett. A távokat 32, illetve 18 fı teljesítette. Tekerj velem Gemencbe! Bogdán 
Márton szervezte program inkább a külsısök között volt népszerő. Májusban 4. alkalommal 
szerveztük meg a T-Mobile Szekszárdi Kerékpáros Napot, azon belül egy teljesítménytúrát, mely 
a Gemenci erdıt érintve rövid, közép és hosszú távú útvonalat kínált a bringázást kedvelıknek, 
gyerekeknek, családoknak. A kicsiktıl a nagyokig, az óvódásoktól a nagyszülıkig egyre több 
embert csábítunk ki nézınek és mozgatunk meg, a programnak több mint 700 résztvevıje volt. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évben egyesületi társaink kitőntetéseket is átvehettek a 
természetjárásért végzett munkájukért. A Természetjáró Fiatalok Szövetsége a TEGYOT-on adta át 
az „Ifjúsági természetjárásért” díjakat, a díjazottak között volt Györfi Gyula  is – aki az elmúlt 
idıszakban sokat tett az ifjúsági természetjárásért. A Természetjárók Napja 2010-ben Pécsett volt, 
ahol a Bakáné Balogh Beáta az elmúlt években végzett kiemelkedı ifjúság (utánpótlás) nevelési 
tevékenységéért Gábor Ignác Emlékérem, Majkut Milán  az elmúlt években végzett kimagasló 
szervezési tevékenységéért (Bartina TT) dr. Téry Ödön Emlékérem kitüntetésben részesült. 

Turisztikai programjaink - Bartina TT és túraversenyek - támogatója 
a Wesselényi Miklós Sportközalapítvány. 

 

Saját szervezés ő programokon résztvev ık aránya
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7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet 
védelmének (besorolás: 9, 8): 

Alaptevékenységünk második pillére, a környezetvédelem. Környezetvédelmi 
szakosztályunkat és NLB! programjainkat Mezei Csaba irányítja, Györfi Gyula  
vezette környezetvédelmi igazgatóság segítségével.  

A szakosztály tevékenységeinek kiemelt célja, hogy a szervezeti kultúránk és 
szolgáltatásaink részeként tartsa fenn a környezettudatosságot és a természet óvását. Programjaink 
és szolgáltatásaink tervezésekor, rendezésekor szempont, hogy amit teszünk, azt környezet-, 
természetbarát módon tegyük. Programjainkon ez az alapelv üzenetként fogalmazódik meg, része 
nevelési módszerünknek, legyen szó felnıttekrıl vagy gyerekekrıl. 

Szakosztályunk szlogenje: „Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat! 
Támaszkodj a helyi erıforrásokra, és tanuld meg használni azokat!” 

E kijelentésbıl kiindulva készült el ebben az évben Egyesületünk környezetvédelmi stratégiája, az 
alábbi irányvonalak mentén: 

Lokalitás: a helyi erıforrások használatának ösztönzése az élet valamennyi területén (a 
létfenntartástól a szórakozásig); 

Education: a helyi erıforrások hatékony használatához szükséges tudás összegyőjtése és 
továbbadása (tanulás, megfigyelés, gyakorlat); 

Erıs kisközösségek: közösséghez tartozás igényének erısítése, életképes kisközösségek 
építésének ösztönzése, segítése (valamennyi tevékenységünkön keresztül). 
 

Ebben az esztendıben is fajsúlyos programokkal vállaltunk jelentıs szerepet 
Tolna megye „zöld” gondolkodásának alakításában: 

Folytatódott a 2009-ben megkezdett „Ne légy birka!”  programunk, mely elsı 
szakasza, a középiskolások fogyasztási szokásainak környezettudatos alakítása 
2010. december 31-én befejezıdött: 

 

A program 2010-ben megvalósuló elemei: 

 #5+1 vetélkedısorozat: Három iskolai fordulóval folytatódott a vetélkedı, melyek 
feladatai - környezetvédelmi témájú iskolai elıadás szervezése, csapattagonként egy 
választott pazarló fogyasztási szokás megváltoztatására tett fogadalom és figyelemfelkeltı 
környezetvédelmi témájú villámakció szervezése - is sok-sok kreativitást és csapatmunkát 

Kiemelt programjainkon résztvev ık számának alakulása
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igényelt. A mindent eldöntı záró vetélkedıre (melyre a legjobb 7 
csapat kapott meghívást) júniusban a szekszárdi városi 
sportcsarnokban került sor, a kalandos csapatversenyeken, az 
osztályok az ügyességüket, leleményességüket és problémamegoldó 
képességüket is összemérhették. A négy napos osztálykirándulást, 
mint fıdíjat a Bonyhádi Petıfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
Gazdálkodj Ökosan csapata nyerte. A második helyezett a palánki 
Csapó Dániel Középiskola és Mezıgazdasági Szakképzı Iskola 
Védelmezık csapata lett. Az ı díjuk egy egyhetes táborozás volt 
Szálkán, részvétellel a Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos 
Találkozóján. A szekszárdi Garay János Gimnázium Hang Zavar? 

csapata vitte el a harmadik helyet, ık háromnapos „Élet a tanyán” hétvégét nyertek, 
amelyet teljes ellátással Doromláson tölthettek el. A 4-7. helyezett csapatok (Zöldszem – 
Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár, Birkanyírók – 516. sz. Ipari Szakképzı Iskola, 
Dombóvár, Légvédık - Tolnai Lajos Német Gimnázium, Gyönk, The bad Keri’s - TISZK 
Perczel Mór Szakközépiskola, Bonyhád) ellátás nélküli kétnapos hétvégén vehettek részt 
Doromláson vagy a magyaregregyi Kadarka kulcsosházban. 

Tavasszal tréning táborban folytattuk a fiatalok felkészítését, 
fejlesztését. A tábor szakmai tartalma, a résztvevık egyéni 
kompetenciájának fejlesztésére irányult, sikerrel. Partnerünkkel, a 
TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel és önkénteseinkkel 
folytatásért kiáltó folyamatot indítottunk el. Meg is teszünk mindent a 
folytatásért. 

Környezetvédelmi kampányok indításával célunk volt, hogy olyan 
üzeneteket közvetítsünk, melyek a „zöldgondolkodás” szolgálatában 
állnak illetve képesek a fogyasztási szokásokat megváltoztatni. Többek 
között: Ne dobd beee! matrica-kampány; középiskolás kampány-pólók, 
virágültetés, kerékpározás népszerősítése, helyi termékek 
fogyasztásának ösztönzése, az újrahasznosítás kiváló lehetıségeinek 
bemutatása (a hulladék nem feltétlenül szemét). 

 Híres programelemünk a Helyi Termék Piac, melyet 
2010. augusztusában szerveztük meg elsı alkalommal 
a szekszárdi piactéren, nagy médiafigyelem közepette. 
Az eseménnyel egy fórumot hoztunk létre a helyi 
termelık, kézmővesek, iparosok, kisvállalkozók és a 
helybeli vásárlók közötti találkozásra. A piacra 
Szekszárdról, illetve Szekszárd 50 kilométeres 
körzetébıl jöhettek az árusok akik csak saját maguk 
által megtermelt vagy elıállított termékeket 
mutathattak be. A nagy sikerre való tekintettel a piac 

minden hónap második péntekén az elsı után is megszervezésre került, így ebben az 
esztendıben 4 HTP segítette a helybéliek „üzleti” találkozását. 

Számos nemzetközi akciókhoz csatlakoztunk, a Ne légy birka! program alatt több alkalommal 
is. Csatlakozásunkat hol nagyobb, hol kisebb esemény követte. Minden esetben felhívásokat 
tettünk közzé, írásokat, írás sorozatokat jelentettünk meg honlapunkon az érintett témákban. 
Ilyenek voltak: az Európai autómentes nap, a Föld órája, a Föld napja, a Víz világnapja, az 
Elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja. 

Sikeres, bárki által látogatható nyilvános elıadások elıadásokat szerveztünk, melyek 
színvonalát és objektivitását neves elıadók garantálták. Az elızı évi kiváló Hetesi elıadás 
után meghallgathatták az érdeklıdık: Antalffy Tibort (Tibor bát, aki egy kiválló blogger), 
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Molnár Gézát (a Fentartható Fejlıdés és Erıforrások 
Kutatócsoport), Horváth Csongor (klímavédelmi aktivista). Több 
alkalommal vetítettük az év során a A hülyeség kora filmet is, 
kiscsoportos vitákat gerjesztve, valódi gondolkodásra ösztönözve. 
A program során összesen 8 alkalommal tartottunk nyilvános 
elıadást, melyeken összesen 695 fı vett részt. 

A Ne légy birka! környezetvédelmi program keretében ifjúsági „zöld” klub ot hoztunk létre, 
közismertebb nevén NLB! Klub . A klub küldetése kettıs: 

Egyrész a középiskolás fiatalok fogyasztási szokásait környezettudatossá tételét szolgálja 
foglalkozásai, elıadásai és terepi gyakorlatain keresztül. 

Másrészt alternatív lehetıséget jelent az utcai csavargós, „kocsmázós” idıtöltéssel szemben, 
teljeskörő lehetıséget ad a klubtag fiataloknak önmegvalósító tevékenységekre. 

Mindezek helyszínéül szolgált az NLB! Klubhelyiség. 2010-ben a helyiséget a fiatalok mőködtették 
egy felnıtt klubvezetı segítségével, természetesen a közösen kialakított szabályok mentén. 2010 
decemberében a klubtagjaink száma 34 fı középiskolás volt. A mőködés során a klubtagok 
megtanulták, hogy felelısek tetteikért, és tenniük kell kitőzött céljaikért, saját közösségük 
boldogulásáért.  

Jelentısebb klubeseményeink: 

Elıadások: Horváth Csongor elıadása, klímaváltozás és 
energiaproblémák 
Élménybeszámolók: (Skandinávia, Szabadlábon – Polyhos 
Roland világjáró beszámolója) 
Kézmőves foglalkozások, helyi mesterségek megismerése, 
karácsonyváró programsorozat, csináld magad programok 
Filmvetítések a filmek üzeneteinek megvitatásával 
Tréningek, mőhelymunkák, programok elıkészítése 
Klubkoncertek „házi zenekarunk” gondozásában 
Klubestek (társasjáték, Mikulás Buli, Márton Nap…) 
Szabadidıs, egyéni klubprogramok új koncepciónk szerint 

A klubfoglalkozásainkon tavaly összesen 461 fı vett részt. 

A Ne légy birka! programról digitális évkönyv és módszertani segédanyag készült, melyek 
letölthetıek a program hivatalos honlapjáról, vagy CD formájában beszerezhetı egyesületünk 
irodájában. Érdemes belenézni ezekbe a kiadványokba, ha többet szeretnél megtudni e remek 
eseménysorozatról. 

Ezt az alkalmat is megragadjuk, hogy köszönetet mondjuk önkénteseinknek: Györfi Gyulának, 
Berlinger Anitának, Potápi Ritának, Topán Lászlónak, Farkas-Mikola Editnek, Balogh Juditnak, 
Farkas Norbertnek, Baka Barnabásnak, Pék Györgyinek,  Pap Andrásnak, Szigeti Kristófnak,  
Bakáné Balogh Beátának,  Dörnyei Ágnesnek, Bischof Tamásnak,  Szõr Gábornak, Balogh 
Anikónak, Majkut Milánnak,  Ignácz Györgynek,  Dománszky Zoltánnak, Szabó Gábornak, Pesti 
Kittinek, Jilling Mónikának, Lukács Ildikónak, Farkas Péternek, Pék Patriknak, Dékány Lillának, 
Kutasi Péternek, Losonczy Imrének. 
 
Az NLB! hivatalos honlapja a www.nelegybirka.hu lett a közvetlen fóruma környezetvédelmi 
tevékenységünknek, itt és a www.ifu.hu oldalunkon is számos környezetvédelemhez, 
természetvédelemhez köthetı írást, kisfilmet jelentettünk meg. A programsorozatot és 
szemléletformáló munkánkat a média nagy figyelem kísérte és kiváló együttmőködés alakult ki a 
Rádió Antrittal, valamint a Tolnai Népújsággal. 

Falfestés az NLB! klubban 
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A Ne légy birka! nem jöhetett volna létre, ha támogatásával (NCTA-2009-
Z05105) nem áll mellénk a Norvég Civil Támogatási Alap és annak 
„zöld” kezelıje az Ökotárs Alapítvány. Köszönet azon 
magánszemélyeknek, szervezeteknek és cégeknek is, akik adományaikkal 
ügyünk mellé álltak, és jelentıs összegekkel támogatták a vetélkedı 

sorozatot. 

Az NLB! program fontosabb számai a megvalósítási idıszakban (2009-2010): 

Vetélkedı benevezett csapatok: 11 Tolna megyei középiskola, 24 osztály, 620 diák  
Záró-vetélkedın résztvevık: 7 osztály, 181 jókedvő versenyzı 

Záróbuli: „NLB!”-sített hat napos TEGYOT/TEDOT 
Iskolai elıadások: 23 elıadás, 1239 résztvevı 

NLB! csapat: 30 önkéntes, 1150 óra önkéntes munka és több mint 1 
millió forint hozzáadott érték 

Nyilvános elıadások: 8 alkalommal, a jelenléti ívek alapján 695 fı 
részvételével 

Klubfoglalkozások: 27 alkalom, 461 fı részvételével 
 
Természetesen a következı évben sem maradunk NLB! nélkül.  Már 
ebben az évben, a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 
pályázatainak (K-36-10-00163K és K-36-10-00164K) támogatásával 
elkezdıdött a folytatás. Meghirdetésre került a szekszárdi kistérség 7-8 osztályos általános 
iskolásainak egy új fogyasztási szokásokat változtató (azok újragondolására ösztönzı) 5+1 fordulós 
vetélkedısorozat és folytatódnak az NLB! klub programjai is, kiterjesztett célcsoporttal, az 
öntevékeny középiskolások mellett tágra nyitottuk a klub ajtóit gyerekek és fiatal felnıttek számára 
is. De errıl bıvebben majd a következı évi beszámolónkban olvashatsz! 
 
7.4, Hazánk, valamint Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, hagyományainak 
ápolása és továbbadása (besorolás: 6): 

A túrázás, természetben való gyaloglás több mint egészséges, mozgásban gazdag életmód. 
Megtanítja szeretni és ésszerően használni a természetet, társas kapcsolatokat formál, közösségi 
élményt ad, áldásos hatással van mővelıi mentális egészségére. A turistautak mentén a természeti 
értékek mellett számos kulturális érték is megtalálható, a természetjárás elmélyíti a honismeretet és 
hazaszeretetet. 

Céljaink megvalósításának elsıszámú és 
sikeres elkötelezettje, Farkas Norbert vezette 
Országjáró szakosztályunk, melynek kiemelt 
feladata hazánk és Európa természeti, épített és 
kulturális értékeinek bemutatása. Folytatódott 
az „Ismeretlen tájakon” programsorozta, mely 
hazánk kevésbé ismert területeire kalauzolja el 
az egyesület tagjait, valamint jó néhány IFU-n 
kívüli érdeklıdıt. A szakosztály keretein belül 
került megrendezésre egy több mint kéthetes 
finnországi kirándulás is, fapados, 
pénztárcakímélı módon, szekszárdi 
érdekeltségő finn házigazdáink meghívására. 

Felejthetetlen volt a Chopin Liszt barátsága és a szekszárdi bor címő szaloneste, melyet bor és 
kultúra szakosztályunk meghívására Szilasi Alex zongoramővész adott. A szalonest a Fekete 
Pincészet jóvoltából borkóstolóval zárult. 

 

Finnországban 
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Pécs2010 Európai Kulturális Fıvárosa Új Munkahelyek a Sikerért Programból, a 
Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatjuk egyik 
munkatársunkat, Berlinger Anitát, aki 3 éven keresztül teljes munkaidıben 
egyesületünk programszervezıje. Részt vesz fıbb programjaink szervezésben, 
támogatja ezzel az elnökség, a szakosztályvezetık és önkénteseink munkáját. 

Pécs Európa Kulturális Fıvárosa kiadványai, mősorfüzetei megtalálhatóak voltak Egyesületünk 
irodájában és fıbb rendezvényein, jelentısebb és érdekesebb eseményekrıl hírt adtunk 
Egyesületünk honlapján is, az erre a célra kialakított aloldalon. 

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

Szervezetünkhöz bárki csatlakozhat, aki elfogadja alapszabályunkat, tagjaink között jól megférnek 
egymással a más vallásúak, más-más politikai irányzatok hívei, a kisebbségi csoportok tagjai. 
Törekszünk az esélyegyenlıség biztosításért, tagjaink lakóhelyüktıl függetlenül azonos 
feltételekkel vehetnek részt programjainkon. Büszkék vagyunk rá, hogy sokan csatlakoznak 
hozzánk, egyre többen vesznek részt az általunk szervezett programokon. Programjainkra jellemzı 
a közösségépítés. Az általunk képviselt értékrend középpontjában a közösségért való önkéntes 
tenni akarás áll. Büszkék vagyunk rá, hogy ebben számíthatunk tagjainkra, sıt nem csak rájuk, 
hanem ismerıseinkre, egyesületünkkel szimpatizálókra is. Elmondhatjuk, hogy programjaink 
megvalósításában nem csak saját tagjaink, hanem más lelkes önkéntesek is részt vesznek és 
felelısséget vállalnak munkájukért. Tagjainknak lehetıséget teremtünk és támogatjuk ıket a 
kreatív önkifejezésben, céljaik megvalósításában. Programjainkat igyekszünk minél 
környezettudatosabban megszervezni.   
 
7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel: 

Munkánkat a partnerségre építjük. Nyitottak vagyunk minden olyan kezdeményezésre, melyek 
kölcsönösen segítenek céljaink megvalósításában. Folyamatosan keressük és ápoljuk a kapcsolatot a 
velünk azonos értékeket valló, képviselı szervezetekkel. 

A PQASSO partnerségre vonatkozó önértékelésében kiemelkedıen magasak a mutatóink! 
Bizonyítéka ez annak, hogy civil és szakmai létünket erıs partneri kapcsolatokban tudjuk csak 
elképzelni.  

2010-ben is ápoltuk meglévı kapcsolatainkat és törekedtünk új kapcsolatok kiépítésére. Valljuk, 
hogy a látványos fejlıdés egyik motorja a hatékony partneri együttmőködés, csak egymást segítve 
van lehetıségünk magas 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 kapcsolatot ápolunk a megyei természetjáró egyesületek többségével, sıt számos Dél-
Dunántúlon, illetve Baján mőködı szervezettel is – fıként túraversenyzéssel és fiatalok nevelésével 
foglalkozó egyesületekkel – Gemenc TSE, Völgység TE, Fehérlófia Sportegyesület, Zöldpont 
Életmód Klub, Tanösvény Egyesület. Kölcsönösen segítjük egymást mind programok 
szervezésénél, humán erıforrással, tapasztalatunkkal, mind eszközeinkkel. 

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 Györfi Gyula tagtársunk 2008. májusa óta elnökségi tagja. Az IFU Junior 
szakosztályunkkal aktív tagjai vagyunk a Természetjáró Fiatalok Szövetségének, melynek 
felügyelı bizottságát az elmúlt évtıl Pék Györgyi irányítja. 2010-ben a TFSZ felkérésére 
Egyesületünk szervezte meg a Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos Találkozóját. A 
TFSZ-en keresztül tagszervezete vagyunk a Természetjáró Fiatalok Nemzetközi Szervezetének 
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(International Young Naturefriends). 2008, 2009-ben több közös programot szerveztünk, 2010-
ben pedig aktív résztvevıi voltunk programjaiknak. Tagok vagyunk a Sárköz-Dunavölgye és a 
Keleti-Mecseki LEADER közösségekben. 

Környezetvédelmi programjaink kapcsán erısítettük meglevı kapcsolatainkat és újakat építettünk 
ki több szervezettel, így a TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel, Gemenc 
Természetvédelmi és Sport Egyesülettel, Zöldtárs Környezetvédelmi Sportegyesülettel, 
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal, Tolna Megyei Természetvédelmi 
Alapítvánnyal, Természet Jogaiért Alapítvánnyal. Tudatos Vásárlók Egyesülete, Védegylet 
Egyesület. 

Ma már túlnyúltak a régió határain a Civil SzámAdó Szolgálat keretében alakuló speciális 
kapcsolataink. A civil szervezetek számvitele, adózása területén elismerten szakértıkké váltunk. 
Többszáz szervezettel kerültünk eseti és napi munkakapcsolatba. Mindenki számára komoly 
lehetıségeket hordozó partnerségekre tettünk szert, számos közös szakmai kezdeményezésünk van 
partnereinkkel: Civil Centrum Alapítvánnyal, Mentálhigiénés Mőhellyel, Somogy Ifjúságáért 
Egyesülettel, Civil Társadalom Fejlıdéséért Alapítvánnyal, CivilSegéd pontjainkkal. 

Figyel ránk a helyi média, jó kapcsolatunk van a helyi sajtóval: a Rádió Antritt,  a Tolnai 
Népújság és a Szekszárdi Vasárnap rendszeresen ad hírt programjainkról, történéseinkrıl. 
Természetjáró olvashattok a Magyar Turista  és a Természetbarát Turista Magazin oldalain. 
 
7.7, A fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete (besorolás: 10): 

A demokratikus mőködésre kiemelt figyelmet fordítunk. Mőködtetjük valamennyi 
demokratikus intézményünket, biztosítva ezzel a tagok jogait, illetve igyekszünk számon kérni 
vállalt kötelezettségeiket. 

Szolgáltatásainkkal, a velünk kapcsolatba kerülı civil szervezeteknek elıadások, tanácsadások 
során külön hangsúlyozzuk a demokratikus játékszabályok betartásának fontosságát. A civil 
szervezetek részérıl igény van rá, így az elmúlt évben mőködtettük a szakmai tapasztalatcserén 
alapuló Civilvezetık Klubját .  

Példát mutatunk, és minden helyzetben hangsúlyozzuk a demokrácia fontosságát, több 
érdekképviseleti szervezet munkájában is részt veszünk: tagjai vagyunk a Szekszárdi Civil 
Kerekasztalnak, Szekszárd Városi Ifjúsági Érdekegyeztetı 
Fórumnak. Csatlakoztunk a Szekszárdi Klímakörhöz, ahol 
szintén véleményformáló szerepet töltünk be. Pék Patrik 
tagtársunk, bár nem az IFU képviseletében, de a Közlekedési 
Munkacsoport vezetıje, így aktívan képvisel bennünket is. 

Egyesületünk szerepet vállalt az Állampolgári részvétel hetének 
programjaiban, egy délutánra megszálltuk a Garay teret és 
interaktívan bemutatkoztunk. 
 
7.8, Szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése 
(besorolás: 4): 

Tagjaink 27 %-a rendelkezik már valamilyen szintő és szakágú túravezetıi minısítéssel. Vannak 
ifjúsági, bronz és ezüst gyalogos túravezetıink, ifjúsági és bronz kerékpáros túravezetıink, vízitúra 
vezetıink, versenybíróink és vizsgaszervezıink, van akinek ebbıl több is. Elégedettséggel tölt el 
bennünket, hogy aktív tagjaink, programszervezıink is fontosnak tartják, hogy kellı ismerettel 
rendelkezzenek, és folyamatosan fejlesszék tudásukat. Továbbra is szívesen támogatjuk tagjaink 
szakképzését, bátorítunk mindenkit e területen használható szaktudás megszerzésére. Túravezetıink 
nem csak a szakma bennfentesei, hanem remek közösségszervezık.  



  Közhasznúsági jelentés 16/28. oldal 

2010-ben több Egyesületi társunk tett sikeres túravezetıi vizsgát. Bronzjelvényes túravezetı lett: 
Brassnyó Endre, Losonczy Imre (apja), Pék Györgyi; ifjúsági túravezetı lett: Brassnyó Levente, 
Ignácz Kende, Losonczy Imre (fia), Szabó Gábor. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az a vezetıi utánpótlás nevelésre, mellyel folyamatosan kiváló 
önkénteseket nyerünk céljaink eléréséhez. 
 
7.9, A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidısport népszerősítése (besorolás: 
1, 14): 

Biztosak vagyunk abban, hogy valamennyi sport közül a természetjárás a legkomplexebb 
egészségmegırzı tevékenység, nem csak a testi, hanem a lelki egészség megırzését is szolgálja. A 
rendszeres túrázás fokozza a fizikai erınlétet, megóvja a szellemi frissességet, felelısségre, 
fegyelmezettségre, önismeretre nevel. Korunkat jellemzı urbanizációs betegségekre szakemberek is 
a természetjárást javasolják gyógyírként. Igazi rekreációt jelent olcsón, bárki számára könnyen 
elérhetı módon. Programjaink által a természetbe hívjuk nem csak tagjainkat, hanem korra, nemre 
való tekintet nélkül mindenkit bakancsban, kerékpárral vagy vízre szállva, hegyet mászva, 
belföldön és külföldön egyaránt. 

2010-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerősítésére, kihasználtuk az adódó lehetıségeket a 
figyelem és az érdeklıdés felkeltésére. Iskolavédınıként Bakáné Balogh Beáta, pedagógusként 
Losonczyné Csuprik Erika és Topán László, szülıként Pék Györgyi tettek sokat 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! Célunk – és ez már 
nehezebb feladat –, hogy ezeket a gyerekeket 
megtartsuk a természetjárás és közösségünk mellett. 

Egyesületünk nordic walking instruktora Pék 
Györgyi a tavalyi évben, tavasszal és ısszel, heti 
rendszerességgel tartott nordic walking 
foglalkozásokat a Sió-töltésen. Elmondhatjuk, hogy 
ezen programunk inkább a középkorúakat és az 
idısebb korosztályt vonzotta, akik rendszeresen 
gyakorolhatták a bottal gyaloglást és élvezhették 
annak jótékony hatásait díjmentesen. 

Pozitív emberi értékeink egyike, hogy mindenki 
felelıs egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami 

rombolja azt. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink 98%-a nem dohányzik és nem reprezentatív 
kutatásunk szerint egyesületünknek nincs olyan tagja, aki kábítószerezne! Nem kirekesztés 
eredménye ez, hanem a kínált vonzó (versenyképes) alternatívák eredménye! 
 
7.10, A természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása 
(besorolás: 1, 14): 

Tevékenységünk egyik fı pillére a természetjárás, mely jellemzıen programszervezésre és 
természetjáró infrastruktúra fejlesztésére osztható. A természetjáró mozgalom számára fontos, hogy 
megfelelı szálláshelyek, térképek, turistautak álljanak rendelkezésre. 

Ezt a célt szolgálja az általunk felújított Magyaregregyen található Kadarka Kulcsosház, melyet 
több alkalommal is kiadtunk természetjárók részére szálláshelyként, illetve biztosítottunk turisztikai 
programokhoz. 

A TanÖsvény Egyesülettel közös ıszi tábor zárása 
Patcán 
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Rendszeresen használtuk a doromlási vízügyi házat, melyben kiemelt partnerünk a Gemenc TSE és 
a Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. A ház kíválóan alklams vizes programokra és 
közösségépítéshez is. 

Feladatunk még a Kadarka Borút fejlesztési terveinek megvalósítása, valamint az M6-os autópálya 
építése miatt az útvonal egy részének felújítása, mely munkából kivette részét Dörnyei Ági és 
Topán Laci társunk. 

Valljuk, hogy a mozgalom számára fontos, hogy tevılegesen részt vegyünk azon eszközök 
gyarapításában, melyek késıbb nagy segítséget nyújtanak a természetjárás mővelésében. A Kadarka 
Kupára befejezıdött a Sötétvölgy-észak tájfutó térkép felújítása. 
 
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), ifjúsági turistaszállás projektünk. 

Aktívan részt veszünk a Régió turisztikai életében rangos országos és nemzetközi eseményeinkkel. 
A Bartina teljesítménytúra, a Kadarka Kupa és SzarvasUgrató Kupa, Gemenc 100 Kerékpáros 
Teljesítménytúra az ország egész területérıl vonzza ide a turistákat, megteremti a lehetıségét 
annak, hogy évente több mint 1000 fı figyelmét vidékeinkre irányítsuk. Ezt a célt, illetve a Sió 
népszerősítését hivatott szolgálni az újonnan indított Laudetur Sió-tour vízi teljesítménytúránk is. 

 

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 e területen a Civil SzámAdó Szolgálat 
alapozta meg, amely már hat éve támasza az 
egyesületeknek, alapítványoknak testreszabott 
számviteli, pénzügyi és ügyviteli szolgáltatásaival. 

Elismert és hiteles szakértıi vagyunk e területnek az egész régióban, és mára már azon is túl. 
Nevünk hívó szó és minıségi garancia konferenciákra, képzésekre, tréningekre és tanácsadó 
programokra.  

Szolgálatunk 2009-ben az egyesület önálló irányítású és gazdálkodású szervezeti egységévé vált, 
melyet Györfi Gyula  irányít, és jelenleg három kiváló munkatársa van. Közvetlenül a számadó 
irodában dolgozik Szır Gábor , aki a szolgálat vezetıje és Pap András, aki a kezdetektıl, immáron 
hat éve kimagasló szakmai munkájával járul hozzá szolgálatunk hírnevéhez. Képzési 
programjainkat Kovács Józsefné (Klári) irányítja, és TÁMOP-os nagy programunk vezetıje Potápi 
Rita volt. 

Kínálatunk között a legelsı helyen szerepel a számviteli, ügyviteli és bérelszámolási 
szolgáltatások mellett pályázatok pénzügyi vezetése. Szerzıdött ügyfeleink száma 62 
kisebb és nagyobb szervezet, melybıl 6-nak együttmőködı partnerszervezetünk a 
Pécsi Ifjúsági Unió által mőködtetett pécsi SzámAdó irodában szolgáltatunk. 

Büszkén mondhatjuk el, hogy jó hírünket elégedett ügyfeleink viszik, és különösebb hírverés nélkül 
folyamatosan nı partnereink száma. Szolgálatunk látja el Tolna Megye meghatározó, nagy 
szervezetei többségének könyvelését. Jó érzéssel tölti el SzámAdó stábunkat, hogy egyesületünk jó 
hírét öregbíti harmadik pillérünk. Szerzıdéses szolgáltatásaink mellett a mai napig folyamatosan 
fenntartjuk korábbi programjaink eredményeként létrejött ingyenesen használható tanácsadói 
tevékenységeinket is. Szakmai programjai megvalósításához mindig számíthat szolgálatunk 
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munkatársaira a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ, hasonlóan a Nemzeti Civil Alapprogram 
kezelıszervei is.  

A segítı tanácsadói munkánk mellett említésre méltóak azok a programjaink, melyek ingyenesen 
álltak ebben az évben is a Dél-dunántúli civilek rendelkezésére. 

2008-ban hívtuk életre a Dél-dunántúli CivilSegéd programot, a régió civil 
szervezeteinek szakmai támogatására. Az egy évet felölelı program során 
centralizáltan, a szakmai színvonal biztosításával szakértıi bázist hoztunk létre, 
melynek ingyenes szolgáltatásit (elıadások, konzultációk, képzések, tanácsadó 
programok) decentralizáltan, régió szerte a mikro térségekben juttatunk el a 
szervezetekhez.  

A megkezdett koncepciót 2010 júniusában ismét program formájába öntöttük és 
hazai pályán, azaz Tolna megyében folytattuk, a Nemzeti Civil Alapprogram 
(NCA-CIV-10-C-0133) támogatásával. A Tolnai CivilSegéd program 
keretében a megye civil szervezetek szakmai támogatását koncentráltabb formában kezdtük meg. A 
megvalósítás gerinceként a négy együttmőködı szervezettel közösen alkotott öt megyei CivilSegéd 
Pont jelenti: Paks Közmővelıdési Nonprofit Kft., Tamási Civil Kerekasztal, Dombóvári Civil 
Tanács és a Bonyhádi Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás. A CivilSegéd Pontok e 
tevékenységünk hídfıi, amelyek a 12 elembıl álló kínálati csomagból szakmai elıadásokat, 
konzultációkat, képzéseket, tanácsadói programelemeket hívnak le saját mőködési területükön a 
helyi civil szervezetek számára, azok igényei szerint. A program nagy érdeklıdésre számot tartó 
elemei nyomtatva is megjelennek, úgynevezett Civil Kisokosok formájában, amelyek rövid tömör 
közérthetı formában tagolva ölelik fel a társadalmi szervezetek mőködésével kapcsolatos fontosabb 
témaköröket. 

Szolgálatunk elsı számú aktív kommunikációs és támogató eszköze a Civil SzámAdó Portál 
(www.civilszamado.hu), amely megbízható kapaszkodót jelent információival, hírleveleivel, 
szolgáltatásaival a civil szervezetek számára, területi hatálytól függetlenül. Felelısségünk nagy, 
hiszen mára országosan is egyedülálló információs portálról beszélhetünk. Portálunkon fellelhetı 
segédletekre pályázatkezelı szervek is hivatkoznak. 

 
Civil SzámAdó Szolgálatunk „kisgyeremeke” az egyre népszerőbb Civil Vezetık 
Klubja  (továbbiakban legyen CVK). Klubunk immár negyedik éve mőködik és 
intenzíven fejlıdik. Fejlıdését legjobban - már-már országos - ismertsége és a 
megvalósított, sokszínő programok száma mutatja. 
Anno, a CVK érdekképviseleti közösségnek indult, ám az évek alatt megtapasztalt, 
törvényes mőködéssel összefüggı „civil tájékozatlanság” arra ösztönözte 

csapatunkat, hogy – megtartva a közösségformáló szerepet – inkább szakmai segítségnyújtás felé 
mozduljon Klubbunk. Számos ismert és elismert programunk valósult meg 2010-ben és ami még 
fontosabb, hogy ezen programok kezdenek – de talán már azok is – önfenntartóvá válni. 
 
A CVK programcsomagból kiemelkedik a komoly hírnévnek örvendı 
Civilügyintézı alapképzés (nevezzük eztán CÜK-nek) sorozatunk! 
Képzéseink négy éve folyamatosan várják a tanulni vágyó civil 
vezetıket, önkénteseket. Ha valaki még nem ismerné CÜK 
sorozatunkat, röviden pár információ róla: civil szervezetek 
ügyvitelérıl, pénzügyeirıl, gazdálkodásáról, könyvelésérıl, 
munkaügyi kapcsolatairól, adományszervezésérıl és sok egyébrıl 
hallhat a résztvevı. Fontos számunkra, hogy ne „elıadásra üljenek be” 
hallgatóink, oktatási módszerünk alapelvei: párbeszéd, együtt 
gondolkodás és a „gyakorlatban tanul az ember” jelszó. Elméleti 
oktatás mellett kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlati – feladatmegoldós – 
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foglalkozás. Programunkat 4 fı mőködteti: Kovács Józsefné Klári – programvezetı, oktató, 
Györfi Gyula  – oktató, Szır Gábor  – szervezı, oktató, Pap András – szervezı, oktató.  
 
2010. évben a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával (NCA-CIV-09-A-0234 
és NCA-CIV-10-A-0128) 6 négy napos saját CÜK képzést tartottunk (Báta, 
Barcs, Tamási, Alsómocsolád, Dunaföldvár, Szekszárd). Sıt már nem csak mi 
szervezünk ilyen képzéseket! A négynapos képzés sikerének és az egyre növekvı érdeklıdésnek 
köszönhetıen más civil szervezetek is megkezdték szervezni Civilügyintézı képzéseiket saját 

célcsoport körükön belül! 2010-ben hat civil szervezet – Somogy 
Ifjúságáért Egyesület, Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, Pécsi 
Székesegyház Nagycsaládos Egyesület, Misina Kulturális és 
Táncegyesület, Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány valamint a 
Népmővészeti Egyesületek Szövetsége – „vendégelıadónak” hívta 
meg csapatunkat képzéssorozataikra. Ez természetesen óriási 
elismerés egyesületünknek, illetve fontos bevételi forrás is lehet a 
jövıben. „Vendégelıadóként” ebben az esztendıben 6 képzést 
tartottunk már, 2011-ben további 4-et biztos tartunk még.  

 

Civil SzámAdó Szolgálat - Civil Vezetık Klubja - CivilSegéd számokban 2010-ben: 

Program Események száma Résztvevık száma Érintett szervezetek 

Könyvelési szolgáltatás - - 62 

Képzések 12 201 164 

Egyéni Tanácsadás - 38 38 

Elıadás/konzultáció 8 82 77 

Hírlevelek 16 403 - 

www.civilszamado.hu hírek 39 - - 

 

Hat éves mőködésünk egyik nagy megmérettetésének nevezhetjük a 2009-ben 
indult Tolna Megyei CivilSegéd Programot, melynek keretében 32 Tolna megyei 
civil szervezet komplex szervezetfejlesztésébe fogtunk a Mentálhigiénés Mőhellyel 
közösen, a Civil Társadalom Fejlıdéséért Alapítvány szakmai támogatásával. A 
program megvalósításával jövıre vonatkozó céljaink vannak: egyrészt 32 megyei 

szervezetet segítettünk hozzá, hogy a megszerzett tudással és a bekövetkezett szemléletváltással 
elinduljanak az fenntarthatóság útján, másrész magas színvonalú szakmai kapacitásunkat 
erısítettük, lehetıséget nyitva ezzel új kliens központú szolgáltatások fejlesztésére, a helyi 
harmadik szektor erısítésére. A program vezetıje Potápi Rita, szakmai vezetıje Ambrus Kiry 
Noémi (CTF), pénzügyekért felelıs személy Pap András, vezetı trénerként az IFU részérıl a 
megvalósításban és az utánkövetésben dolgozott/dolgozik Berlinger Anita, Ignácz György, Kovács 
Józsefné (Klári) és Pék Györgyi. Az elızı évben elkezdett 
fejlesztéseket 2010-ben összesen 97 nap egyéni tréning és 
13 nap tematikus tréning megtartásával folytattuk. 
Szeptemberben, egy zárókonferenciával került sor a 18 
hónapos fejlesztési program lezárására. A program sikeres 
végrehajtásában, az elıre eltervezett menetrend tartásában, 
a 12 fıs stáb nagyon kemény munkát végzett. Köszönet 
illeti valamennyiüket és mindazokat, akik önkéntes 
munkájukkal nem kis mértékben hozzá járultak ahhoz, hogy 
egyesületünk büszke lehessen teljesítményünkre.  

Civilügyintézı képzés Pécsett 

Zárókonferencia 
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Tolna Megyei CivilSegéd Program számokban 2009-2010: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Tolna Megyei CivilSegéd programot az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósítjuk meg, a Társadalmi Operatív Program (TÁMOP-
5.5.3-08/02-2008-0021 azonosítószámmal) keretében. Jövıbe mutató eredménynek tartjuk, hogy 
stratégiai partnerekkel is erısödtünk, a budapesti Civil Társadalom Fejlıdéséért Alapítvány és a 
székesfehérvári Civilcentrum Alapítvány személyében. 
 
Szekszárd, 2011. április 2. 
 
 
 
 

Pék Györgyi 
elnök 

 
Záradék: A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyőlése 2011. április 2-i ülésén fogadta el. 

Megnevezés 
Mérték-
egység 

Teljesített 
értékek Vállalt értékek 

Programmal elért szervezetek száma db 621 300 
Szolgáltatást (komplex szervezetfejlesztést 
igénybevevı szervezetek száma db 32 32 

A fejlesztési tervet sikeresen végrehajtó 
szervezetek száma 

db 32 28 

A szolgáltatást igénybe vevı szervezetek közül, 
azon szervezetek aránya, amelyek ügyfélkörének 
elégedettségi szintje nı 

% 93,5 80 

Tematikus tréningek nap 16 16 

Egyéni (szervezeti) tréningek nap 128 128 

Szakmai mőhelyek nap 10 10 

Konferencia (Nyitó és Záró) db 2 2 

Kiadvány (CivilSegéd évkönyv) db 1 1 



Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

A beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvvizsgáló nem auditálta.

Pék Györgyi elnök

Ifjúsági Unió Szekszárd

Egyszerősített éves beszámoló
a 2010-es évrıl

Szekszárd, 2011. április 2.

18854598-9499-529-17

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Pk. 60.129/1996.
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9499-529-17 Mérleg

Fordulónap: 2010.12.31

Adatok eFt-ban
Sorsz. Tétel megnevezése El ızı évi Önrevízió Tárgyév

a b c d e

  A.  Befektetett eszközök 8 343                         -                                 7 374                         
I.  Immateriális javak 685                                    -                                         385                                    
II.  Tárgyi eszközök 7 658                                 -                                         6 989                                 
III.  Befektetett pénzügyi eszközök -                                         -                                         -                                         
IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése -                                         -                                         -                                         

  B.  Forgóeszközök 20 780                       -                                 15 216                       
I.  Készletek -                                         -                                         27                                      
II.  Követelések 2 512                                 -                                         1 726                                 
III.  Értékpapírok -                                         -                                         11 541                               
IV.  Pénzeszközök 18 268                               -                                         1 922                                 

  C.  Aktív id ıbeli elhatárolások 1 574                         -                                 1 529                         
  Eszközök összesen 30 697                       -                                24 119                       

  D.  Saját tıke 10 344                       -                                 12 318                       
I.  Induló tıke -                                         -                                         -                                         
II.  Tıkeváltozás 8 880                                 -                                         10 344                               
III.  Lekötött tartalék -                                         -                                         -                                         
IV.  Értékelési tartalék -                                         -                                         -                                         
V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 1 464                                 -                                         1 974                                 
VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl -                                         -                                         -                                         

  E.  Céltartalékok -                                 -                                 -                                 
  F.  Kötelezettségek 14 265                       -                                 6 580                         

I.  Hátrasorolt kötelezettségek -                                         -                                         -                                         
II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek -                                         -                                         -                                         
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 14 265                               -                                         6 580                                 

  G.  Passzív id ıbeli elhatárolások 6 088                         -                                 5 221                         
  Források összesen 30 697                       -                                24 119                       

Pék Györgyi elnök
Szekszárd, 2011. április 2.
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9499-529-17 Eredménykimutatás

Fordulónap: 2010.12.31

Adatok eFt-ban

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

Tárgyév

a b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 65 644                 -                           51 863                 
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 6 556                         -                                 6 465                         

a. alapítótól -                                         -                                         -                                         

b. központi költségvetéstıl 5 661                                  -                                         5 881                                  

c. helyi önkormányzattól 6                                         -                                         -                                         

d. egyéb 889                                     -                                         584                                     

2. Pályázati úton elnyert támogatás 40 546                       -                                 27 921                       

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 16 662                       -                                 15 031                       

4. Tagdíjból származó bevételek 485                            -                                 520                            

5. Egyéb bevételek 1 171                         -                                 1 621                         

6. Pénzügyi mőveletek bevételei 224                            -                                 305                            

7. Rendkívüli bevételek -                                 -                                 -                                 

8. Aktivált saját teljesítmény értéke -                                 -                                 -                                 

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

2. Egyéb bevételek -                                 -                                 -                                 

3. Pénzügyi mőveletek bevételei -                                 -                                 -                                 

4. Rendkívüli bevételek -                                 -                                 -                                 

C. Összes bevétel 65 644                  -                            51 863                  

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 64 180                 -                           49 889                 
1. Anyagjellegő ráfordítások 34 767                       -                                 24 760                       

2. Személyi jellegő ráfordítások 19 946                       -                                 20 299                       

3. Értékcsökkenési leírás 1 649                         -                                 1 056                         

4. Egyéb ráfordítások 7 800                         -                                 3 765                         
a.  - ebbıl értékvesztés 20                                       -                                         411                                     

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 18                              -                                 9                                

6. Rendkívüli ráfordítások -                                 -                                 -                                 

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -                           -                           -                           
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 ráfordítás (D+E) 64 180                  -                            49 889                  

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

H. Adófizetési kötelezettség -                                 -                                 -                                 

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

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 464                    -                            1 974                    

19 946                       -                                 20 299                       

1. Bérköltségek 12 054                       -                                 13 534                       

a. munkabér 8 609                         -                                 10 200                       

b. megbízási díjak 3 445                         -                                 3 334                         

c. tiszteletdíjak -                                 -                                 -                                 

2. Személyi jellegő egyéb költségek 4 770                         -                                 3 516                         

3. Bérjárulékok 3 122                         -                                 3 249                         

7 341                         -                                 3 144                         

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 7 321                         -                                 3 144                         

Tájékoztató adatok

A. Személyi jelleg ő ráfordítások

B. A szervezet által nyújtott támogatások

Pék Györgyi elnök
Szekszárd, 2011. április 2.
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idıpontja összege elızı években tárgyévi

Norvég Civil Támogatási Alap (Ökotárs Alapítvány) 2009.08.04 4 274 605
Ne légy birka! középiskolások fogyasztási 
szokásainak környezettudatos alakítása (80%)

1 450 137 2 824 468 0 2011.01.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2009.09.07 1 600 000 Civilügyintézı alapképzés #3 2009/2010 1 137 345 462 655 0 2010.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2009.09.09 1 500 000
"Vissza a természetbe! kisközösségi válasz a globális 
kihívásokra" partnerségi program

333 661 1 166 339 0 2010.06.30

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (TÁMOP)** 2009.11.12 25 641 567
Tolna Megyei CivilSegéd Program, 32 megyei 
civilszervezet komplex szervezetfejlesztése

21 855 537 3 786 030 0 2010.12.29

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.02.01 1 667 500 2009/2010. évi mőködési támogatás 2/2. rész 277 917 1 389 583 0 2010.06.30

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ** 2010.03.31 689 600
Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért" 
bértámogatás #1 (2009.03.16 - 2010.02.28)

232 400 457 200 0 2010.03.05

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 2010.04.01 65 000 XI. Bartina Teljesítménytúra támogatása 0 65 000 0 2010.03.31

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.04.01 1 600 000 Civilügyintézı alapképzés #3 2009/2010 0 1 600 000 0 2010.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.08.26 2 400 000
Tolnai CivilSegéd tanácsadó program 
2010/2011

0 1 075 536 1 324 464 2011.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.08.26 2 625 000 Civilügyintézı alapképzés #4 2010/2011 0 1 040 106 1 584 894 2011.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2010.09.02 2 500 000 2010/2011. évi mőködési támogatás (teljes) 0 1 458 333 1 041 667 2011.06.30
Szekszárd MJV Ifjúsági- és Sportbizottsága 2010.09.29 30 000 XI. Bartina Teljesítménytúra támogatása 0 30 000 0 2010.09.30

1%-os felajánlás** 2010.11.22 401 824
2009. évi SZJA terhére kapott támogatás 
alaptevékenységünkre

0 401 824 0 2011.10.31

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (TÁMOP)** 2010.12.14 17 302 564
Tolna Megyei CivilSegéd Program, 32 megyei 
civilszervezet komplex szervezetfejlesztése

0 14 286 319 0 2010.12.29

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ** 2010.12.29 2 239 200
Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért" 
bértámogatás #2 (2010.03.01 - 2011.02.28)

0 2 239 200 0 2011.03.05

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ** 2011.01.31 228 600
Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért" 
bértámogatás #2 (2010.03.01 - 2011.02.28)

0 228 600 0 2011.03.05

Vidékfejlesztési Minisztérium (Zöld Forrás 2010) 2011.02.15 600 000
Ne légy birka! általános iskolások fogysztási szokásait 
alakító vetélkedı sorozat 2010/2011

0 66 667 533 333 2011.08.31

Vidékfejlesztési Minisztérium (Zöld Forrás 2010) 2011.02.15 974 920
Ne légy birka! fogyasztási szokásokat alakító klub 
2010/2011

0 108 324 866 596 2011.08.31

Norvég Civil Támogatási Alap (Ökotárs Alapítvány) 2011.02.25 1 078 065
Ne légy birka! Középiskolások fogyasztási 
szokásainak környezettudatos alakítása (20%)

0 1 078 065 0 2011.01.30

Tárgyévben utalt összesen: 510 317 24 043 101 3 951 025 *

Tárgyévi teljes felhasználás * * 33 764 249 * *

** Több részletben került kiutalásra, a táblázatban szereplı dátum, az utolsó rész jóváírásának dátuma.

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

2010. év

31 520 688

Felhasználás célja

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

Elszámolási 
hat.idı

adatok Ft-ban

Átvitel összegeTámogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege*

*
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Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2010. év

% Ft

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

Tıkeváltozás 8 880 10 344 16% 1 464
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 1 464 1 974 35% 510

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1 464 1 974 35% 510

A pozitív eredmény egyesületünk stratégiai célait 
megvalósítását segítı mőködési és fejlesztési 
tartalékának tudatos feltöltése.

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

2010. 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 megnevezése Juttatás összege Eltérés

Mindösszesen:

Megjegyzés

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
tevékenység keretében nyújtott
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Közhasznúsági jelentés 5.számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

2010. év

elızı évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervt ıl * * 44 430 197 31 088 864 -30% -13 341 333

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat - Fiatalok Lendületben prg. Programtámogatások Tárgy évben nem indítottunk újabb nemzetközi ifjúsági programot. 5 908 662 0 -100% -5 908 662

Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás
Tárgyévben került kiutalásra a 2009/2010. évi támogatás fele és a 
2010/2011. évi támogatás teljes összege. 1 667 500 4 167 500 150% 2 500 000

Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatások
Tárgyévben kiutalásra karült 2009/2010. évi szakmai támogatás fele és a 
2010/2011. évi szakmai támogatások teljes összege. 8 002 864 6 625 000 -17% -1 377 864

Dél-dunántúli RFT Programtámogatások
Tárgyévtıl nem rendezünk regionális jelentıségő turisztikai eseményt 
(GGP). 1 059 379 0 -100% -1 059 379

Dél-dunántúli MK Programtámogatások EKF 2010 három éves foglalkoztatási támogatása. 2 010 225 2 928 800 46% 918 575

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Programtámogatások * 140 000 65 000 -54% -75 000

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - TÁMOP Programtámogatások
TÁMOP 5.5.3 Tolna Megyei CivilSegéd fejlesztı program, mely lezárásra 
került 2010.09.30-al. Újabb programot nem indítottunk. 25 641 567 17 302 564 -33% -8 339 003

Elkülönített állami pénzalap * * 0 0 0% 0

Helyi önkormányzat és szervei * * 1 700 000 30 000 -98% -1 670 000

Tmi Önkormányzat Programtámogatás
Tárgyévtıl nem rendezünk megyei jelentıségő nemzetközi sporteseményt 
(GGP). 100 000 0 -100% -100 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Programtámogatás
Tárgyévtıl nem rendezünk helyi jelentıségő nemzetközi sporteseményt 
(GGP). 1 600 000 30 000 -98% -1 570 000

Kisebbségi települési önkormányzat * * 0 0 0% 0

Települési önkormányzat társulása * * 0 0 0% 0

Magánszemélyektıl Mőködési támogatás * 332 180 24 835 -93% -307 345

Egyéni vállalkozóktól * * 0 0 0% 0

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Programtámogatás * 0 330 000 --- 330 000

Jogi személyiség nélküli társaságtól * * 0 0 0% 0

Közhasznú szervezettıl * * 0 0 0% 0

SZJA 1%-a (APEH) Mőködési támogatás * 423 487 401 824 -5% -21 663

Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Mőködési támogatás * 0 0 0% 0

Egyéb * * 4 348 728 477 082 -89% -3 871 646

Norvég Civil Támogatási Alap Programtámogatás
Ne légy birka! program támogatásának fennmaradó 80%-át a következı 
évben utalják. A programot Zöldforrás pályázatból folytatjuk. 4 274 605 0 -100% -4 274 605

Civil szervezetektıl kapott támogatás Programtámogatás IYNF programokhoz kapcsolódó támogatások. 74 123 477 082 544% 402 959

Önkéntes munka becsült értéke Közhasznú tevékenységek Az egyesület önkéntesei által végzett, nyilvántartott önkéntes munka. 5 742 000 9 863 000 72% 4 121 000

56 976 592 42 215 605 -33% -18 881 987

A táblázat pénzforgalmi szemléletben mutatja be a kapott támogatások összegét.

Változás

Összesen:

Juttatás megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege

Megjegyzés
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Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról

2010. 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 1 710 000 1 440 000 -1 6% -270 000 Megbízási díj a TÁMOP 5.5.3 program keretében

Költségtérítések 230 650 215 846 63% 144 726

Pék Györgyi elnök 22 043 13 572 -38% -8 471 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Majkut Milán alelnök 10 184 18 792 85% 8 608 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Ignácz György elnökségi tag 19 643 161 581 723% 141 938 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Balogh Anikó elnökségi tag 2 638 5 289 100% 2 651 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Baka Ferenc elnökségi tag 170 438 16 612 -90% -153 826 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Szabó Tamás FEB tag 5 704 0 -100% -5 704 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

Adott kölcsönök összege 0 0 0% 0

kamatmentes kölcsönök 0 0 0% 0

Egyéb juttatások 40 000 0 -100% -40 000 Programutalvány

Összesen: 1 980 650 1 655 846 -8% -165 274

MegjegyzésJuttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
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Bevételek alakutása 2001-2010. között
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Kiadások alakulása 2001-2010. között
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Bevételek - kiadások alakulása 2001-2010. között

9351

24676
27435

51622

4803

38978

65397

27179

102003786

49248

4824

3517

33811

64762

7589

26448

29169

12558
22183

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

év

ez
er

 F
t

Összes bevétel Összes kiadás



Bevételek megoszlása 2010.
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34%
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Kiadások megoszlása 2010.
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Fejlesztési kiadások Mőködési kiadások Program-kiadások



Tevékenységek pénzügyi adatai 2010.
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Bevétel Kiadás Egyenleg



Szakosztályok pénzügyi adatai 2010.
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Vízisport szo. Magashegyi szo. Gyalogos szo. Kerekes szo. Túraverseny szo. IFU Junior szo. Országjáró szo. Bor-kultúra szo.

Bevétel Kiadás Egyenleg


