Alapítva: 1990. április 1.

Éves rendes Taggyőlés
2012. március 31.

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
7100 Szekszárd, Szent László u. 19.

www.ifu.hu
ifu@ifu.hu

Ifjúsági Unió Szekszárd
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

2011. évi
Közhasznúsági jelentése

Szekszárd, 2012. március 31.

Majkut Milán
elnök

Közhasznúsági Jelentés

az

Ifjúsági Unió Szekszárd
közhasznú egyesület 2011. évi mőködésérıl

1, Számviteli beszámoló
Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege
20.177.154 Ft, a saját tıke összege 12.580.272 Ft. 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.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása
Tárgyévben Egyesületünk 8.951.505 Ft költségvetési támogatás kapott a költségvetés különbözı
alrendszereibıl, illetve idesoroltan nemzetközi alapokból, kapott támogatásokat is. 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 3.951.025 Ft-ot használtunk fel, így összesen tárgyévben 11.420.874 Ft
állami támogatást fordítottunk alaptevékenységünkre.
3, Vagyon felhasználása
Elızı évhez képest, 262.104 Ft összeggel növekedett az Egyesület saját tıkéje. Tárgyévi
gazdálkodásunkban meghatározó volt az óvatosság és körültekintés, tartalékaink megırzésével
következı évi mozgásterünket bıvítettük, mind biztonsági okokból (mőködési tartalék), mind
rövidtávú fejlesztési elképzeléseink biztosítására (fejlesztési tartalék). Meglévı 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 célszerinti
tevékenységeire fel is használja. A felhalmozás csak e tevékenységek biztonságának és
minıségének fejlesztése érdekében fogadható el. Ezen alapelvünknek 2011-ben maximálisan
megfeleltünk. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be.
4, Célszerinti juttatások
Egyesületünk tárgyévben 951.000 Ft támogatást nyújtott civilszervezeteknek célszerinti
juttatásként. Ebbıl 900.000 Ft hozzájárulással, két magánszeméllyel közösen létrehoztuk a
CivilSegéd Közhasznú Alapítványt (összesen 1.200.000 Ft-os induló tıkével) taggyőlési
felhatalmazással a kisközösségek erısítése érdekében végzendı tevékenységeink folytatására,
51.000 Ft-tal pedig két partnerszervezetünk tevékenységét támogattuk. Az elızı évi adatok között
szerepeltetett jelentıs összeg, 2010-ben zárt TÁMOP projektünkben vállalt, konzorciumi
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partnerünknek támogatási szerzıdés szerint tovább adott támogatás összege, mely címen
tárgyévben már nem történt kifizetés. (4. számú melléklet)
5, Kapott támogatások bemutatása
Tárgyévben közösségünkhöz összesen 14.148.440 Ft támogatást kapott különbözı címen. A
tárgyévre (számvitelileg) vonatkozó támogatások összege 12.058.866 Ft volt, mely 65%-kal
kevesebb az elızı évhez képest. (A befolyt és a felhasznált támogatások közti eltérés okait a lejjebb
található táblázat mutatja be.) A csökkenésnek három fı oka van: 1) a jelentıs tételként szereplı
TÁMOP 5.5.3 pályázatunk 2010. évi befejezése, 2) tárgyévben kevesebb NCA finanszírozású
szakmai programot hajtottunk végre, rövidebb támogatási idıszak alatt és 3) az NCA tárgyévi
mőködésünkbıl – a konstrukció befejezése miatt – rövidebb idıszakot támogatott. Ezek együttes
hatása eredményezi a kapott támogatások csökkenésének jelentıs részét. A csökkenést némiképp
ellensúlyozta a Zöld Forrás 2010 támogatási program terhére kapott támogatása. A kapott
támogatások (megjegyzésekkel kiegészített) részletes bemutatását az 5. számú melléklet
tartalmazza. A táblázatban bemutatott önkéntes munka érték kiszámításához a KSH által 2011. évre
közzétett átlagbért vettük alapul.
A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú
melléklet) eredmény-kimutatás kapcsolatának levezetése:
2011. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel
egyezıen, tárgyévben utalt):
Kapott fejlesztési támogatások passzív idıbeli elhatárolása:
2010. évre jutó, fejlesztések halasztott bevétele (amortizáció arányában):

14 148 440 Ft
0 Ft
333 002 Ft

Elızı években utalt, tárgyévben felhasznált támogatások:

3 951 025 Ft

Tárgyévben kapott, elızı években felhasznált támogatások:

-1 481 656 Ft

Tárgyévben kapott, de következı években felhasználandó támogatások:

0 Ft

Tárgyévben kapott, visszafizetett támogatás:

0 Ft

2012. évben kapott, tárgyévben felhasznált támogatások:

268 600 Ft

2011. évben számított önkéntes munka értéke:

-5 160 545 Ft

Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2011.
évben (eredmény-kimutatásban szereplı kapott támogatások):
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2010. évben
(eredmény-kimutatásban szereplı kapott támogatások):

-2 089 574 Ft
12 058 866 Ft
34 386 959 Ft

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások
Egyesületünk vezetı tisztségviselıi tárgyévben összesen 116.719 Ft juttatásban részesültek
kiküldetés költségtérítése jogcímen, 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.
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7, Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása

Négy fı alappillérben
alaptevékenységünket:
-

foglalhatjuk

össze

Természetjárás, turisztika
Környezetvédelem
Civil szektor fejlesztése
Ifjúsági munka

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 is új programmal bıvült a
palettánk: Farkas Norbert ötlete nyomán és vezetésével nyáron közösségformáló szándékkal
megszervezte és teljes mértékben kivitelezte a sötétvölgyi-erdıben az ügyességi és ország ismereti
feladatokból álló, nagyon ötletes „Irány (a) haza!” programot. Olyan siker övezte, annyira tetszett a
résztvevıknek, hogy közkívánatra 2012-ben is megszervezi egyik legaktívabb tagunk és könnyen
lehet, hogy hagyományteremtı programunkká válik. Bátorítjuk ifus társainkat hasonló
kezdeményezésekre és arra, hogy bátran kérjenek segítséget tılünk céljainkhoz igazodó álmaik
megvalósításához. Számunkra érték a sokszínőség és a kreativitás.
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 4000 óra önkéntes munkát
végeztek tagjaink, ennek éves értéke majdnem 6 millió forint.
%

<14 év

14-18 év

18<

Új belépı (életkortól
függetlenül)

Inaktív

50 %

10 fı

13 fı

25 fı

14 fı

< 8 óra

5%

1 fı

2 fı

1 fı

0 fı

8-16 óra között

9%

1 fı

2 fı

8 fı

0 fı

16 <

36 %

1 fı

5 fı

37 fı

2 fı

5%

0 fı

1 fı

5 fı

0 fı

Megnevezés

- ebbıl 132 óra fölött
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Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évben 14 év feletti tagjaink 40%-a végzett legalább 16 óra
önkéntes munkát, sıt a fiatalabbak harmada is szerepet vállalt egyesületünk programjainak
szervezésében.
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, Szabó Gábor, Pesti Kitti, Pék Patrik munkáját, akik jelen voltak a turisztikai
rendezvényeink többségén, 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, Dr. Dörnyei Ágnes, Farkas Norbert, 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.
Az elmúlt évben egy gyakornok is bekapcsolódott Egyesületünk tevékenységébe: Bíró Ágnes, PTE
IGYFK ifjúságsegítı szakos hallgató.
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 vettek részt.
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
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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.
2011-ben 29 természetjáró programot és 46 túranapot tudhatunk magunk mögött. Tagjaink átlagos
aktivitása 9,9%-os, mely érték majdnem eléri a kitőzött 10%-ot.

Egyesületünk tagjainak aktivitása a szakosztályi programjainkon

Kiemelt
figyelmet
fordítunk
a
gyerekekre, az utánpótlás nevelésre. 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,
A fiatalok és idısebbek létszámának alakulása Egyesületünknél
2011. év végén
ifjúsági túravezetıként is segítik a
szakosztályok munkáját, kiemelve ezek közül a TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel
közösen szervezett tavaszi és ıszi 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.
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Vízi sport szakosztályunk hagyományosnak mondható programjait valósította meg (Hévízi
evezés, Mikovinyi Sámuel Emléktúra). Bogdán Márton ötletére alapozva és irányításával, második
alkalommal szerveztünk vízi teljesítménytúrát a Sión, a Gemenc TSE-vel együttmőködve, 34 illetve
16 km-es távokon.
A 82 résztvevı többsége idén a hosszabb távot választotta,
Medinán szállt hajóba. Új színfolt volt, hogy innen akár a Sión,
akár a Sárvízen is el lehetett indulni, amely nagy érdeklıdésre
tartott számot, az extrém alacsony vízállás miatt itt azonban
gyakran leértek az evezık a meder aljára. Egy budapesti evezıs
tavaly egyedül evezett, idén azonban már népes csapatot
toborzott a túrához, 12-en érkeztek. Érdekesség, hogy ketten
vízibiciklivel teljesítették a távot, Medináról indultak és egy
megerıltetı evezés után éppen szintidın belül értek
Árvízkapuhoz. A túrázók harmada pedig már tavaly is teljesített
Laudetur Sió-tour vízi teljesítménytúra
a távok valamelyikét. A teljesítık emléklapot, kitőzıt,
gyümölcsöt és müzli szeletet kaptak a célban.
A teljesítménytúrán kívül, két közel 40 fıs túracsapat is hajóba szállt szombaton: az egyik csapat
Palánkról, a másik Árvízkaputól indult Bajára. Ritka, hogy egy nap ilyen népes számban evezzenek
a Sión.
Köszönjük Bogdán Marcinak és Gergely Petinek a lelkes elıkészítést, továbbá Balogh Jucina,
Farkas Norbi, Szabó Gábor, Kovácsné Bogdán Szilvia, valamint Gergely Peti és csapata lelkes
segítségét!
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 Dr. Dörnyei Ágnes magyar bajnok lett. A férfiak népes mezınyében
Topán László 3. lett. A csapatbajnokságban három csapatunk nevezett. Összevont „A - A36”
kategóriában a Sztereo - Topán, László, Dörnyei Ágnes – 12. lett. A BOR-ÁSZOK – Baka Ferenc,
Majkut Milán, Ignácz György, Mezei Csaba - 14.; a ??? csapatunk (ez a nevük, nem elírás!) – Baka
Barnabás, Baka Zsombor, Pék Patrik, Szigeti Kristóf a 15. helyen végzett (2-2 versennyel). 2012ben terveink szerint kiemelt figyelmet szentelünk a túraversenyeknek. Alkalmanként B és C
kategóriában is indultak fıleg fiatalokból álló csapataink a bajnokságon kívül több-kevesebb
sikerrel. Továbbra is feladatunk, 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.
A 2010-ben elkészült Sötétvölgy-észak tájfutó térképen újra megrendeztük a
Kadarka Kupa országos csapatbajnokságban szereplı versenyt, mely a
visszajelzések alapján nagyon jól sikerült. Az „A” pályák Topán László, Dr.
Dörnyei Ágnes és Baka Ferenc, a „B” és „C” pályák Berlinger Anita, Pék
Györgyi és Losonczy Imre munkáját dicsérik.
A Kadarka Kupa másnapján 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.

Losonczy család - A SZUKU második
helyezett csapata családi kategóriában
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Köszönjük a verseny elıkészítése és lebonyolítása során nyújtott segítségét: Pék
Györgyi, Ignácz György, Szabó Gábor, Balogh Anikó, Baka Ferenc, Bakáné Balogh Beáta, Haár
Márta, Lukács Ildikó, Berlinger Anita, Balogh Judit, Jilling Mónika, Szigeti Kristóf, Pesti Kitti,
Baka Zsombor, Györfi Gyula, Farkas Norbert, Dömötör Dóra, Halmai Balázs, Bogdán Márton,
Csapó Viktor, Losonczy Imre, Pápai János, Kutasi Péter, Molnár Ferenc, Wittinger Ágnes
tagtársainknak.
12. alkalommal szerveztük meg a Bartina Teljesítménytúrát, a változatosságra
törekedve ebben az évben is új útvonalakkal. A túrázók kérésére immár
második alkalommal egy maratoni szakaszt is kijelöltünk, a szokásos 30 és 15
km-es távok mellett. Ismét rekord számú résztvevı, 830 fı teljesítette a túra
valamely szakaszát. A maratoni szakaszon 74–en indultak; a középsı távot
228–an; a 15km-es távot pedig 528-an teljesítették. Köszönet illeti a
szervezésért Majkut Milánt, a Gyalogos szakosztály vezetıjét, mint
fıszervezıt, Baka Ferencet és Boldizsár Zoltánt, aki immár 12 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: Baka Barnabás, Baka Ferenc, Bakáné Balogh Beáta, Balogh Anikó, Balogh Flórián
Gábor, Balogh Judit, Bányai László, Bátor Dóra, Berlinger Anita, Boda Gábor, Bogdán Márton,
Boldizsár Zoltán, Brassnyó Endre, B rassnyó Gabriella, Brassnyó Levente, Dékány Lilla, Dörnyei
Ágnes, Fárbás Csaba, Farkas Géza, Farkas Norbert, Györfi Gyula, Haár Márta, Hajdics Zsombor,
Halmai Balázs, Hollósi Péter, Hollósi Tamás, Ignácz György, Ignácz Kende József, Jilling Mónika,
Kutasi Péter, Lukács Ildikó, Majkut Milán, Mezei Csaba, Molnár Ferenc, Pék Attila, Pék Györgyi,
Pék Patrik, Pesti Kitti, Pesti Péter, Pintér Zsuzsanna, Szabó Gábor, Szabó Tamás, Szigeti Kristóf,
Szır Gábor, Takler Judit, Topán László, Ürmös Melinda, Wittinger Ágnes.

Biztos pont – gulyáságyú az erdıben

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 kerékpáros szakosztály erıfeszítéseit, melynek
köszönhetıen a kerékpározás kedvelıi sem maradtak lehetıségek nélkül.
Májusban 5. alkalommal szerveztük meg bringatúránkat, mely a Vissza
a jövıbe! Bringatúra nevet viseli. A teljesítménytúrán 213 kerekes
indult, a legtöbben a hosszabb 73 km-es távot teljesítették, de lehetıség
volt 40 illetve 27 km-es távok választására is. A legfiatalabb regisztrált
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teljesítı 9 éves, a legidısebb 69 éves volt. A délelıtt folyamán lehetıség volt egészségügyi
szőrésekre, illetve a Tolna Megyei Baleset-megelızési Bizottság ügyességi pályával és KRESZ
totóval készült erre a napra. Az IFU tevékenységeit egy interaktív kiállítás keretein belül
ismerhették meg közelebbrıl az érdeklıdık.
Bogyiszlói barangoló címmel Farkas-Mikola Edit szervezte azt a kerékpáros túrát, mely során
szők környezetünket ismerhettük meg, hiszen tudjuk, hogy minél közelebb van valami hozzánk,
annál kevésbé ismerjük. Felkerestük az ıstölgyest, megtekintettük a tájházat, meglátogattuk az
orchideás erdıt a csodálatos tavaszi napsütésben.
Máté Balázs volt az egyik megálmodója annak a
hónapokat és sok-sok, egészen pontosan 3720 km-t
felemésztı kerékpáros körtúrának, amihez Farkas Péter
és még sokan mások is csatlakoztak és tulajdonképpen
hosszabb-rövidebb távon bárki bekapcsolódhatott a
fiatalokhoz. Máté Balázs egy egészen különleges
fekvıkerékpárral tekert végig Magyarországon az
Országos Kerékpáros Körtúra útvonalán. Nem
közismert ez az útvonal, pedig már az 1960-as évek
eleje óta létezik. A fiúk támogatókat szereztek,
honlapot indítottak (http://kaland3kereken.evobike.hu)
és blogot is vezettek a túráról, amikért és persze a
fizikai teljesítményért is mindenképpen elismerés illeti
az összes résztvevıt, elsısorban persze a szervezıket.

Egri megérkezés

Örülünk, hogy ilyen új színfoltok is színesítik egyesületünk amúgy is elég sokszínő palettáját.
Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt évben egyesületi társunk kitüntetést is átvehettek a
természetjárásért végzett munkájukért. A Természetjárók Napja 2011. szeptemberében Dobogókın
volt, ahol Berlinger Anita az elmúlt években végzett kimagasló szervezési tevékenységéért dr.
Téry Ödön Emlékérem kitüntetésben részesült.

7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a
természet védelmének (besorolás: 9, 8):
Egyesületünk második, környezetvédelmi pillérét és NLB! programjait Györfi Gyula vezette
környezetvédelmi igazgatóság és Mezei Csaba irányítása alatt álló környezetvédelmi szakosztály
koordinálja.
Szakosztályunk célja, hogy szervezeti kultúránkban és szolgáltatásainkon keresztül fenntartsuk a
környezettudatosságot illetve a természet védelmét. Programjaink és szolgáltatásaink tervezésekor
mindig szem elıtt tartjuk, hogy azt természet-, és környezetbarát módon tegyük.
Szakosztályunk és NLB! programjaink környezetvédelmi stratégiája továbbra is három fı
irányvonal mentén foglalható össze:
- Lokalitás: a helyi erıforrások használatának ösztönzése az élet valamennyi területén (a
létfenntartástól a szórakozásig);
- Educatio: 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).
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A szakosztály szlogenje: „Légy környezettudatos! Alakítsd át fogyasztási szokásaidat!
Támaszkodj a helyi erıforrásokra és tanuld meg használni azokat!”
Idén is folytatódtak Ne légy birka! programjaink, melyekkel jelentıs szerepet
vállaltunk Tolna megye „zöld” gondolkodásának alakításában: Az NLB! #5+1
vetélkedısorozat a második évébe lépett és számos környezetvédelmi és közösségi
klubeseményt tudhatunk magunk mögött.
A Ne légy birka! 2011-ben megvalósult elemei:
II. NLB! #5+1 vetélkedısorozat: Januárban újra útjára indítottuk vetélkedısorozatunkat, melyet
ezúttal a Szekszárdi Kistérség 7-8. évfolyamos tanulóinak hirdettünk meg. Célunk, hogy izgalmas,
kalandos feladatainkon keresztül a diákok aktív közvetítıi legyenek a környezettudatos életvitelnek
és e témára közvetlen környeztük figyelmét is ráirányítsák. A vetélkedı öt iskolai és egy nyilvános
záró fordulóból állt:
- Kitőzı tervezés (a kitőzıket három forduló teljesítése után elkészítettünk a csapatoknak);
- Környezetvédelmi újság szerkesztés, melyben egyéni kategóriában a legjobb cikkírókat is
különdíjjal jutalmaztuk;
- Elıadás szervezése vagy tartása. A csapatok választhattak, hogy maguk tartanak elıadást
vagy egy külsıs elıadót hívnak meg az elıadás megtartására. Összesen 8 alkalommal voltak
elıadások és ebbıl ötször a csapatok saját elıadásaikkal készültek, melyet egy másik
osztálynak mutattak be.
- Fogadalomtétel egy-egy pazarló fogyasztási szokás feladására. Ebben a feladatban nem csak
a csapatokat, hanem a legfrappánsabb fogadalomtevıket is különdíjjal jutalmaztuk.
- Villámakció szervezése. A legmókásabb és egyben legkedveltebb feladatunk, melyben a
csapatok nyilvánosan is megmutathatják magukat és felhívhatják a lakosság figyelmét
választott környezetvédelmi témájukra.
Az iskolai fordulók lezárását követıen a
legjobban teljesítı 6 csapatot nyilvános záró
vetélkedıre hívtuk Szekszárdra a Prométheusz
parkba,
amelyet
a
környezetvédelmi
világnaphoz
csatlakozva
június
4-én
szerveztünk meg. Az eseményen számos
kalandos ügyességi és elméleti feladatokon
keresztül mérhették össze tudásukat a
csapatok: Hulladék mőalkotás, Repülı
szınyeg, Kvíz, Elméleti Tesztsor, Pillepalack
görgı, Palacsintasütés, Jégvermelés, Alma hámozás, Talicskázás, Traktorgumi gurítás, Drótkötélvadászat. A nagy megmérettetés elsı helyezettje, aki a háromnapos osztálykirándulást nyerte a
decsi Bíborvég Általános Iskola „Milka” csapata lett. A második helyezett a bogyiszlói általános
iskola „Árvízi hajósok” csapata lett. İk „Élet a tanyán” osztálykirándulást nyertek, amelyet az
egyesületünk magyaregregyi kulcsosházában tölthettek el, teljes ellátás mellett. A harmadik
helyezett a szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola „Babits” csapata lett, akik szintén egy hosszú
hétvégés kirándulást nyertek és választhattak kulcsosházaink közül. A 4-5. helyezett csapatok
(Magoncok – szedresi Bezerédj Általános Iskola, Vízvédık001 – Wosinsky Általános Iskola,
Tolna) ellátás nélküli kétnapos hétvégét tölthettek el egyesületünk Doromlási vagy Magyaregregyi
házában.
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Az NLB! vetélkedırıl kiegészítı módszertani segédanyag is készült, amelyet az általános iskolás
korosztályra szabva módosítottunk és egészítettünk ki a középiskolás módszertani segédanyagunk
alapján. A módszertani segédletek elérhetıek a program honlapján.
Két alkalommal nagyobb utcai figyelemfelkeltı megmozdulást is
szerveztünk, amelyekkel neves világnapokhoz csatlakoztunk.
Megmozdulásaink célja az, hogy felhívjuk a lakosság és a fiatalabb
nemzedékek figyelmét ezen nemzetközi eseményekre és a
környezetvédelmi összefogások szükségességére. Az egyik ilyen
programunkat, amely az „İsi Játékok Világítás Nélkül” névre
hallgatott a Föld Órájához csatlakozva szerveztük meg március végén.
A világhírő napon városunkban is lekapcsolják a közvilágítást egy
órára - mi ennek apropójára a piactéri padok között kalandos
labirintuspályát a közvetlen közeli klubhelyiségünkben pedig
számháborút szerveztünk. Az esemény nagyon jó hangulatban telt, jó
volt látni a piactéri padok között sötétben botorkáló több, mint 40
résztvevı fiatalt.
Másik hasonló megmozdulásunkat a Föld Napjához csatlakozva szerveztük meg, amikor is az NLB!
klubhelyiségünkben két héten át nyitva tartó csere-bere piacot „üzemeltettünk”. Az esemény sikere
a várakozásainkhoz képest elmaradt ugyan, de így is számos értéktárgy cserélt gazdát, megúszva a
szemétté válást.
Bárki elıtt nyitva álló és nyilvánosan meghirdetett elıadásokat is szerveztünk, melyekre neves
elıadókat, szakembereket hívtunk meg. Az érdeklıdık hallhattak elıadást a szélsıségesebbé váló
idıjárásról, illetve az éghajlat és emberi kultúra kapcsolatáról Loksa Gábor meteorológus, a Szent
István Egyetem környezetvédelmi szakmérnökétıl.
Egy másik alkalommal Berlinger Anita a TanÖsvény Természetjárásért Egyesület elıadója a
túraversenyzés sportágat mutatta be nekünk. Beszélt a sportág jövıjérıl és az utánpótlás nevelés
kérdésérıl. Bemutatta a legújabb térképeket és túrázási lehetıségeket. Kiemelten beszélt a
természetvédelmi elıírásokról és arról, hogy a túrázók milyen szabályokat betartva túrázzanak az
erdıben. Majd megmutatta a legfontosabb túrázó praktikákat, trükköket és a tájoló használatának
lépéseit.
Környezetvédelmi szakosztályunk felkérést is kapott A hülyeség kora film vetítésére és elıadás
megatartására. A felkérésnek eleget tettünk és, a bikácsi könyvtárban vetítettük a filmet és
beszélgettünk annak üzenetérıl.
2011-ben több alkalommal terepi klubfoglalkozásokat tartottunk, ahol a résztvevık betekinthettek
egy-egy közmő mőködésébe és megismerkedtünk a városi kényelmet kiszolgáló „háttérben”
dolgozó üzemekkel is. Meglátogattuk a szekszárdi Vízmővet, a Szennyvíztisztító telepet és jártunk
a paksi atomerımőben is. Egy kisebb „üzemet” is meglátogatunk: Jantner Ferenc elkötelezett
támogatónk szikvízkészítı mőhelyében jártunk, ahol egy
kicsit
bepillanthattunk
a
hungarikumnak
számító
szódagyártók mesterségébe.
Legnépszerőbb terepi foglalkozásunkat azonban „barátságban
a denevérekkel” néven a Prométheusz parkban szerveztük
meg. Zöld partnerszervezetünktıl a Tolna Megyei
Természetvédelmi
Alapítványtól
Görföl
Tamás
denevérkutatót kértük fel egy délutáni elıadásra az NLB!
klubban, majd egy esti denevérészetre. Tamás megmutatta a
modern kutatók eszköztárát és módszereiket, láthattuk
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hogyan vizsgálják ezeket a kis hasznos, repülı emlısöket. Sok érdekességek halhattunk és számos
tévhitet oszlatott el a denevérekkel kapcsolatban.
A 2010-es év sikeres NLB! Helyi Termék Piac eseményt folytatva 2011 elsı felében is minden
hónap második péntekén megszerveztük a HTP-t. Augusztus végéig volt lehetıségük a helyi
termelıknek portékájuk megismertetésére az NLB! keretein belül. A Helyi Termék Piacot
szeptembertıl szüneteltetjük, azonban a jövı évi terveinkben szerepel egy nagyszabású esemény
megszervezése. Közleményünket a honlapjainkon is közzétettük.
A bonyhádi mővelıdési ház felkérésére három alkalommal tartottunk középiskolás diákok részére
környezetvédelmi témájú NLB!-sített tréninget, mely során Berlinger Anita vezetésével kötetlen,
játékos formában beszélgettünk a földünkrıl, a környezetszennyezésrıl és a lehetséges
megoldásokról.
A 2010-ben létrehozott NLB! klubunk 2011-ben egyesületünk központi helyszínévé nıtte ki
magát. Számtalan alkalommal szerveztünk itt kisebb összejöveteleket, megbeszéléseket, baráti
partikat, szabadidıs klubesteket és klubeseményeket.
A Polip Ifjúsági Egyesület 2011. decemberében indult TÁMOP 5.2.5 pályázatában is részt veszünk,
mint együttmőködı partner. Ennek a programnak a keretein belül december elseje óta,
hétköznapokon 15 és 18 óra között rendszeresen nyitva van az NLB! klubhelyiségünk, ahol a
szabadidı értelmes eltöltésére kínálunk lehetıséget a szekszárdi fiataloknak. A klubunkban többek
között lehetıség van ping-pongozni, csocsozni, dartsozni vagy LEGO-robotot programozni. De
lehet egyszerően csak beszélgetni, vagy tanulni, esetleg tanulmányi versenyre készülni.
Szintén a TÁMOP program keretein belül decemberben kompetenciafejlesztı képzéssorozatot
indítottunk, amelyet havonta két alkalommal tartunk fiataloknak. „15 méter elıny” néven a
középiskolás és egyetemista, „10 méter elıny” néven pedig az általános iskolás korosztálynak
tartunk foglalkozásokat.
Klubfoglalkozásokat 33
Nagyobb eseményeink:

alkalommal

− Karácsony
és
húsvétváró
foglalkozások
− Városi Tanya programok
− Filmklubok
− Élménybeszámolók
− Mőhelymunkák, tréningek

tartottunk.
kézmőves

Ezt az alkalmat is megragadva szeretnénk megköszönni önkénteseink önzetlen munkáját, akik
2011-ben is segítették az NLB!-s programok megvalósulását: Berlinger Anitának, Farkas-Mikola
Editnek, Bíró Ágnesnek, Bakáné Balogh Beátának, Csapó Viktornak, Valentinyi Jánosnak, Kovács
Szilviának, Balogh Juditnak, Szabó Gábornak, Györfi Gyulának, Izsákovics Józsefnek, Majkut
Milánnak, Pék Györgyinek, Pék Patriknak, Dömötör Dórának, Szır Gábornak, Pap Andrásnak,
Baka Barnabásnak, Gergely Péternek, Halász Andrásnak, Szauer Szilárdnak, Pesti Kittinek, Pesti
Péternek, Farkas Péternek, Baka Zsombornak, Halmai Balázsnak, Losoncyné Csuprik Erikának.
Önkénteseink összesen 995 munkaórában segítették az NLB!-s programok megvalósulását. Ez
összesen 1.559.165 Ft értékő munkát jelent.
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Az NLB! program fontosabb számai a megvalósítási idıszakban (2011) és a program indulása óta
összesen (2009-2011):
Megnevezés
Vetélkedıkre benevezett
csapatok:
Alkotópályázatok az iskolákban:
Záró vetélkedık:

2011
9 általános iskola, 11 osztály, 229
diák
3 alkalommal
5 osztály, 61 versenyzı

Záróbuli:

-

Helyi Termék Piac:

8 alkalommal (januártólaugusztusig)

Nyilvános elıadások:

3 alkalom, 48 résztvevı

Iskolai elıadások:
Kampányok, figyelemfelhívó
utcai megmozdulások –
Világnapokhoz, Nemzetközi
akciókhoz csatlakozva
Terepi klubfoglalkozások
Nagyobb klubfoglalkozások
Korosztályi segítı tréning
Önkéntesek
NLB! csapat kirándulások

8 elıadás, 360 résztvevı
3 alkalommal

Összesen (2009-2011)
20 Tolna megyei általános- és
középiskola, 35 osztály, 849 diák
6 alkalommal
2 alkalommal, 12 osztály, 242
versenyzı részvételével
„NLB”-sített hat napos
TEGYOT/TEDOT
12 alkalommal, 40 helyi
termelıvel és kézmővessel
kapcsolat
11 alkalom, 743 résztvevı a
jelelnléti ívek alapján
31 elıadás, 1599 résztvevı
15 alkalommal

7 alkalommal, 94 résztvevı
33 alkalom, 304 résztvevı
26 fı, 995 munkaórában
4 alkalom

7 alkalom, 94 résztvevı
60 alkalom, 765 résztvevı
3 alkalom
39 fı, 2145 munkaóra
9 alkalom

Ezen kívül több közös programot valósítottunk meg partnereinkkel együttmőködésben és számos
egyéb, szabadidıs klubfoglalkozásunk volt. Több alkalommal tartottunk elıadásokat,
bemutatkozásokat az ország különbözı pontjain.
Környezetvédelmi tevékenységünk és az NLB! hivatalos honlapja továbbra is a
www.nelegybirka.hu, amelyen folyamatos tartalomszolgáltatás mellett jelentetjük meg híreinket,
eseményeinket,
programnaptárunkat
üzemeltetjük
és
számos
környezetvédelemhez,
természetvédelemhez köthetı írást, érdekességet jelentetünk meg. Az „anyaoldalról” az
www.ifu.hu-ról is egy kattintásnyira elérhetı.
A Ne légy birka! program együttmőködı partnerei voltak 2011-ben: Polip Ifjúsági Egyesület, RÉV
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Szekszárdi Rendırség, Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület,
Szedresi Sziget Egyesület, Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület, Tolna Megyei Jármőbarát
Egyesület, Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány, TanÖsvény Természetjárásért Egyesület.
Az NLB! programokat a média is kiemelt figyelemmel kíséri. Rendszeres és jó kapcsolatban állunk
a Tolnai Népújsággal és a Rádió Antrittal is, akik tulajdonképpen rendszeres megjelenést
biztosítanak számunkra.
A Ne légy birka programok azonban nem jöhettek volna létre a Vidékfejlszetési
Minisztérium Zöld Forrás 2010 pályázati támogatása nélkül. Köszönettel
tartozunk továbbá magánadományozóinknak, üzleti adományozóinknak, hogy
mellénk álltak és jelentıs pénzbeli és természetbeni adományokkal támogatták
munkánkat.
A Ne légy birka! jövıre sem áll meg: Már meghirdetésre került a Tolna megyei 7-8 évfolyamos
fogyasztási szokásokat alakító 5+1 fordulós vetélkedısorozat és folytatódnak az NLB! klub
programjai is. Újra lesz Helyi Termék Vásár és számos lokalitást erısítı esemény.
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NLB! klub, mint közösségi színtér
A 2010. év májusa óta, a szekszárdi piactéren mőködı NLB!
klubhelyiségünk 2011-ben is nyitva állt az IFU-s programok, társaink,
partnerszervezeteink és a szekszárdi fiatalok elıtt. Nagy örömünkre
szolgál, hogy ebben az évben is sikerült programokkal, a tavalyihoz
képest nagyobb aktivitással belaknunk a klubot. Számos
klubfoglalkozást és szabadidıs klubeseményt tudhatunk magunk
mögött. Elmondhatjuk, hogy az egyesületünk életében központi
helyszínné, rendszeres találkozási ponttá és közösségi életünk fı
színhelyévé (mozgatójává) vált.
Az NLB! klub használatának azonban szigorú szabályai és mőködési
koncepciója van, a klub mőködési rendjét is a prioritások sorrendjében
határoztuk meg.
E prioritás pontok alapján az elırébb álló programok élveznek elsıbbséget:
I. Kötelezı Elemek: Az Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU) pályázatai keretében megvalósuló
kötelezı programok.
II. Egyesületi/szakosztályi programok:
a) Tanfolyamok, képzések, programsorozatok
b) Egyesületi programok
III. Egyéni kezdeményezések.
IV. Partner szervezetek programjai.
V. Egyéni, szabadidıs programok.
VI. Egyéb egyéni szabadidıs programok.
Klubhelyiségünket a szekszárdi önkormányzat tulajdonában levı Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-tıl
béreljük.
Epszilon (5) Friday
2011. nyarán három szekszárdi szervezettel – a RÉV Szolgálattal, a Gyermekjóléti Központtal és a
Szekszárdi Rendırséggel - összefogva közös vetélkedısorozatot indítottunk a vakációjukat töltı
fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére. Az eseményt kéthetente péntekenként, június közepétıl
augusztus végéig szerveztük meg. Az egyes programoknak – a
vetélkedı egy-egy állomásának – mindig más volt a fıszervezıje a négy
szervezet közül. Az egyes vetélkedıs állomásokon a résztvevık
különdíjakat, okleveleket vehettek át, augusztusban pedig végeredményt
is hirdettünk. A Ne légy birka! július 22-én szervezett a szekszárdi
piactéren akadályokkal kiegészített labirintuspályát. A labirintust
ötvöztük a Farkas Norbi Irány (a) Haza! csapatépítıs játékaival, így a
csapatok átlag 45 percet is bolyongtak a piactéri padok között. A
labirintus megépítésében nyújtott segítségüket ezúton is köszönjük
önkénteseinknek: Farkas Péternek, Szabó Gábornak, Pesti Kittinek,
Baka Barnabásnak, Berlinger Anitának, Baka Zsombornak, Györfi
Gyulának, Halmai Balázsnak.
Csináld magad (almás pite, padlizsánkrém)
„Csináld magad” néven két alkalommal tartottunk foglalkozásokat. Az elsı alkalommal házi
készítéső almás pite „találkozót” szerveztünk, ahol az almás pite készítés fortélyait lehetett
eltanulni, illetve ötleteket, receptek cseréjére nyílott lehetıség. A résztvevık közös véleménye
alapján elmondhatjuk, hogy az IFU-s lányok rendkívül ügyesek és a házilag készített finomságaik
messze verik a cukrászdában vásárolhatóakat.
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A padlizsánkrém készítı foglalkozást a Mikola család hangulatos kertjében tartottuk, a
padlizsánokat pedig a szabadtéri kemencében sütöttük meg. Mikola Judit segítınk, a padliszánkrém
készítés mesterétıl lestük el, hogyan is kell a jó padlizsánkrémet készíteni. A közös sütés-fızésen
jobbára az egyesület tagjai vettek részt. Ezúton is hálás köszönet a Mikola családnak, hogy
megvendégeltek minket.
Filmklubok (9 alkalommal)
Októbertıl az NLB! klubban kéthetente keddenként a különleges mondanivalójú és
mővészfilmekbıl válogatva rendszeres filmvetítéseket szervezünk, eddig összesen 9 alkalommal.
Elmondhatjuk, hogy a filmklubnak külön kis (6-7 fı) közössége – filmrajongó tábora - alakult ki,
akik rendszeresen látogatják a filmvetítéseinket.
Csocsó és darts verseny
A februári házi versenyünket az NLB! klub –kölcsön- csocsó asztalán és darts gépén szerveztünk
meg. A dartsra kisebb volt az érdeklıdés ezért csak a csocsó versenyt tartottuk csak meg sorsolásos
vegyes páros csapatokkal, a „körmérközés” szabályai szerint. A nyertes csapat (Mezei Csaba és
Losoncy Richárd, beálló Bakáné Balogh Beáta) felkerült a klub dicsıségfalára.
Városi Tanya
A környezetvédelmi szakosztály Városi Tanya címen havonta egy alkalommal szervezi meg
közösségépítı és környezetvédelmi programját. A „VT” programoknak rendszeres tematikája van:
1. Környezetvédelmi programrovat, egy-egy környezetvédelmi, fenntarthatósági témát érintve. Egy
elıadó vagy 2-3 fıs kiscsoport felkészül egy kiválasztott témában, amit bemutatnak, majd közösen
megvitatjuk azt. 30-40 perces blokk.
2. Programajánlók. A következı idıszak NLB!-s illetve egyesületi programjairól. A programokat az
egyesületünk szakosztályvezetıi illetve a programok szervezıi mutatják be.
3. Élménybeszámolók. Az elmúlt idıszak NLB!-s illetve egyesületi programjainak
élménybeszámolói szóban illetve fotókon.
4. Azon egyesületi társainkat köszöntjük fel és ünnepeljük meg, akiknek két Városi Tanya program
között név és/vagy születésnapja volt.
Idén számos érdekes programmal készültünk: Februárban „Így is lehet!” házi praktikák címmel
Farkas-Mikola Edit tartott mőhelymunkát a vegyszermentes háztartási termékekrıl. Márciusban
Lengyel Péter szekszárdi méhészt hívtuk meg, aki a méhészkedésrıl tartott elıadást. Áprilisban újra
Farkas-Mikola Edit tartott elıadást a vegyszermentes szépségápolásról.
Májusban Bakáné Balogh Beáta Kincseink a kertben
címmel otthon termesztett főszer – és gyógynövényeket
mutatott be, és beszélt a balkonládás növénytermesztésrıl.
Júniusban Csapó Viktor Az a kincs, ami nincs! – Hogy ne
fulladj bele a szemétbe címmel a hulladék megelızésrıl
tartott elıadást és interaktív foglalkozást. Júliusban az Ideje
észhez térni környezetvédelmi kisfilmet vetítettük és a film
mondanivalóját, üzeneteit vitattuk meg (A film vetítésének
jogát egyébként a hülyeség kora c. film részjogtulajdonával
együtt szereztük meg). Augusztusban Az iskola megöli a
kreativitást?
gondolatébresztı kisfilmet vetítettük és
indítottunk vitát annak mondanivalójáról. Szeptemberben egy könnyedebb programmal folytattuk.
Két IFU-s társunk Györfi Gyula és Mezei Csabi élménybeszámolót tartott a skandináviai
utazásukról. Októberben Hogyan mőködhet jól egy önellátó gazdaság? címen egy immáron 17 éve
önellátó gazdával beszélgettünk. Novemberi VT programunk A Kék Gazdaság - 10 év, 100
innováció, 100 millió munkahely címet kapta, amelynek elıadója Bán Anna volt és a forradalmi
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gazdasági módokról és az otthon alkalmazható, gyakorlatba ültethetı módszerekrıl volt szó.
Decemberben a hagyományos karácsonyi ünnepeket vettük számba és Luca-búzát vetettünk,
amelyek sokáig klubunk díszeként szolgáltak.
Kézmőves foglalkozások (karácsonyváró, húsvéti)
Idén két alkalommal szerveztünk kézmőves foglalkozássorozatot: Elıször tavasszal „Készüljünk a
tavaszi ünnepekre!” címmel három alkalommal, amikor is a húsvétra és anyák napjára készítettünk
dísz- és ajándéktárgyakat. Télen pedig a karácsonyra készültünk adventi díszekkel és ajándékokkal.
A foglalkozásokat két újonnan az egyesületbe belépı társunk Bíró Ágnes és Klézli Éva vezette.
Szervizeld magad!
Ahogy az a küldetésünket olvasva is világosan kiderül,
számunkra nagyon fontos, hogy a velünk kapcsolatba kerülı
fiataloknak valóban hasznos, költség hatékony, zöld
szempontokat is figyelemben tartó, hosszú távon – otthon is
alkalmazható tapasztalatokat adjunk át. Amikor a több
kerékpáros egyesületi eseményünkön a kerékpározás mellett
tesszük le a voksunkat, többször kerülünk szembe azzal, hogy a
bicajok szervízelése nem egy magától értetıdıen könnyő és
olcsó mulatság. A nem megfelelı karbantartás és szakértelem hiánya miatt pedig a meghibásodott
alkatrészek beszerzése is sokszor igen költséges (arról nem is beszélve, hogy a nem megfelelıen
beállított bicajokon a közlekedés sokszor inkább szenvedés, mintsem kellemes élmény). Ezekkel a
problémákkal szembesülve, elhatároztuk, hogy júliusban „szervízeld magad a kerékpárod!”
mottóval három alkalommal kerékpáros elméleti és gyakorlati foglalkozássorozatot indítunk az
NLB! klubhelyiségünkben. A foglalkozásokat megtartására a Tolna Megyei Jármőbarát Egyesületet
kértük fel, Gergely Péter személyében a szakembert biztosították számunkra. A három elméleti és
gyakorlati foglalkozáson a résztvevık megismerkedhettek a legújabb KRESZ szabályokkal és
bicajos elıírásokkal, és megtanulhatták a bicikliszerelés és finombeállítások fortélyait és a
karbantartás mechanizmusát. A szervízeléshez a speciális szerszámokat és kopó alkatrészek is
biztosítottunk a kerekezıknek.
Gombász tanfolyam
A környezetvédelmi szakosztályunk megerısödésével az egyesületünkben egyre több figyelmet
fordítunk olyan programokra melyek az önfenntartást, és a hagyományos, házi módszerek
elsajátítását állítják a középpontba. Ezért és ilyen megfontolásból szerveztünk gombász
tanfolyamot, a TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel közösen. A tanfolyamot dr. Vasas
Gizella és dr. Locsmándi Csaba a Magyar Mikológiai Társaság két nagyszerő oktatója tartotta. A
tanfolyamot májusban indítottuk és novemberben ért véget, de már most gondolkozunk a
folytatásban és a 2012-es év program naptárába be is terveztünk három gombász terepgyakorlatot.
A tanfolyam jó hangulatban telt és a 15 lelkes hallgató gyorsan összekovácsolódott. Fontos még
megjegyeznünk, hogy a résztvevık között fele-fele arányban voltak IFU-sok és külsısök, akik a
nyilvános hirdetéseink útján és partnerszervezeteink közvetítésével találtak rá a tanfolyamra. A
hallgatók az alapfokú tematika alapján (elméleti és terepgyakorlatok) során a 100 leggyakoribb
ehetı és mérgezı gombafajokkal ismerkedett meg.
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
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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. Ez az a szakosztályunk amelynek programjai a legváltozatosabbak és
vezetıje a leginkább próbálja „összehozni” a közösséget az együtt töltött idı alatt. Folytatódott az
„Ismeretlen tájakon” programsorozta, mely hazánk kevésbé ismert területeire kalauzolja el az
egyesület tagjait, valamint jó néhány IFU-n kívüli érdeklıdıt. Ezúttal „Somogyország” került
terítékre.

Megérkeztünk „Pécsre”

A szakosztály keretein belül került megrendezésre
júniusban az Irány (a) haza! játékos, csapatépítı
társasjáték, amely elsısorban egyesületi tagjainknak szólt.
A közeli Sötétvölgyben néhány lelkes önkéntes Farkas
Norbert vezetésével tervezte és építette meg azt a
komplex, tájékozódási és elméleti ismereteket továbbá
ügyességi kihívást is bıven tartogató pályát, amely az
ország térképének lekicsinyítésén és a helyi tájfutó térképre
illesztésén alapult. A rendkívül sikeres programot egy, az
erdıben fızött közös ebéd zárta és az a mindenki számára
örvendetes ígéret, hogy jövıre is lesz részünk ilyenben.
Köszönjük a szervezıknek!

Minden év elmaradhatatlan eseménye a Bor- és Kultúra szakosztályunk mikulás túrát követı,
igen csak népszerő Mikulás-est programja. A különlegesen hangulatot, családokra fókuszáló
esemény igazi közösségépítésnek számít, ebben az évben is több mint harmincan vettek részt rajta.
A program szervezéséért köszönet illeti Gébert Mártit, Balogh Anikót és Balogh Juditot.
Felejthetetlen volt az „Éljen Szekszárd!” címmel a 2011-es ünnepi évben Liszt Ferenc születésének
200. évfordulójára Pék Györgyi által szervezett zeneszalon sorozat, amely három, egész estés
elıadást jelentett az év során. Egyesületünk meghívására a nagyszerő elıadó és fergeteges
improvizatív képességekkel megáldott Szilasi Alex zongoramővész gazdagította a hallgató- és
nézıközönség szellemi tartalékait. A témához kapcsolódó versek szavalása, Liszt életérıl szóló
színes leírások, történetek Csötönyi László jóvoltából és a hozzájuk kapcsolódó zenei mondanivaló
valamint a szünetben szekszárdi borászok által felajánlott borok kóstolása Balogh Anikó
felvezetésében ötvözte páratlan szellemi és gasztronómiai egységbe az estéket.
Augusztusban magashegyi programot szervezett Szlovéniába Baka
Ferenc, ahol a Triglav hegyeiben töltöttek el néhány tartalmas napot
a résztvevık, via ferrata (drótkötéllel biztosított mászó út) útvonalon
jutott fel a maroknyi csapat a hegy csúcsára. Régi IFU-s programok
ízeit idézte fel a program, reméljük a következı években is eljutunk
magasabb hegyek közé.

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 klubjában, honlapunkról elérhetı volt a pécsi
programkínálat.
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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.
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.
2011-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 DélDunántúlon, illetve Baján mőködı szervezettel is – fıként túraversenyzéssel és fiatalok nevelésével
foglalkozó egyesületekkel – ez évben leginkább: Gemenc TSE, 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 a 2010. évtıl Pék Györgyi irányítja. A TFSZ-en keresztül partnerszervezetet
vagyunk a Természetjáró Fiatalok Nemzetközi Szervezetének (International Young
Naturefriends). Tagok vagyunk a Sárköz-Dunavölgye és a Keleti-Mecseki LEADER
közösségekben, helyi fejlesztési elképzelésekkel.
Környezetvédelmi programjaink kapcsán mélyítettük együttmőködésünket, és egymás partnereiként
aktív évet mondhatunk magunkénak: TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel, Gemenc
Természetvédelmi és Sport Egyesülettel, Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvánnyal,
Természet Jogaiért Alapítvánnyal, Tudatos Vásárlók Egyesülete, Védegylet Egyesület valamint a
Szedresi Sziget Egyesület.
Az ifjúsági munkában is komoly partneri kapcsolatokat tartunk fenn. A Polip Ifjúsági Egyesülettel
napi munkakapcsolatunk van az „Új esély” TÁMOP programjuk keretében, melynek
megvalósításában 24 hónapos együttmőködésben aktív partnerek vagyunk. A fiatalok alternatív
szabadidı eltöltése érdekében építettünk kiváló együttmőködést a Szent Erzsébet Caritas
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Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálatával drogalternatíva területen, mely
együttmőködésben ott van még a szekszárdi Rendırség, valamint a Gyermekjóléti Központ is. A
jövı közösségszervezıinek képzése érdekében tekinthet partnerének bennünket a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Kara.
Ma már túlnyúltak a régió határain a Civil SzámAdó Szolgálat keretében alakuló speciális
kapcsolataink. A civil szervezetek számvitele, adózása területén elismerten szakértıkké váltunk.
Több száz 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, CivilSegéd pontjainkkal csak néhány a több közül.
Figyel ránk a helyi média, jó kapcsolatunk van a helyi sajtóval: a Rádió Antritt, a Tolnai
Népújság rendszeresen és a Szekszárdi Vasárnap alkalmanként ad hírt programjainkról,
történéseinkrıl. Természetjárással összefüggı eseményeinkrıl olvashattok a Magyar Turista és a
Természetbarát Turista Magazin oldalain. Ettıl az évtıl számos civil-szakmai hírünket vette át a
www.pafi.hu is.
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.
7.8, Szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése
(besorolás: 4):
Tagjaink több mint negyede 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. 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.
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
Közhasznúsági jelentés 19. oldal

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.
2011-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,
A TanÖsvény Egyesülettel közös tavaszi tábor Patcán 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.
Pozitív emberi értékeink egyike, hogy mindenki felelıs egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami
rombolja azt. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink tőnyomó többsége 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.
Rendszeresen használtuk a doromlási vízügyi házat, melyben
kiemelt partnerünk a Gemenc TSE és a Tolna Megyei
Természetvédelmi Alapítvány. A ház kiválóan alkalmas vizes
programokra és közösségépítéshez is.
Valljuk, hogy a mozgalom számára fontos, hogy tevılegesen részt vegyünk azon eszközök
gyarapításában, melyek késıbb nagy segítséget nyújtanak a természetjárás mővelésében.
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 és a Vissza jövıbe! Bringatúra az ország egész területérıl vonzza ide a turistákat,
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megteremti a lehetıségét annak, hogy évente több mint 1000 fı figyelmét vidékeinkre irányítsuk.
Ezt a célt, illetve a Sió népszerősítését hivatott szolgálni a két éve 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):
A Civil SzámAdó Szolgálat 2011-es éve is mozgalmasan telt!
Egyesületünk „bevétel-katalizátora” ebben az évben - szó
szerint – (meg)ünnepelte 7. születésnapját! Októberben egy
igen jó hangulatú Születésnapi Rendezvény keretén belül
elevenítettük fel az elmúlt évek történéseit! A „Szülinapi Party-n” szakmai stábunk közel 50
vendégünk társaságában élvezte a finom borokat, ízes ételeket és kellemes zenét, az estét Szilasi
Alex zongoramővész Liszt-válogatása tette teljessé.
Az év végi szórakozást azonban kemény munka elızte meg!
Sikeres csapaton ne változtass elvet követve szakmai stábunk 2011-ben is a régi motorosokra
épített: Szolgálatunk egészét Györfi Gyula irányítja, felügyeli éjt nappallá téve, szakmai
iránymutatása alapján végez szerényen-színvonalas munkát két fıállású alkalmazottunk: Szır
Gábor és Pap András. Csapatunk lelke és fontos láncszeme Kovácsné Józsefné (Klári), aki fıként
képzési programjainkat koordinálja. Külön említést érdemes Berlinger Anita, Pék Györgyi és
Ignácz György tréneri munkája, melybıl jelentıs mértékben profitált Egyesületünk.
Könyvelési szolgáltatásunk – mely kezdetektıl fogva mőködik – még
keményebb próbatételnek volt kitéve mint a korábbi években. Ügyfélkörünk
évrıl évre folyamatosan bıvül: összesen 67 (!) kisebb-nagyobb szervezettel
állunk szerzıdésés kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy a megyében
„monopóliumra” törtünk civil-könyvelés terén, izelítıül – a teljesség igénye
nélkül – álljon itt egy lista nagyobb ügyfeleinkrıl: Tolna Megyei Természerbarát Szövetség, Tolna
Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Szent
Erzsébet Karitasz Alapítvány (RÉV), Szekszárdi Waldorf Iskola és Óvoda Intézménye,
Mentálhigiénés Mőhely, TOSINA Egyesület, Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület. Háber
János – Ifjúsági Unió Pécs - kitartó, lelkes munkájának köszönhetıen pécsi SzámAdó irodánk is
tovább mőködik, jelenleg 6 ügyfél ügyes-bajos dolgait intézve. Ügyfeleink elégedettségét jelzi,
hogy jelentısebb marketing-munka nélkül folyamatosan érdeklıdnek könyvelési szolgáltatásunk
iránt, jobbára a „szájhagyomány” útján terjesztett ajánlásoknak köszönhetıen. Remélhetıleg e
szolgáltatás még hosszú évekig lesz biztos és jelentıs bevételi forrása Egyesületünknek!
EU-s pályázatok lebonyolítását segítı „pénzügyi vezetést” magában foglaló új szolgáltatásunk is
egyre nagyobb szerepet kap! Több nagyobb szervezet vág bele nagy volumenő projektek
megvalósításába, melyhez szakértı, lelkiismeretes pénzügyi partnert keres. 2011-ben két nagy
TÁMOP projektnek voltunk/vagyunk jelenleg is pénzügyi vezetıje. Célunk, hogy e téren is
elıretörjünk és „piacvezetık” legyünk! Természetesen itt is a tökéletességre törekszünk és hisszük,
ha néha többet adunk, mint kapunk, annak késıbb meglesz az eredménye.
2011-ben is nagy hangsúlyt feketettünk a régióban mőködı civil szervezetek lehetı legszélesebb
körét elérı szolgálatatások fenntartására és fejlesztésére. Immáron évek óta mőködtetjük tanácsadó
szolgáltatásunkat, mely több sikeres programelemet is tartalmaz. Lépésrıl lépésre haladva az évek
alatt elértük azt, hogy „magasabb szinteken” folyamatosan kikérik véleményünket, valamint
hitelességünket bizonyítandó, minket kérnek fel minden jelentısebb, civileket érintı változás
bemutatására.
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Tolnai CivilSegéd Programunk biztosította az alapokat a fent említett
tanácsadó szolgálat munkájához. Kettı, a Nemzeti Civil Alapprogram által
támogatott pályázat segítségével szinte az egész évet lefedtük
szolgáltatásainkkal. Aki figyeli Egyesületünk mőködését, annak nem lehet
ismeretlen a CivilSegéd Program, hiszen már 2008. óta folyamatosan
mőködtetjük és 2010-ben egy nagy volumenő TÁMOP
projekt keretében csúcsosodott ki munkánk. 2011-ben bár
szerényebb keretek között, de igen tartalmas évet zártunk. Megszokott
CivilSegéd Pontjaink segítségével - Paks Közmővelıdési Nonprofit kft., Tamási Civil Kerekasztal,
Dombóvári Civil Tanács és a Bonyhádi Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás – januártól
októberig folyamatosan álltunk minden civil rendelkezésére. Igyekeztünk segíteni számviteli,
ügyviteli, adózási, pályázati, jogi kérdésekben. Mindezt az említett NCA pályázatoknak
köszönhetıen díjmentessé tudtuk tenni. A program számadatai az alább bemutatott táblázatban
olvashatóak, mindenesetre az mindenképpen említést érdemel, hogy személyes kontaktus –
elıadások, konzultációk, tanácsadások - révén majd 360 civil vezetınek nyújtottunk elméleti vagy
kézzel fogható segítséget. Önálló mini-kiadványokkal is büszkélkedhetünk: eddig 20 féle Civil
Kisokost állítottunk össze a legkülönbözıbb témákban.
Büszkék vagyunk rá, hogy a civilek – és néha a hivatalos szervek (!) - körében mára „központi”,
mértékadó hírforrássá avanzsált elı Civil SzámAdó Portálunk, a www.civilszamado.hu. Az
internet révén, a portál segítségével országosan is ismerté váltunk. Igyekszünk a legfrissebb
hírekkel szolgálni a változó jogszabályok világában. Sıt nem csak elméleti, de gyakorlati segítséget
is nyújtunk, hiszen letölthetı nyomtatványok, NAV állásfoglalások tucatjai várja a látogatót.
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Civil SzámAdó Szolgálat - Civil Vezetık Klubja - Civil Segéd számokban 2011-ben

A Civil Vezetık Klubja (CVK) immár ötödik éve mőködik, évek során letisztult
missziója: tréningek, képzések segítségével fejleszteni és ismereteket terjeszteni. A
CVK legismertebb programeleme a méltán népszerő Civilügyintézı alapképzés.
Rövid nevén CÜK az ötödik, majd hatodik tanévét is elkezdte 2011-ben.
Kezdetekkor talán álmodni sem mertük, hogy ennyire közkedvelt lesz a négynapos
képzéssorozat!
A képzés sikere abban rejlik, hogy a 7 év alatt megszerzett tapasztalatainkat, kudarcainkat,
sikereinket igyekszünk közvetlen módon átadni a résztvevıknek. Sıt, arra bíztatjuk ıket, hogy
osszák meg velünk és társaikkal a saját élményeiket, hiszen a gyakorlati problémák közös
megoldásából tanulhatnak legjobban. Természetesen az elméletnek a CÜK-ben is kiemelt szerep
jut, hiszen a jogszabályi alapokat meg kell ismertetni a helyes gyakorlat kialakításához. Azonban
különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlati foglalkozásokra, egyedülálló oktatási segédanyagunk
hónapok, évek múlva is segítségére lehet (polcról leemelve) a hallgatónak. Eddig összesen közel
580 hallgató vett részt általunk vagy más szervezet által szervezett Civilügyintézı képzésen.
Programunkat 4 fı mőködteti: Kovács Józsefné Klári – programvezetı, oktató, Györfi Gyula –
oktató, Szır Gábor – szervezı, oktató, Pap András – szervezı, oktató.
Közhasznúsági jelentés 22. oldal

2011. évben a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával 3 CÜK képzést tartottunk (Paks, Decs,
Pécs). Folytatódott 2010-es együttmőködésünk a Somogy Ifjúságáért Egyesülettel és a Civil
Centrum Közhasznú Alapítvánnyal, melyhez kapcsolódott a TanÖsvény Természetjárásért
Egyesület is. A három szervezet által szervezett CÜK képzésekre, mint vendégelıadóként voltunk
hivatalosak.
Szervezetfejlesztési teamünk is serényen dolgozott 2011-ben: több szervezet „rendelt” a CVK-tól
minıségirányítási, adományszerzési, önkéntes tréninget. Remélhetıleg szervezetfejlesztési tréningcsomagunk is egyre kapósabb lesz a jövıben.
A 2012-es év különösen fontos lesz Szolgálatunk számára! Ez évtıl jelentısen – ha nem gyökeresen
– változott a civil szervezetek mőködését szabályozó jogszabályi háttér. Ez még több munkát, még
több partnert, még több felelısséget jelent! A jövıben is biztos és megbízható kapaszkodó akarunk
lenni a civilek számára a jogszabályi útvesztıben. Szakmai mőhelyünk megerısítésére és
fenntartható fejlesztésére Egyesületünk és társai életre hívták a CivilSegéd Közhasznú
Alapítványt a civil kisközösségek szolgálatára, amely mőködését ez évben kezdi meg.

Szekszárd, 2012. március 31.

Majkut Milán
elnök

Záradék:
A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyőlése 2012. március 31.-ei ülésén fogadta el.

Közhasznúsági jelentés 23. oldal

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

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

Egyszerősített éves beszámoló
a 2011-es évrıl

Szekszárd, 2012. március 31.

Majkut Milán elnök

A közzétett adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.
24. oldal

385
6 989
-

7 374

Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek

Céltartalékok
Kötelezettségek

Szekszárd, 2012. március 31.

5 221
24 119

6 580

6 580

10 344
1 974
-

25. oldal

A közzétett adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.

Induló tıke
Tıkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

G.
Passzív idıbeli elhatárolások
Források összesen

I.
II.
III.

E.
F.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

12 318

Saját tıke

D.

27
1 726
11 541
1 922

15 216

Elızı évi
c

1 529
24 119

Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök

Forgóeszközök

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök értékhelyesbítése

Befektetett eszközök

Tétel megnevezése
b

Mérleg

C.
Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök összesen

I.
II.
III.
IV.

B.

I.
II.
III.
IV.

A.

Sorsz.
a

Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9499-529-17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Majkut Milán elnök

Önrevízió
d

4 852
20 177

2 745

2 745

12 318
262
-

12 580

308
20 177

23
794
9 371
3 254

13 442

208
6 219
-

6 427

Adatok eFt-ban
Tárgyév
e

Fordulónap: 2011.12.31

Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9499-529-17

Fordulónap: 2011.12.31

Eredménykimutatás
Adatok eFt-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elızı év

b

c

a

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele
1.

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a.

alapítótól

b.

központi költségvetéstıl

c.

helyi önkormányzattól

d.

egyéb

Elızı év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

51 863

-

26 580

6 465

-

5 900

-

-

-

5 881

-

5 612

-

-

100

584

-

188

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

27 921

-

6 159

3.

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

15 031

-

11 659

4.

Tagdíjból származó bevételek

5.

Egyéb bevételek

520

-

372

1 621

-

2 181
309

6.

Pénzügyi mőveletek bevételei

305

-

7.

Rendkívüli bevételek

-

-

-

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

-

-

-

Vállalkozási tevékenység bevétele

-

-

-

1.

Árbevételek

-

-

-

2.

Egyéb bevételek

-

-

-

B.

3.

Pénzügyi mőveletek bevételei

-

-

-

4.

Rendkívüli bevételek

-

-

-

Összes bevétel

51 863

-

26 580

Közhasznú tevékenység ráfordításai

26 318

C.
D.

49 889

-

1.

Anyagjellegő ráfordítások

24 760

-

9 152

2.

Személyi jellegő ráfordítások

20 299

-

14 816

3.

Értékcsökkenési leírás

1 056

-

1 126

4.

Egyéb ráfordítások

3 765

-

1 224
170

411

-

5.

a. - ebbıl értékvesztés

Pénzügyi mőveletek ráfordításai

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

-

-

-

26 318

F.

Összes ráfordítás (D+E)

49 889

-

G.

Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)

-

-

-

H.

Adófizetési kötelezettség

-

-

-

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

-

-

-

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

1 974

-

262

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegő ráfordítások
1.

Bérköltségek
a. munkabér
b. megbízási díjak
c. tiszteletdíjak

20 299

-

14 816

13 534

-

9 354

10 200

-

8 353

3 334

-

1 001

-

-

-

-

2 940

2.

Személyi jellegő egyéb költségek

3 516

3.

Bérjárulékok

3 249

-

2 522

3 144

-

951

3 144

-

-

B. A szervezet által nyújtott támogatások
1.

Továbbutalt, illetve átadott támogatás

Szekszárd, 2012. március 31.
Majkut Milán elnök
A közzétett adatok nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.

26. oldal

2010.08.26
2010.09.02
2011.01.27
2011.02.15
2011.02.15
2011.02.25
2011.03.31
2011.08.03
2011.08.22
2011.08.31
2011.12.07

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzeti Civil Alapprogram

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

Vidékfejlesztési Minisztérium (Zöld Forrás 2010)

Vidékfejlesztési Minisztérium (Zöld Forrás 2010)

Norvég Civil Támogatási Alap (Ökotárs Alapítvány)

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ**

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzeti Kulturális Alapprogram

1%-os felajánlás**

2012.

Szekszárd MJV Mővelıdési és Oktatási Bizottsága

*

Tolnai CivilSegéd tanácsadó program
2010/2011

Ne légy birka! általános iskolások fogysztási
szokásait alakító vetélkedı sorozat 2010/2011

0

2010. évi SZJA terhére kapott támogatás:
alaptevékenységünkre

Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért"
bértámogatás #2 (2011.03.01 - 2012.02.28)

8 951 505
*

40 000 "Éljen Szekszárd" Liszt Szalonestek támogatása

228 600

Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért"
bértámogatás #2 (2011.03.01 - 2012.02.28)

27. oldal

*

1 481 656

40 000

228 600

0

0

100 000 Kadarka- és SzavarsUgrató Kupák támogatása
1 987 826

0

100 000 2011. évi mőködési támogatás

414 404

0

0

100 000 "Éljen Szekszárd" Liszt Szalonestek támogatása

0

Tolnai CivilSegéd tanácsadó program 2011.061 500 000
10. havi mőködtetésének támogatása

228 600

1 078 065

108 324

66 667

0

1 458 333

1 040 106

1 075 536

11 420 874

7 469 849

0

0

1 987 826

100 000

100 000

414 404

100 000

1 500 000

1 300 490

457 200

0

866 596

533 333

110 000

1 041 667

1 584 894

1 324 464

Felhasználás összege*
elızı években
tárgyévi

1 300 490 2011. évi mőködési támogatás (06-10.hó)

974 920

Ne légy birka! fogyasztási szokásokat alakító
klub 2010/2011
Ne légy birka! Középiskolások fogyasztási
1 078 065
szokásainak környezettudatos alakítása (20%)
Pécs 2010 EKF "Új munkahelyek a sikerért"
685 800
bértámogatás #2 (2010.03.01 - 2011.02.28)

600 000

110 000 Bartina teljesítménytúra támogatása

2 500 000 2010/2011. évi mőködési támogatás (06-05.hó)

2 625 000 Civilügyintézı alapképzés #4 2010/2011

2 400 000

* A felhasználás összege, a kapott támogatás tényleges pénzügyi felhasználását (nem számviteli elszámolását) mutatja be.
** Több részletben került kiutalásra, a táblázatban szereplı dátum, az utolsó rész jóváírásának dátuma.

Tárgyévi teljes felhasználás

Tárgyévben utalt összesen:

2012.

2011.12.23

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ**

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ**

Szekszárd MJV Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
2011.12.08
Bizottsága
Szekszárd MJV Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek
2011.12.08
Bizottsága

2010.08.26

Felhasználás célja

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év
Támogatás
idıpontja
összege

Nemzeti Civil Alapprogram

Támogatásnyújtó neve

Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

*

0

0

0

*

*

2012.01.31

2012.03.05

0 2012.03.05

0 2011.11.30

0 2012.01.31

0 2012.10.31

0 2012.01.31

0 2011.10.30

0 2011.10.30

0 2011.03.05

0 2011.01.30

0 2011.08.31

0 2011.08.31

0 2011.06.15

0 2011.06.30

0 2011.06.30

0 2011.06.30

adatok Ft-ban
Elszámolási
Átvitel összege
hat.idı

1 974
0
0

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

Egyéb

1 974

0

Értékelési tartalék

Tárgyévi eredmény

0

10 344

0

0%

Változás

0%

0%

-87%

-87%

0%

0%

19%

%

28. oldal

0

0

262

262

0

0

12 318

0

Elızı évi Tárgyévi
összeg Ft összeg Ft.
Megjegyzés

0

0

-1 712

-1 712

0

0

Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Alapításakor az alapító tagok nem bocsájtottak induló
0 tıkét az egyesület rendelkezésre.
Korábbi évek beruházásaiból eredı felhalmozás saját
1 974 tıke fedezete, és mőködési tartalék.

Ft

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Lekötött tartalék

Tıkeváltozás

Induló tıke

Megnevezés

Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete

Mindösszesen:

Összesen:

Egyéb juttatások

Nem pénzbeni juttatások

Pénzbeni juttatások

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott

Összesen:

Egyéb juttatások

- ebbıl adómentes

- ebbıl adóköteles

Természetbeni juttatások összesen

- ebbıl adómentes

- ebbıl adóköteles

Pénzbeli juttatások összesen

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Juttatás megnevezése

Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete

3144000

0

3144000

3144000

3144000

3144000

-70%

0

-70%

-70%

-70%

Ft

Megjegyzés

-2193000

0

-2193000

Alapítvány létrehozása és stratégiai partner mőködési
-2193000 támogatása.

-2193000

-2193000

Eltérés
-70%

%

29. oldal

951000

0

951000

951000

951000

951000

Juttatás összege
elızı évi
tárgyévi

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Programtámogatások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - TÁMOP

A táblázat pénzforgalmi szemléletben mutatja be a kapott támogatások összegét.

Összesen:

Közhasznú tevékenységek

Programtámogatás

Civil szervezetektıl kapott támogatás

Önkéntes munka becsült értéke

Programtámogatás

*

Norvég Civil Támogatási Alap

Egyéb

Mőködési támogatás
Mőködési támogatás

SZJA 1%-a (APEH)

*

Közhasznú szervezettıl

Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat)

*

Programtámogatás

*

Mőködési támogatás

Jogi személyiség nélküli társaságtól

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól

Egyéni vállalkozóktól

Magánszemélyektıl

*
*

Kisebbségi települési önkormányzat

Programtámogatás

Szekszárd MJV Önkormányzat bizottságai

Települési önkormányzat társulása

Mőködési támogatás

Szekszárd MJV Önkormányzat bizottságai

*

Programtámogatások

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Helyi önkormányzat és szervei

Programtámogatások

Vidékfejlesztési Minisztérium ZöldForrás 2010

*

Programtámogatások

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány

Elkülönített állami pénzalap

Mőködési támogatás
Programtámogatások
Programtámogatások

*

Támogatott cél

Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram
Dél-dunántúli MK

Központi költségvetési szervtıl

Juttatás megnevezése

Közhasznúsági jelentés 5.számú melléklete

5 160 545

30. oldal

14 148 440

9 863 000

42 215 605

0

477 082

Az egyesület önkéntesei által végzett, nyilvántartott önkéntes munka.

Tárgyévben nem vettünk részt az elızı évhez hasonlóan IYNF támogatott
programon.

1 078 065

0

1 078 065

477 082

*
Ne légy birka! program támogatásának fennmaradó 20%-a. A 2009/2010.
éveket érintı program támogatásának 80%-át a támogató 2009. évebn
folyósítota.

0

414 404

401 824
0

0

0

*

*

*

0

0
0

330 000

*
*

0

36 390

0

0

100 000

0

24 835

0

0

30 000

*

*

*

*

Liszt szalonestek és a Karadarka- és Szavasugrató Kupák támogatása.

100 000

200 000

0

30 000

Tárgyévben kiutalásra került 2011. évi mőködési támogatás.

0

0

*

0

100 000

0
17 302 564

1 574 920

110 000

1 300 490
1 500 000
2 673 626

7 259 036

0

65 000

4 167 500
6 625 000
2 928 800

31 088 864

Támogatás összege
elızı évi
tárgyévi

*

TÁMOP 5.5.3 Tolna Megyei CivilSegéd fejlesztı program, mely lezárásra
került 2010.09.30-al. Újabb programot nem indítottunk.

Liszt szalonestek támogatása

NLB! vetélkedı és klub támogatása

Bartina teljesíménytúra támogatása.

EKF 2010 három éves foglalkoztatási támogatása.

Tárgyévben kiutalásra került 2011. évi szakmai támogatás.

Tárgyévben kiutalásra került 2011. évi mőködési támogatás.

*

Megjegyzés

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

---

---

69%

-69%
-77%
-9%

-77%

-55%

-48%

-100%

---

126%

0%

3%

0%

0%

-100%

0%

47%

0%

0%

233%

---

567%

0%

Ft

-4 702 455

-477 082

1 078 065

600 983

0

12 580

0

0

-330 000

0

11 555

0

0

70 000

100 000

170 000

0

-17 302 564

100 000

1 574 920

45 000

-2 867 010
-5 125 000
-255 174

-23 829 828

-23 364 710

Változás

-100%

%

Összesen:

Egyéb juttatások

1 655 846

0

0

kamatmentes kölcsönök

13 572

Pék Györgyi elnökségi tag
0

16 612

Baka Ferenc elnökségi tag

Adott kölcsönök összege

5 289

161 581

18 792

215 846

1 440 000

Balogh Anikó elnökségi tag

Ignácz György alelnök

Majkut Milán elnök

Költségtérítések

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

szja köteles

Értékpapír juttatások

0

0

Természetbeni juttatások

szja mentes

0

0

0

0

0

0

0

116 719

0

0

0

7 662

42 862

17 466

38 008

10 721

116 719

Juttatás összege
elızı évi
tárgyévi

0%

0%

0%

0%

0%

31. oldal

-94%

0%

0%

0%

-44%

158%

230%

-76%

-43%

-55%

Ft

0

0

0

0

0

Megjegyzés

-1 559 467

0

0

0

-5 910 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

26 250 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

12 177 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

-123 573 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

-8 071 Kiküldetés költségtérítése (utazás)

-119 467

-1 440 000

Eltérés

-100%

%

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

Juttatás megnevezése

Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

