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Közhasznúsági Jelentés 
 
 

az 
Ifjúsági Unió Szekszárd 

közhasznú egyesület 2006. évi mőködésérıl 
 
 
 
 
1, Számviteli beszámoló 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege 14 174 
eFt, a saját tıke összege 6 517 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll 
az egyszerősített éves beszámoló „A” típusú mérlegébıl, „A” típusú közhasznú eredmény-
levezetésbıl, valamint a kiegészítı mellékletbıl. 
 
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 

Tárgyévben Egyesületünk 11 725 eFt költségvetési támogatást kapott a költségvetés különbözı 
alrendszereibıl. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A kimutatásban 
szerepelnek 2005-ben és 2007-ben kapott, de 2006-ra vonatkozó támogatások is. A felhasználást a 
támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk 
be. 
 
3, Vagyon felhasználása 

Elızı évhez képest 2 266 eFt összeggel nıt az Egyesület saját tıkéje. A tartalékképzés, 
mőködésünk biztonságának alapkövetelménye tekintettel arra, hogy jelentısen megváltozott az 
egyesület gazdálkodása (irodanyitás, alkalmazottak). Elengedhetetlen, hogy év végén olyan 
biztonsági tartalékkal rendelkezzünk, amely garantálja a következı esztendı elsı felének 
finanszírozását, figyelemmel a bevételek elhúzódó befolyására.  A mőködési tartalékképzés két 
éves pénzügyi tervének végére értünk, a következı években mindösszesen korrekciók történhetnek. 
Továbbra is alapelvünk, az egyesület törekedjen arra, hogy a tárgyévben megszerzett forrásokat 
még tárgyévben közhasznú céljainak elérése érdekében folytatott tevékenységeinkre fel is 
használjuk. A tıkefelhalmozást csak e tevékenység biztonságának és minıségének fejlesztése 
érdekében fogadható el. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete 
mutatja be.  
 
4, Célszerinti juttatások 

Egyesületünk nem segélyezı, vagy pénzosztó szervezet, így e címen továbbra sem történtek 
kifizetések (4. számú melléklet). 
 
5, Kapott támogatások bemutatása 

Tárgyévben közösségünk összesen 11 542 eFt támogatást kapott különbözı címen. Ez a támogatási 
szint 5%-os elızı évhez képesti megtévesztı relatív csökkenése, számvitelileg némi növekedést 
jelent: 10 965 eFt-ról 10 992 Ft-ra. Megnyugtató, hogy 2004 évet követıen elindult látványos 
fejlıdésünk célkitőzéseinknek megfelelıen mára stabilizálódott, társadalmi elfogadottságunk 
folyamatosan növekszik. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 
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A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú 
melléklet) eredmény-levezetése kapcsolatának bemutatása: 

      2006. évben megkapott tárgyévi támogatások 11.451.604 Ft 
      2007. évben realizálódott tárgyévi támogatások 90.000 Ft 
2005. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel 
egyezıen): 11.541.604 Ft 
      Kapott fejlesztési támogatások passzív idıbeli elhatárolása: -1.307.791 Ft 
      2006. évre jutó, fejlesztések halasztott bevétele (amortizáció arányában): 248.136 Ft 
      Elızı években utalt, tárgyévben felhasznált támogatások: 510.000 Ft 
      Tárgyévben kapott, de következı években felhasználandó támogatások: 0 Ft 
Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet: -549.655 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2006. 
évben (eredmény-levezetésben szereplı kapott támogatások): 10.991.949 Ft 
Számviteli szabályoknak megfelelıen tárgyévre jutó támogatások 2005. évben 
(eredmény-levezetésben szereplı kapott támogatások): 10.964.887 Ft 

 

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 

Hasonlóan az elızı esztendıkhöz, ez évben is csak a szükséges és indokolt költségtérítésekben 
részesültek Egyesületünk vezetıi, összesen 136 eFt összegben. Jól látható, hogy fejlıdésünk 
ellenére tovább csökkentek e ponton az egyesületi kifizetéseink. Ez elsısorban annak 
következménye, hogy a felmerült személyes költségek megtérítésének rögzített lehetıségével 
tulajdonképpen nem éltek tisztségviselıink. Ez szerény számításaink szerint több mint egy millió 
forint megtakarítást jelentett, végzett önkéntes munkájukon felül. A kifizetések részletezését a 6. 
számú melléklet tartalmazza. 
 

7, Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységünk rövid bemutatása 

7.1, A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése: 
Az Ifjúsági Unió Szekszárd ereje, a céljainkért dolgozó számos önkéntes áldozatos munkájában rejlik. Sokan 
kérdezik, hogy mi Közösségünk sikerének titka? Elárulom: Önkénteseink havi több mint 1700 órás önzetlen 
munkája, mőködésünk minden területén. Ez szerényen számítva is éves szinten több mint 24 millió forint 
hozzáadott értéket jelent! 

Minden lehetıséget, így ezt is meg kell ragadnunk, hogy köszönetet mondjunk, és tiszteletünket fejezzük 
ki  azoknak, akik egyesületi tagtársunkként, vagy csatlakozó szimpatizánsunkként megállnak egy pillanatra, 
és mai pénzhajhász világunkban mindenféle juttatás nélkül, csendesen és észrevétlenül tesznek közvetlen 
környezetünkért, az abban élı rohanó emberekért. Vagyis értünk. 

Miért? A válasz egyszerő: nem akarnak, nem akarunk olyan világban élni, ahol nincsenek ilyen nagyszerő 
emberek, ahol minden csak a pénz és a fogyasztás körül forog. 

Továbbra is nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy megfelelı feltételek és támogatás mellett dolgozhassanak 
önkénteseink, munkatársaink. Irodánk  kifejezetten népszerő, nem túlzás azt állítani, hogy átlagosan heti 50-
55 órát nyitva tart. Tovább növeltük technikai felszereltségünket, megteremtettük a biztonságos 
munkavégzés feltételeit. Népszerőségének köszönhetıen mára tulajdonképpen ki is nıttük irodánkat. A 
következı év feladata lesz megoldást találni erre az örömtelinek nevezhetı problémára. 

Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk www.ifu.hu honlapját, Varga Gábor társunknak köszönhetıen ma 
már egy kifejezetten modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Két újabb honlap 
üzemeltetése indult el, a Gemenci Nagydíjhoz kapcsolódó www.gemencgp.hu, és a Civil SzámAdó Szolgálat 
portálja a www.civilszamado.hu tanácsadó és szolgáltató oldal. 

Valamennyi tagunk rendelkezik már nevére szóló @ifu.hu e-mail címmel, melyhez korlátlan mérető tárhely 
és hatékony levélszemét szőrı rendszer tartozik. 

A XXI. századi kommunikációs lehetıségek megteremtésével háttérbe szorult a FIRKA  nevezető hírlapunk, 
és kulturális fórumunk. A tervezettnél kevesebbszer jelent meg, de úgy gondoljuk, hogy még mindig van 
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létjogosultsága, és a jövıben törekednünk kell tartalommal megtöltve, a többszöri megjelenésre. 
Fokozatosan áttérve a belsı hírlevélrıl a kulturális és szórakoztató folyóirat tartalomra. 

Közösségünk mőködésének világítótornya, igazodási pontja a 2005-ben bevezetett PQASSO 
minıségirányítási rendszer valós használata. A rendszer második szintjének bevezetése sikeresen megtörtént, 
a kitőzött feltételeket teljesítettük.  

Mőködı szakosztályaink tovább fejlıdtek. Számos programmal, és komoly szakmai teljesítménnyel járulnak 
hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Híresek vagyunk! Mára már látható, hogy 
további fejlıdésük támogatásához elengedhetetlen egy önálló, kifejezetten a szakosztályok munkáját segítı 
vezetıi csoport kialakítása. Ez a következı év nagy feladata! 

Nagy sikerrel kelt életre új szakosztályunk a Bor és kultúra szakosztály. Ki kell emelnünk Gébert Márta 
munkáját a szakosztály életre hívásában és tartalommal való megtöltésében.  

Mint minden évben, ebben is támogattuk tagjaink, önkénteseink kezdeményezéseit. Valljuk, hogy ezek csak 
javára vállnak közösségünknek, színesítik egyesületünk életét. Bátorítunk minden ifus társunkat, hogy bátran 
kérjenek segítséget tılünk céljainkhoz igazodó álmaik megvalósításához. 

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. Tulajdonképpen fı tevékenységünknek is 
nevezhetjük, erıforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Valamilyen módon mindegyik 
szakosztályunk e témakör köré szervezıdött, a mozgalom valamely szakágát mőveli. 

Büszkék vagyunk Bakáné Balogh Beáta vezette IFU Junior  szakosztályunk 2006. évi teljesítményére. 
Három tábort, egy sikeresen teljesített túraverseny évadot tudhatnak gyerkıceink maguk mögött. Regionális 
együttmőködésben (bonyhádiakkal, kaposváriakkal és paksiakkal) három, iskolaszünethez kötıdı, 
együttesen 14 napnyi táborozást: tavasszal és ısszel magas szakmai színvonalú edzıtábort, nyáron pedig a 
közkedvelt Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóját. Ott voltak két-három csapattal a régióban 
szervezett túraversenyeken, és Gubacsdarazsak csapatunk (Baka Barnabás, Pék Patrik és Varga Balázs) 14+ 
kategóriában megnyerte a 2005/2006 tanévi regionális túraverseny csapatbajnokságot. A szakosztály négy 
tagja sikeres ifjúsági túravezetıi vizsgát tett és büszke tagjai túravezetıi közösségünknek. Ebben az 
esztendıben a palacsinta partikat is e csapat ifjai rendezték, remek lehetıségként szervezıi tudományuk 
fitogtatására és természetesen a közösséghez tartozás erısítésére. 

2006-ban is kiemelkedı teljesítményt nyújtott Vízi-sport szakosztályunk. Boldizsár Zoltán vezette 
szakosztályunk kiváló lehetıségeket teremtett a víz szerelmesinek, hogy hódolhassanak szenvedélyüknek. 
Színes kínálatukkal (egy napos evezések télen, nyáron és ısszel, evezıs vándortábor, hagyományos és hó 
raffting) számos egyesületi tagot, és nagyszámú kívülállót mozgattak meg. Utóbbiak közül többen hasznos 
tagjai is lettek közösségünknek, amiért külön köszönet jár e csapatnak.  

Sikeresen teljesítette a 2006-os esztendıt a Magashegyi és sí szakosztályunk is. Ugyan még nem hódították 
meg az állomcsúcsokat (Kilimandzsáró, Mont Blanc, Evereszt alaptábor), ám remek programokkal 
kedveskedtek a magas vidékek rajongóinak. Pappert József szakosztályvezetı irányítása alatt voltak Észak-
Tirolban, a Raxon, bejárták a Plitvicei tavak környékét. Bíztató, hogy e csapat létszáma is folyamatosan 
gyarapszik, és nem adják fel álmaikat. Köszönet jár nekik, hogy öregbítik egyesületünk hírnevét.  

Ismét egy eredményes évet hagyott maga mögött a Tájékozódási-túraverseny szakosztályunk. Továbbra is 
népszerőbb egyesületünkben e versenyzési forma, melyért köszönet illeti Baka Ferencet a szakosztály 
vezetıjét, és természetesen túravezetı képzı csapatunkat is. E nagyon aktív, és sok önkéntest tömörítı csapat 
nevéhez kötıdik szakmai hírnevünket megalapozó programunk, a „3in1 Tájékozódási hétvége” 
megszervezése. Ebben az esztendıben extra kihívásként két magyar bajnoki fordulót rendeztünk egy 
hétvégén: a Kadarka Kupa  csapat és egyéni versenyeket, valamint az elıbbiekkel egy idıben a játékos, 
gyerekeknek és családoknak szóló SzarvasUgrató Kupa csapatversenyt. 

A magyar bajnokságban ebben az évben is van mire büszkék legyünk. Jakab Albert  társunk, egyesületünk 
színeiben megnyerte az egyéni viadalt. Büszkék vagyunk arra is, hogy az elızı évhez hasonlóan két társunk, 
Jakab Éva és Jakab Albert  vehetik át természetjárás kategóriában a megye év sportolója díjat. 

2005 év legjobb hazai teljesítménytúrája a Bartina Teljesítménytúra. Ez mindent elárul legnagyobb 
büszkeségünkrıl, melyet természetesen 2006-ban is, a harmadik szombaton, immáron hetedik alkalommal 
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Majkut Milán és Boldizsár Zoltán irányításával megrendeztünk. Gyalogos túra szakosztályunk kimagasló 
szakmai munkát végzett most is. A Majkut Milán  vezette csapat ki tett magáért, és a legtöbb embert 
mozgatott meg 2006-ban. A népszerő országos bakancsos eseményen túl, több egynapos gyalogtúra 
megszervezését tudhatja magáénak e szakosztályunk. Kiemelendı, hogy az IFU Juniorral és a TanÖsvény 
Természetjárásért Egyesülettel való remek együttmőködés eredményeként kifejezetten sok gyereknek 
mutattuk meg a gyalogtúrázásban rejlı élményeket. A szekszárdi Rotary Clubbal együttmőködve a faddi 
gyermekotthon lakóinak is lehetıséget teremtettünk az erdıjárásra, a sokadik alkalommal megszervezett 
megyei Mikulástúrán. 

A korábbi évek résztvevıinek bíztatására folytatódott a Kerékpáros szakosztályunk egyre nagyobb 
érdeklıdésre számot tartó programja, a Gemenc 100 Kerékpáros Teljesítménytúrára. A szakosztály ez évi 
egyetlen programja kimondottan hiánypótló esemény a térségünkben. Elismerés övezi a Balogh Richárd 
vezette csapat kezdeményezését, és évrıl évre többen pattannak két kerékre az ısz elsı szombatján. 
Szemmel láthatóan egyre népszerőbb környezetünkben a kerékpározás, és nem zárhatjuk e fejezet 
beszámolóját, hogy ne tegyünk említést a Gemenci Nagydíjról. 

2006-ban is egyesületünk legnagyobb szakmai kihívása volt hazánk egyetlen nemzetközileg elismert 
országúti kerékpáros eseményének megszervezése. A Gemenci Nagydíj, azon túl, hogy rangos nemzetközi 
verseny, remek eszköze a tömegsportszerő és biztonságos kerékpározás népszerősítésének. Ignácz György 
vezetésével a közel százfıs rendezıcsapat szponzoraink támogatásával különös hangsúlyt helyez arra, hogy 
valódi kerékpáros fesztivált jelentsen a Gemenc Kupa. Figyelünk arra, hogy a „profi” versenyzık mellett 
óvodásoktól a nagyszülıig ezen a három napon sokan biciklire pattanjanak. Nagy felelısséget jelent 
számunkra és a térség közössége számára ezen esemény életben tartása. A Gemenci Nagydíj komolyan 
hozzájárul ahhoz, hogy beszélhetünk hazai országúti kerékpáros élsportról, és a hozzá kapcsolódó utánpótlás 
nevelésrıl. 

7.3, A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének 
(besorolás: 9, 8): 

Mőködésünk második alappillére a környezetvédelem. Természetbarát szervezet vagyunk, és mint ilyen, 
minden lépésünket környezettudatosság jellemzi. 

Külön szakosztály foglalkozik e területtel. A Környezetvédelmi szakosztályt Szır Gábor  irányítja, 
folyamatosan aktivistákat és lehetıségeket keresve e tevékenységünk megerısítésére. A szakosztály munkája 
vezetıjének hazaérkezésével és elnökségi szintő felkarolásával erısödött fel ismét. 

Természetesen ebben az esztendıben is folytattuk környezettudatos nevelımunkánkat. Minden lehetıséget 
megragadunk a környezetvédelem fontosságának hangoztatására. 

Éllovasai vagyunk az újrahasznosított papír alkalmazásának terjesztésében. Példát mutatunk minden 
velünk kapcsolatba kerülı szervezetnek, magánszemélynek. Elkezdıdött egy akció kidolgozása annak 
elérésére, hogy régiónkban valamennyi állami intézmény, szervezet, mint az esıerdık legnagyobb 
fogyasztói, újrahasznosított papírt használjon. 

A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal partnerként jegyeztük a „Zöldül ı Tolna megye” 
programot. A fórum lehetıséget kínált a megyei természet- és környezetvédelmi civil szervezetek 
bemutatkozására, tapasztalatok megosztására és partnerség építésre. Egyesületünkbıl négyen vettek részt a 
rendezvényen, a mi színeinkben Baka Ferenc és Szır Gábor. Az esemény kezdetét jelenti a Tolna megyei 
„zöld” szervezetek együttmőködésének, és alapja lehet KÖTHÁLÓ elképzelésünk megvalósításának. 

A Dél-dunántúli TIPP Hidak  – Dél-Dunántúli Szakmai Partnerség-fejlesztı Mőhely Természet- és 
Környezetvédelem témakörő kommunikációs és partnerség-építı tréningjén Baka Ferenc képviselt 
bennünket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a jövıben megvalósítani kívánt zöld fejlesztéseinkhez 
partnereket, konzorciumi társakat és ötleteket találjunk. Eredményes hat napot tudhatunk magunk mögött. 

Együttmőködésünk továbbra is határozottan jónak mondható a helyi és regionális természetvédelmi 
szervekkel (Önkormányzati „zöld” hatósággal, Duna-Dráva nemzeti Parkkal), és a természetvédelemhez 
kötıdı szervezıdésekkel (civilszervezetek, vadásztársaságok). 
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7.4, Hazánk, valamint Európa értékeinek megismerése, hagyományainak ápolása és továbbadása 
(besorolás: 6): 

Maga a természetjárás nem csak sport. Talán a legösszetettebb szabadidıs cselekvési sor. A fizikai 
teljesítményen túl, a szellemi megújulás is célunk. A természet nyugalmának és csodáinak megélése mellett, 
valódi tudástranszfer. Épített örökségek és néprajzi értékek, a természet „láthatatlan” csodáinak feltárulása és 
értékeinek megismerése. Találkozás lehetısége más kulturális értékeket hordozó emberekkel, megérezni 
közösségeik hangulatát. 

Szakosztályaink felkészült programszervezıi, gondosan ügyelnek arra, hogy valamennyi programunk 
alkalmával bemutassák a helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített és néprajzi értékét is.  

Szakosztályi programjaink tervezésekor kifejezetten figyeltünk arra, hogy a soron következı alkalommal egy 
olyan tájegységet mutassunk be, amelyen még nem járt egyesületünk, vagy ha visszatérı vendégek vagyunk 
ott, egy teljesen új arcát tárjuk fel a helynek. 

Ebben az esztendıben jártunk a magashegyi szakosztállyal Dél-Tirolban, a Raxon és a Plitvicei nemzeti 
parkban, az országjáró szakosztállyal Prágában, a vízi sport szakosztállyal Szlovákiában, a Bodrogon és a 
Tiszán, a Hévízi-patakon és a Sión.  A túraversenyzıkkel a Mecsekben, az Alföldön, az Északi- és a 
Dunántúli Középhegységben, valamint a Zselicben, a juniorokkal Kaposvár környékén, Budapesten, a 
Budai-hegységben és Csillebércen, a gyalogosokkal a Szekszárdi-dombságban és a Gemencben. 

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

Közösségünk értékrendje egyértelmő. Gondosan figyelünk arra, hogy a velünk kapcsolatba kerülık tisztában 
legyenek vele, és sajátjuknak is tekintsék azt. 

Értékünk a tolerancia és a szolidaritás, jól megférnek sorainkban a más-más politikai irányzat hívei, a más 
vallásúak és kisebbségi csoportok tagjai. Nincs különbség iskolai végzettség, életkor, vagy vagyoni helyzet 
alapján. 2006-ban is törekedtünk az esélyegyenlıség biztosítására. 

Valódi közösségnek nevezhetjük magunkat! 

7.6, Kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel: 

A PQASSO partnerségre vonatkozó önértékelésében kiemelkedıen magasak a mutatóink! Bizonyítéka ez 
annak, hogy civil és szakmai létünket erıs partneri kapcsolatokban tudjuk csak elképzelni. 2006-ban is 
mindent elkövettünk annak érdekében, hogy megtartsuk eddigi kölcsönösen gyümölcsözı kapcsolatainkat, és 
törekedtünk arra, hogy újakat építsünk ki. 

Ilyen új kapcsolatunk, határon átnyúló. A Nemzeti Civil Alapprogram segítségével kapcsolatot vettünk fel 
egy újvidéki magyar ifjúsági szervezettel, a Vajdasági Magyar Ifjúság helyi közösségével. A 
kapcsolatfelvétel során megállapodtunk abban, hogy partneri viszonyunk a természetjáró tevékenység köré 
szervezıdik majd. Lefektettük a tartós együttmőködés alapjait, a program folytatása és tartalommal való 
megtöltése a következı évek kellemes feladata. Köszönet jár Berlinger Anitának , aki szorgalmas munkával 
irányította e partnerség kialakulását. 

Számos új ismeretséget kötöttünk a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség TIPP képzései során. 
Nem csak civil körökben, hanem vállalkozói és állami szervezetek körében is. E kapcsolatok elsısorban az 
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektekben való partnerséget célozzák. Komoly segítséget jelent 
ez jövıbeni elképzeléseink megvalósításában. Stabil tagjai vagyunk a virtuálisan létezı Dél-dunántúli 
Fejlesztı Szervezetek Szövetségének. 

Kihasználtunk minden lehetıséget arra, hogy bemutassuk: egyesületünk látványos fejlıdésének egyik 
motorja, a hatékony partneri együttmőködés. Fontos alaptételünk, hogy egymást segítve van lehetıségünk 
magas szakmai színvonalon tenni céljainkért. 

Továbbra is partnerkapcsolataink jelentıs része, a Természetbarát mozgalmon belülrıl kerül ki. Komoly 
szakmai, egymást kölcsönösen segítı, erıs kapcsolatokról – valódi barátságról - beszélhetünk. A Tolna 
Megyei Természetbarát Szövetség által generált partnerség szellemét példaértékőnek tartjuk, és elismerten 
képviseljük az egész országban. Különösen erıs szimbiózis alakult ki a dél-dunántúli túraversenyt szervezı 
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és a gyermekekkel foglalkozó egyesületekkel, ami a szakmai segítségen túl erıforrás takarékosságot is jelent, 
legyen az technikai vagy humán. Nem kérdés a segítségnyújtás egymásnak. 

Tovább erısödött a Civil SzámAdó Szolgálat keretében alakuló speciális kapcsolatrendszerünk. A civil 
szervezetek számvitele, adózása területén szakértıkké váltunk, mára már Régió szerte elismerten. Számos 
civil szervezetet segítünk eligazodni az egyre bonyolultabbá váló útvesztıben. Számos szervezettel kerültünk 
eseti és napi munkakapcsolatba. Lefektettük alapját az együttmőködés magasabb szintre emeléséhez, a 
Civilvezetık Klubjának létrehozása a következı év kihívása lesz. 

Tovább erısítjük kapcsolatainkat a zöld mozgalmon belül is. Kihasználtunk minden helyi alkalmat, hogy 
beilleszkedjünk és elfoglaljuk kijelölt helyünk, ebben a közösségbe (TIPP képzés, zöld konferencia).  

A Gemenci Nagydíjjal különleges a helyzetünk a magyar országúti kerékpáros sportközösségen belül. Fontos 
stratégiai partnerek vagyunk, de ez idáig külsı szövetségesként. Felelısségünk nagy: két éve csak mi 
vagyunk képesek a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elvárásainak megfelelı, világranglista pontokat adó 
versenyt rendezni Magyarországon. Szakmai elismertségünk e körökben 2006-ban tovább erısödött. 

Komoly mecénás körökben forog nevünk. Figyel ránk a média, jó kapcsolatunk van a helyi sajtóval. Ezek 
közül kiemelkedik a Rádió Antrit, a Szekszárdi Vasárnap, a Tolna Táj Televízió és a Tolnai Népújság. Már 
nem csak a Nagydíj kap helyet e médiumokban. Eljuttathatjuk valamennyi jelentıs eseményünk hírét a 
térség lakóinak, közéleti szereplıkké váltunk. 

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 
versenyalbizottságát Jakab Albert társunk irányítja. Az IFU Juniorral aktív tagjai vagyunk a Természetjáró 
Fiatalok Szövetségének, melynek elnökségében Györfi Gyula vállalt munkát. Csatlakoztunk a Magyar 
természetvédelmi Szervezetek Szövetségéhez is.  

7.7, A fiatalok demokráciára nevelése, érdekképviselete (besorolás: 10): 

Egyesületünk fontos értéke, hogy demokratikusan mőködik. Mőködtetjük valamennyi demokratikus 
intézményünket, valamennyi tagunknak biztosítjuk jogait, és valamennyi tagunktól számon kérjük 
kötelezettségeit.  

Nevelımunkánk lényege, hogy példát mutatunk, és minden helyzetben hangsúlyozzuk a demokrácia 
fontosságát. Szolgáltatásaink során, a velünk kapcsolatba kerülı civil szervezeteknek elıadások, 
tanácsadások során külön hangsúlyozzuk a demokratikus játékszabályok betartásának fontosságát. 

Ismét szerepet vállaltunk három érdekképviseleti szervezetben, néhány év kihagyás után. Ebben az 
esztendıben csatlakoztunk a szekszárdi Civil Kerekasztalhoz, ahol Ignácz György társunk annak 
elnökségében vállalt szerepet. Tagjává váltunk a szekszárdi kistérség fejlesztési tanácsa mellett mőködı 
Civil Egyeztetı Fórumnak, melynek delegáltja Györfi Gyula, aki tanácskozási joggal képviseli a kistérség 
civiljeit a Tanács ülésein. Berlinger Anita és Pék Patrik jeleníti meg egyesületünk véleményét a Szekszárd 
Városi Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórumban. 

A következı esztendıben saját kezdeményezésünkként életre kívánunk hívni egy civil vezetıket tömörítı 
klubot , melynek egyik feladata a nyitott törvénykezés terén munkára bírni a civileket, és hatékony 
érdekkijárási rendszer kialakítása. Ennek alapötletét a Dél-dunántúli Régió TIPP Hidak Fejlesztı 
Szervezetek Szövetsége 2006 évi képzése során kaptuk. 

7.8, Szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése (besorolás: 4): 

A 2005-ben indult, és 2006. nyarán vizsgával zárult a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség több 
szakágban és több fokozatba indított túravezetı képzése. Természetesen több társunk tett sikeres vizsgát, 
erısítve egyesületünk szakmai hátterét. Külön öröm számunkra, hogy csatlakoztak a szakmai csapathoz 
juniorjaink is, sikeres gyalogos szakágú ifjúsági túravezetıi vizsgát tett Baka Barnabás, Pék Patrik, Szigeti 
Kristóf és Varga Balázs. Bronzjelvényes gyalogos túravezetıvé és közben ifussá vált Viola Sztricsevits 
István. Felsıfokú túravezetıi minısítést szerzett gyalogos szakágban Berlinger Anita, Bischof Tamás, 
Majkut Milán és Pappert József. 
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Egyesületünkben immáron vannak jól képzett gyalogos és kerékpáros túravezetıi, vannak vesenybíróink és 
vizsgaszervezıink. Hamarosan lesznek vízi túravezetıink is, ebben az esztendıben hárman vágtak neki ez 
utóbbi jártasság megszerzésének. 

Büszkék lehetünk arra, hogy tagjaink közel egyharmada vizsgázott túravezetı. Továbbra is szívesen 
támogatjuk tagjaink szakképzését, bátorítunk mindenkit e területen használható szaktudás megszerzését. 

A túravezetı képzésbıl nem csak szakmai mesterek kerülnek ki, hanem remek közösségszervezık. 
Közösségünk fontos vezetıi utánpótlás nevelı lehetısége, és kiváló önkénteseket nyerünk folyamatosan 
céljaink eléréséhez. 

Nagy erénye a megyei természetbarát mozgalomnak, hogy nagyon sokan fontosnak tartják az utánpótlás 
nevelést, és mindent elkövetnek a tárgyi és személyi feltételek biztosításában, rengeteg önkéntes munkát 
végeztek és végeznek egyesületünk oktatói is: Bakáné Balogh Beáta, Berlinder Anita, Bischof Tamás, Dani 
Viktória, Dománszky Zoltán, Fárbás Csaba, Györfi Gyula, Jakab Albert, Jakab Éva, Pappert József. 
Köszönet áldozatos munkájukért. 

Nem csak túravezetı képzéseken vettek részt önkénteseink ebben az esztendıben. Aktív résztvevıi voltunk a 
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség TIPP képzéseinek. Eddig négy képzésen vettünk részt, 
Berlinger Anita négy napos Bázis: Kommunikációs; Györfi Gyula és Pap András nyolc napos Hidak: 
Fejlesztı Szervezetek Szövetsége; Baka Ferenc hat napos Hidak: Szakmai Partnerség-fejlesztı Mőhely 
Természet- és Környezetvédelem témakörő kommunikációs és partnerség-építı képzésén. A negyedik 
képzésre már 2007-ben került sor, a haladó nyolc napos Kaleidoszkóp: Partnerségre épülı integrált 
projektfejlesztı tréningen Györfi Gyula és Pap András vett részt. Az ingyenes program az Európai Uniós 
pályázatokon való részvételt támogatja. 

Berlinger Anita és Jakab Éva sikeresen végezte el az Esélyek Háza és partnerei közös rendezésében zajló, „A 
civil munka értékeinek kommunikálása a médiában” címő, számunkra igencsak hasznos képzését. Nem 
hagytuk ki az Európai Integrációs Pontok Hálózata helyi szervezéső „EU stúdium civileknek” tanfolyamát 
sem, ahol Berlinger Anita és Pap András képviselt minket. 

7.9, A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidısport (besorolás: 1, 14): 

Valljuk, hogy valamennyi sport közül a természetjárás a legkomplexebb egészségmegırzı tevékenység. E 
szabadidısport, jellegénél fogva nem csak a testi, hanem a lelki egészség megırzését is szolgálja. Korunkat 
jellemzı urbanizációs betegségekre szakemberek is a természetjárást javasolják gyógyírként. Igazi rekreációt 
jelent, korra és nemre való tekintet nélkül, olcsón, bárki számára elérhetı módon. 

Fı tevékenységünk ez, és nagyszámú programunk zöme errıl szól. A természetbe hívunk környezetünkbıl 
mindenkit: gyalogosan, vagy kerékpár nyergébe ülve, evezılapátot markolva, vagy sziklákba kapaszkodva. 
Futva vagy sétálva, ki-ki érzése szerint, a teljesítményért, vagy csak egyszerően a természet szépségéért, 
itthon vagy külföldön. 1996 óta, és természetesen 2006-ban is errıl szól elsısorban az Ifjúsági Unió 
Szekszárd. Több száz embert, köztük rengeteg gyereket és fiatalt vittünk ki a természetbe. 

2006-ban is hangsúly helyeztünk ezen életforma népszerősítésére, kihasználtunk minden fórumot a figyelem 
és az érdeklıdés felkeltésére. Iskolavédınıként Bakáné Balogh Beáta komoly munkát végzett 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! 

A természetjárás, mint életforma továbbra is alapérték közösségünkben. Örökifjúvá tesz mindenkit. 

Értékrendünk alapja, hogy mindenki felelıs egészségéért, és teszünk mindaz ellen, ami „civilizációs” 
hatásként rombolja az egészséget. Büszkék vagyunk arra, hogy tagjaink 98%-a nem dohányzik és nincs 
sorainkban olyan, aki kábítószerezne! Nem kirekesztés eredménye ez, hanem az alternatíva kínálta 
eredmény! 
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7.10, A természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása (besorolás: 1, 
14): 

Fontos kiemelni, hogy egyesületünknél a fıtevékenységként meghatározott természetjárás nem csak azt 
jelenti, hogy programokat szervezünk. Teszünk azzal is a mozgalomért és a közösségért (és a közösség alatt 
értsük térségünk lakosságát!), hogy infrastruktúrát fejlesztünk és tartunk fenn, turisztikai termékeket hozunk 
létre, és a közösséget segítı turisztikai marketing tevékenységet is végzünk. 

Ez év ıszén a Kadarka Kulcsosházon ismét egy nagyobb volumenő fejlesztést indítottunk el, amely 2007. 
májusában zárul le. A fejlesztés lényege, hogy komfortosabbá, XXI. századibbá tegyük a 2012-ig 
kezelésünkben lévı bázist. Megoldásra kerül az épület szigetelése, és lesz végre fürdıje, vizesblokkja a 
háznak. Ezzel a magyaregregyi kulcsosház eléri fejlesztési terveink teljes megvalósítási szintjét, és tartósan 
(megszakítások nélkül) a szervezett természetjárók birtokába adjuk. 

Kiigazításra került a Kadarka Borút  fejlesztési tervünk, és konkrét megvalósítási program készült, melynek 
elkészülte 2007. szeptemberére várható. Ennek keretében az eredeti elképzelés (települési leágazók, 
borospincék bekötése, borászati tanösvény kialakítása) mellett komoly marketing elemek jelentek meg: a 
Szekszárdi Borvidék Útlevél ötlete és a Szekszárdi Borvidék 1:20000-es léptékő térképének megjelentetése a 
Turizmus Rt. támogatásával. A térképen feltüntetésre kerülnek a borvidék látogatható borospincéi és 
természetesen a fontosabb dőlık nevei. 

Az elızı évben kiadott Szálka – Sötétvölgy-Dél tájfutó térképünket helyesbíttettük, és nagy 
példányszámban megjelentettük. Megtanultuk a térképkiadás fortélyait, és semmi akadálya annak, hogy a 
közösség szolgálatában további térképeket jelentessünk majd meg. 

7.11, A Dél-Dunántúli régióban elıre mozdítani az innovációt és a területfejlesztést, kiemelt figyelemmel a 
civil szféra (harmadik szektor) fejlesztésére: 

Kidolgozásra került látványterv szinten a több mint két éve dédelgetett Szálkai projekttervünk, TIPP 
Innovációs Központ néven. Komoly elıkészületeket tettünk annak érdekében, hogy akár már 2007-ben 
beadható projekt terv legyen. A projekt lényege egy három pillérre támaszkodó központ felépítése és 
üzemeltetése Szálka község központjában. A három pillér: a térség és Szálka turisztikai képességeinek 
növelése (alagsori szabadidıközponttal, és tetıtéri turista osztályú, nem kereskedelmi szállással), a civil 
szektor humánerıforrás fejlesztése (központ és képzıintézmény), a térség „zöld” szervezeteinek központja 
(tér és képzés). Elképzelésünk illeszkedik az ország, a régió és a kistérség fejlesztési elképzeléseihez.  

Korábbi, úgynevezett „Lila” projektünk megvalósítását háttérbe helyeztük. Jelenleg nincs közösségi akarat a 
kézenfekvı terv megvalósítására, a valamikori Egészségügyi Szakiskola erre teljesen alkalmas épületébıl 
belátható idın belül nem lesz turistaszálló és civil inkubátorház. 

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 egyesületünk tevékenységének harmadik pillér e. A 2004-ben életre hívott Civil 
SzámAdó Szolgálat célja, hogy szakmai tanácsadással, képzésekkel és jóval a piaci ár alatti komplex 
SzámAdó szolgáltatásokkal hozzájáruljuk Dél-Dunántúlon a civil szektor fejlıdéséhez, megerısödéséhez. 

2006-ban tovább erısödött, és már regionális szintre fejlıdött programunk. Egyesületünk által kínált teljes 
körő számviteli, ügyviteli szolgáltatásunkat már több mint 40 szerzıdött ügyfél veszi igénybe. Bátran 
állíthatjuk, hogy jelenlegi ügyfeleink jó hírét viszik a Szolgálatnak – ezáltal Egyesületünknek is. Jól mutatja 
ezt az is, hogy különösebb reklám nélkül, folyamatosan csatlakoztak rendszerünkhöz a civil szervezetek.  

Ingyenes tanácsadásaink révén a térség non-profit szervezetei mindinkább megfelelnek a törvényes 
mőködés elvárásainak, eredményesebben pályáznak és számolnak el támogatásaikkal. Személyes 
tanácsadásainkat 2006-ban közel 70 szervezet vette igénybe. Rendszeresen tartottunk csoportos 
tanácsadásokat, elıadásokat melyekbıl több mint 200 civil szervezet „profitált”.  

Új lehetıséget jelent a Civil SzámAdó Szolgálat munkájának szélesítésében, hogy az NCA támogatásával 
elkészült a civil szervezetek számára komoly segítséget jelentı Civil SzámAdó Portálunk. A rendszert 
folyamatosan bıvítjük és fejlesztjük. Mőködésének jelentıs próbája 2007 elsı felében lesz. 
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Önkéntes segítıivé váltunk a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának. 
Szakértıink felvállalták, hogy segítik a Kollégium pályázatainak bemutatását, és közremőködnek a pályázó 
civil szervezetek tájékoztatásában, karöltve a régió Civil Szolgáltató Központjaival. Szakmai véleménnyel 
segítettük a kollégium döntés-elıkészítését és a kezelıszerv munkáját is. 

A SzámAdó Szolgálat munkáját 3 lelkes önkéntes szakértı: Jakab Éva, Györfi Gyula  és Szabó Tamás, 
illetve egy fıállású alkalmazott: Pap András végezte. 2007 feladata a Szolgálat fejlesztése, átszervezése. 
További munkatársak bevonása, és a feltételek erısítése. 

Befejeztük és publikáltuk a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával és a Civil Társadalom Fejlıdéséért 
Alapítvány szakmai segítségével 2005-ben indított, „Tolna megyei Civil Szervezetek Törvényességi 
Megfelelése” címő hiánypótló kutatásunkat. A 300-as reprezentatív minta kutatásának eredményeként 
készült terjedelmes dolgozat egyesületünk honlapján megtekinthetı és az elérhetıvé tett adatok 
felhasználásával tovább elemezhetı.  
 
 
 
 
Szekszárd, 2007. március 3. 
 
 
 
 

Györfi Gyula 
elnök 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 

A közhasznúsági jelentést az Ifjúsági Unió Szekszárd taggyőlése 2007. március 3-ai ülésén 
elfogadta 



Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

A beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvvizsgáló nem auditálta.

Györfi Gyula elnök

Ifjúsági Unió Szekszárd

Egyszerősített éves beszámoló
a 2006-os évrıl

Szekszárd, 2007. március 3.

18854598-9199-529-17

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.
Pk. 60.129/1996.



Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Mérleg

Fordulónap: 2006.12.31

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

a b c d e

  A.  Befektetett eszközök 5 449                         -                                 7 243                         
I.  Immateriális javak 368                                    -                                         974                                    
II.  Tárgyi eszközök 5 081                                 -                                         6 269                                 
III.  Befektetett pénzügyi eszközök -                                         -                                         -                                         
IV.  Befektetett eszközök értékhelyesbítése -                                         -                                         -                                         

  B.  Forgóeszközök 5 273                         -                                 6 500                         
I.  Készletek 331                                    -                                         221                                    
II.  Követelések 3 196                                 -                                         1 021                                 
III.  Értékpapírok -                                         -                                         -                                         
IV.  Pénzeszközök 1 746                                 -                                         5 258                                 

  C.  Aktív id ıbeli elhatárolások 3 193                         -                                 684                            
  Eszközök összesen 13 915                       -                                14 427                       

  D.  Saját tıke 4 251                         -                                 6 517                         
I.  Induló tıke -                                         -                                         -                                         
II.  Tıkeváltozás 2 936                                 -                                         4 251                                 
III.  Lekötött tartalék -                                         -                                         -                                         
IV.  Értékelési tartalék -                                         -                                         -                                         
V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 1 315                                 -                                         2 266                                 
VI.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl -                                         -                                         -                                         

  E.  Céltartalékok -                                 -                                 -                                 
  F.  Kötelezettségek 4 236                         -                                 2 962                         

I.  Hátrasorolt kötelezettségek -                                         -                                         -                                         
II.  Hosszú lejáratú kötelezettségek -                                         -                                         -                                         
III.  Rövid lejáratú kötelezettségek 4 236                                 -                                         2 962                                 

  G.  Passzív id ıbeli elhatárolások 5 428                         -                                 4 948                         
  Források összesen 13 915                       -                                14 427                       

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2007. március 3.
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Ifjúsági Unió Szekszárd
KSH: 18854598-9199-529-17 Eredménykimutatás

Fordulónap: 2006.12.31

Adatok eFt-ban

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

Tárgyév

a b c d e

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 23 223                -                          27 721                
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 6 740                         -                                7 794                         

a. alapítótól -                                         -                                         -                                         

b. központi költségvetéstıl 4 863                                  -                                         5 268                                  

c. helyi önkormányzattól 287                                     -                                         57                                       

d. egyéb 1 590                                  -                                         2 469                                  

2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 225                         -                                3 198                         

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 10 555                       -                                13 768                       

4. Tagdíjból származó bevételek 292                            -                                264                            

5. Egyéb bevételek 1 060                         -                                1 079                         

6. Pénzügyi mőveletek bevételei 20                              -                                24                              

7. Rendkívüli bevételek -                                -                                -                                

8. Aktivált saját teljesítmény értéke 331                            -                                1 594                         

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

2. Egyéb bevételek -                                -                                -                                

3. Pénzügyi mőveletek bevételei -                                -                                -                                

4. Rendkívüli bevételek -                                -                                -                                

C. Összes bevétel 23 223                 -                          27 721                 

D. Közhasznú tevékenység költségei 21 908                -                          25 455                
1. Anyagjellegő ráfordítások 14 848                       -                                18 125                       

2. Személyi jellegő ráfordítások 5 508                         -                                5 399                         

3. Értékcsökkenési leírás 1 086                         -                                1 057                         

4. Egyéb ráfordítások 466                            -                                858                            

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai -                                -                                16                              

6. Rendkívüli ráfordítások -                                -                                -                                

E. Vállalkozási tevékenység költségei -                          -                          -                          
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 tevékenység költségei (D+E) 21 908                 -                          25 455                 

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

H. Adófizetési kötelezettség -                                 -                                 -                                 

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

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1 315                   -                          2 266                   

5 508                         -                                 5 399                         

1. Bérköltségek 2 143                         -                                2 134                         

a. munkabér 2 143                         -                                 2 134                         

b. megbízási díjak -                                 -                                 -                                 

c. polgári szolgálatos zsoldja -                                 -                                 -                                 

2. Személyi jellegő egyéb költségek 2 598                         -                                2 685                         

3. Személyi jellegő költségek közterhei 767                            -                                580                            

180                            -                                 -                                 

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 180                            -                                -                                

Tájékoztató adatok

A. Személyi jelleg ő ráfordítások

B. Nyújtott támogatások

Györfi Gyula elnök
Szekszárd, 2007. március 3.
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Kiegészítı melléklet 2005.

Ifjúsági Unió Szekszárd

Györfi Gyula elnök

Kelt: Szekszárd, 2007. március 3.

Kiegészítı melléklet
2006. évi közhasznú egyszerősített beszámolóhoz
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Kiegészítı melléklet 2005.

Berlinger Anita alelnök 20/2006-137

I. Általános rész

1. Az Egyesület bemutatása

Az egyesület neve:

Székhelye:

Ifjúsági Unió Szekszárd

7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Mőködési forma:

1996. szeptember 7.

1998. november 2-tıl közhasznú egyesület

(származtatott jogi személyként): 1990. április 1.

Az alapítás idıpontja (önálló):

Megoszlása (%)Induló vagyon (eFt)Alapító neve

Az Egyesület induló vagyona

Györfi Gyula elnök 30/9162-308

Szabó Tamás Gazdálkodásért felelıs tag

Összesen: 0 100,000%

Felügyelı Bizottság tagjai: Hollósi Péter elnök 30/9697-035

Pék Györgyi Minıségügyért felelıs tag

Bírósági bejegyzés száma és kelte: Pk.60.129/1996. - 1996. október 7.

Az egyesület statisztikai számjele: 18854598-9199-529-17

Az egyesület adószáma: 18854598-1-17

Az egyesület képviselıi:

Az egyesület telephelye(i): Magyaregregy, Külterület 0195. hrsz.

Az elnökség további tagjai: Jakab Éva gazdasági vezetı

Baka Ferenc alelnök 20/9417-027

Balogh Judit titkár

Szekszárd, Szent László u. 19. Fsz/2.

Elérhetıségek (telefon, fax): 74/512-073 74/512-074

             (honlap, e-mailcím):

Ignácz György technikai referens

Pappert József turisztikai referens

www.ifu.hu ifu@ifu.hu
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2.
3.

Az Egyesület fıbb tevékenységei

Sorszám Leírása
1. Fiatalok aktivizálása a tevékeny közösségi életre

A természetjárás népszrősítése, segítése.
Környezet- és természetvédelmi tevékenység

Egyesületünknél a könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások
rendjét a számlarend tartalmazza.

7. Szabadidısport: természetjárás (fıtevékenység)
8. Nem üzleti szálláshely szolgáltatás
9. Szakértıi tevékenység más civil-, közhasznú szervezeteknek

Hagyományápolás
Fiatalok demokráciára nevelése
Oktatás, képzés

4.
5.
6.

2. Számviteli politika fıbb vonásai

Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása az Egyesület üzletpolitikájára épülve a várható használati
idınek megfelelıen történik.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentısen
lecsökkent, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódott,
megsemmisült, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható,
illetve használhatatlan.

Könyvvezetés módja

A közhasznú egyszerősített éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában
foglaltak szerint február 28. Fordulónapjadecember 31. A beszámoló a mérleget, az
eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza.

a, Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

b, Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Maradvány érték akkor kerül meghatározásra, ha az eszköz hasznos élettartama rövidebb
idıre kerül meghatározásra, mint a mőszaki-gazdasági életartam, és a számított
maradványérték meghaladja az eszköz egy éves amortizációjának összegét.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni azon eszközöknél, ahol a piaci érték tartósan
(egy éven túl) és jelentısen (az eszköz egy éves amortizációs összegén felül) alacsonyabb a
nyilvántartási értéknél.

Beszámoló készítés rendje

10. Civil SzámAdó Szolgálat

6/22. oldal
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a,
b,
c,
d,
e,

a,

b,

c,

d,

e, 

f,

Értékvesztést kell elszámolni

a vásárolt készleteknél (anyag, áru), 

Eszközök és források értékelési eljárása

A devizában keletkezett tételek az aktuális MNB hivatalos árfolyamán átszámított értékben
kerülnek nyilvántartásba. Az év végén (forduló napon) meglévı íly módon nyilvántartott
tételeket az akkor érvényes MNB árfolyam értékelésre kerülnek.

Követelések, kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek a mérlegben. 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök
beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba, az értékcsökkenés halmozott összegével
csökkentve épülnek a mérlegbe.

A készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a kimutatásban. A tételes leltárfelvételre
az év utolsó munkanapján került sor. A leltár kiértékelésekor a tényleges készletérték utolsó
beszerzési áras módszerrel került meghatározásra. 

Amennyiben az eszközök könyv szerinti értékét jelentısen és tartósan meghaladja piaci
értéken, és korábban terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra, a korábbi terven felüli
értékcsökkenést megszüntetve, illetben csökkentve kell az eszköz könyv szerinti értékét
piaci értékre, legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értékre
visszaírni.

A befektetett pénzügyi eszközök könyvszerinti értéken kerülnek kimutatásra.

a saját termeléső készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat).
abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentısen alacsonyabb
mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Tartós csökkenésnek minısül az értékvesztés meghatározása szempontjából, ha az eszközök
nyilvántartásba vétele és a mérleg készítés idıpontja között egy év eltelt.  

Jelentıs mértékő a csökkenés, ha a készlet értéke a nyilvántartási árhoz viszonyítva legalább
20 %-kal lecsökkent, a követelések esetében, ha a követelésvárhatóan megtérülı összege és a
könyv szerinti értéke közötti különbözet meghaladja a követelés bekerülési értékének legalább
10 %-át. 

Értékvesztés elszámolása

Értékpapírok és pénzeszközök könyv szerinti (bekerülési)értéken szerepelnek a mérlegben.
A beszámolóban kimutatott pénzeszközök a bankszámlák évi utolsó banki kivonatán
kimutatott összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyezı értékkel kerül a
mérlegbe.

a gazdasági társaságban lévı - tulajdoni részesedést jelentı - befektetéseknél, 
az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítı  értékpapíroknál,
a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés idıpontjáig nem rendezett követeléseknél,

Aktív és passzív idıbeli elhatárolások a számviteli törvényben meghatározottmódon a
szükséges tételekre rendben képzi meg.
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E. Céltartalékok 0 0 0,00%

2 936 4 251 44,79%

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A lényeges kategória meghatározása
A tevékenység szempontjából lényegesnek tekintendı milyen olyan eltérés, melynek
következtében a saját tıke összege 20 %-ot meghaladóan változik.

Céltartalék képzés
Az eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges mértékben:

a) azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévı ügyletekbıl, szerzıdésekbıl származó,
harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan
felmerülnek, de összegük vagy esedékességük idıpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan,
és azokra az Egyesületünk a szükséges fedezetet más módon nem biztosította;
b) az olyan várható jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre, amelyek - a

mérlegkészítés idıpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - feltételezhetıen vagy
bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük idıpontja a mérlegkészítéskor még
bizonytalan és nem sorolhatók a passzív idıbeli elhatárolások közé;

c) a devizában fizetendı kötelezettségek nem realizált árfolyamveszteségének halasztott
ráfordításként történı elszámolásakor, az e címen képzett aktív idıbeli elhatárolás összegében
céltartalékot kell képezni. 

Az Egyesület könyvelését saját magunk végezzük. A számviteli beszámolót, önkéntes
munkában  Györfi Gyula bejegyzett mérlegképes könyvelı állította össze.

3.1 A vagyoni helyzet alakulása

Változás %-aTárgyévi eFtElızı évi eFtMegnevezés

368 974
32,92%A. Befektetett eszközök 5 449 7 243

164,67%I. Immateriális javak

0,00%III. Befektetett pénzügyi eszközök
5 081 6 269 23,38%

0 0
II. Tárgyi eszközök

B. Forgóeszközök 5 273 6 500 23,27%

1 021 -68,05%II. Követelések
331 221 -33,23%I. Készletek

0 0 0,00%III. Értékpapírok
787 573 -27,19%1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

3 196

1 746 5 258 201,15%IV. Pénzeszközök
C. Aktív idıbeli elhatárolások 3 193 684 -78,58%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 13 915 14 427 3,68%
D. Saját tıke 4 251 6 517 53,31%

0 0 0,00%I. Induló tıke

1 315 2 266 72,32%V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl
IV. Elızı évek tıkeváltozása

Könyvelés
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3.Vevıktıl kapott elılegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 1 041 166

146 335 129,45%

0 0 0,00%

Forgóeszközök aránya 60,84% 49,80% -11,05%
Befektetett eszközök aránya 39,16% 50,20% 11,05%

-84,05%

F. Kötelezettségek 4 236 2 962 -30,08%
I. Hátrasorolt kötelezettségek

2 962 -30,08%III. Rövid lejáratú kötelezettségek
0 0 0,00%II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0 0,00%2. Rövid lejáratú hitelek
1 442 2 108 46,19%1. Rövid lejáratú kölcsönök
4 236

1 607 353 -78,03%8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív idıbeli elhatárolások 5 428 4 948 -8,84%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 13 915 14 427 3,68%

Kapcsolódó mutatók

Elızı év Tárgyév VáltozásMutató

Tıkeerısség 30,55% 45,17% 14,62%
Céltartalékok aránya 0,00% 0,00% 0,00%
Befektetett eszközök fedezete I. 78,01% 89,98% 11,96%
Befektetett eszközök fedezete II. 78,01% 89,98% 11,96%
Forgótıke, saját tıke aránya 223,69% 145,19% -78,50%

3.2 Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

Mutató Elızı év Tárgyév Változás
Likviditási gyorsráta mutató 41,22% 177,52% 136,30%
Likviditási mutató 124,48% 219,45% 94,97%
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10 Forgóeszközök (vevı és pénzeszközök nélkül) változása 169 2 071
11 Aktív idıbeli elhatárolások változása -400 2 509
12 Fizetett, fizetendı adó (nyereség után) 0 0

Cash flow-kimutatás

Tárgyév eFtElızı év eFtS.sz. Megnevezés
1 Adózás elıtti eredménye 41 2 266
2 Elszámolt amortizáció 1 319 1 056
3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás 40 0
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0
5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -26 0
6 Szállítói kötelezettség változása 8 -875
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 2 387 -399
8 Passzív idıbeli elhatárolások változása 976 -480
9 Vevıkövetelés változása 0 214

13 Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés 0 0

I.
Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás 
(Mőködési cash flow) 1-13. sorok

4 514 6 362

14 Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett beszerzése -3 372 -2 850
15 Befektetett eszközök pénzügyileg rendezett eladása 42 0
16 Kapott osztalék, részesedés 0 0

II.
Befektetési tevékenységbıl származó 
pénzeszközváltozás 14-16. sorok

-3 330 -2 850

17 Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás) 0 0
18 Kötvénykibocsátás bevétele 0 0
19 Hitel és kölcsönfelvétel 0 0

20
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön és elhelyezett 
bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

0 0

21 Véglegesen kapott pénzeszközök 0 0
22 Részvénybevonás (tıkeleszállítás) 0 0
23 Kötvény visszafizetés 0 0
24 Hitel és kölcsön törlesztés, -visszafizetés 0 0

25
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek

0 0

26 Véglegesen átadott pénzeszközök 0 0

27
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettség változása

0 0

III.
Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszközváltozás 
17-27. Sorok

0 0

IV. Pénzeszközök-változása összesen 1 184 3 512
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3.3 Jövedelmi helyzet alakulása

Mutató Elızı év Tárgyév Változás
Összes tıke jövedelmezısége 0,00% 34,77% 34,77%
Saját tıke jövedelmezısége 30,93% 34,77% 3,84%

5,66% 8,64% 2,99%

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0

Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény 5,74% 8,67% 2,93%

I. Mérleg és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Árbevétel-arányos üzleti eredmény

1. Kiegészítı adatok a mérlegsorokhoz

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

Eszközarányos jövedelmezıség 9,45% 15,71% 6,26%

a, Bruttó érték változása

Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró
adatok eFt-ban

Megnevezés

0 0 0 0

0 0

Záró

0

Átsorolás

0
0 1 132

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0
0Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0
0

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés

Vagyoni értékő jogok 332 800 0
Szellemi termékek 309 0 0
Üzleti vagy cégérték 0 0 0

132 0

0 309
0 0

b, Halmozott értékcsökkenés változása
adatok eFt-ban

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0

0 226
Szellemi termékek 179 62 0 0 241
Vagyoni értékő jogok 94

0 0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása
adatok eFt-ban

Üzleti vagy cégérték 0 0 0

Lineáris Degresszív
Teljesítm. 
arányos

Üzleti vagy cégérték

Terven felüli écs
ÖsszesenMegnevezés

leírása visszaírása

Terv szerinti leírás

0

132

0

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékő jogok
Szellemi termékek

0
0 0 0 0
0 0 0

0 0 0

0
0 0

0 0

132
62 0 0 0 0 62

0

00 0
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Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Bruttó érték változása
adatok eFt-ban

Megnevezés Nyitó Növekedés

Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 1 610

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 4 623
Alaptevékenység közvetlen eszközei

Záró

1 719

1 667
4 623

0 1 761094

Csökkenés Átsorolás

0

Csökkenés

00 0

0

Átsorolás

0109 0

Záró

1 847

0 6370

1 847

b, Halmozott értékcsökkenés változása
adatok eFt-ban

Beruházások, felújítások 0

Megnevezés Nyitó Növekedés
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 359 278

1 191 284 0

0 0

c, Tárgyévi értékcsökkenés leírása

0 1 475
Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 1 268 301 0 0 1 569

Alaptevékenység közvetlen eszközei

Beruházások, felújítások 0 0 0

adatok eFt-ban

Megnevezés
Terv szerinti leírás Terven felüli écs

Összesen
Lineáris Degresszív

Teljesítm. 
arányos

leírása visszaírása

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 278 0 0 0 0 278
Alaptevékenység közvetlen 
eszközei 284 0 0 0 0 284
Egyéb berendezések és 
felszerelések, jármővek 301 0 0 0 0 301

0 0 0Beruházások, felújítások 0 0 0
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Beruházások növekedése
1 847 94 109 2 050új beszerzés, létesítés

0
1 847 94 109 2 050

0 0 0Nyitó érték

Beruházások állományváltozása

Megnevezés Ingatlanok
Alaptev. 
eszközei

Egyéb 
eszközök

Összesen

adatok eFt-ban

0 94 109 203
0 94 109 203

1 847 0 0 1 847
0 0 0 0
0 0 0 0

Beruházás csökkenései

Záró érték
Beruházásokra adott elılegek
Jelzálogra lekötött beruházások

üzembe helyezés

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása

Megnevezés Maradványérték Bruttó érték Értékcsökkenés Záró
adatok eFt-ban

0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0
Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0

906
Szellemi termékek 0 309 241 68
Vagyoni értékő jogok 0 1 132 226

0
Immateriális javakra adott elılegek 0 0 0 0
Üzleti vagy cégérték 0 0 0

3 986
Alaptevékenység közvetlen eszközei 0 1 761 1 475 286

Ingatlanok, és a kapcsolódó vagyoni 
értékő jogok 0 4 623 637

150Egyéb berendezések, jármővek 0 1 719 1 569
1 847

Beruházásokra adott elılegek 0 0 0 0
Beruházások, felújítások 0 1 847 0

Összesen 0 11 391 4 148 7 243

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, A határidın túli kintlevıségek alakulása
Lejárt követelések Összeg (eFt-ban) %-os megoszlása
0 - 30 napon belül 130 28%
31 - 90 napon belül 138 29%
91 - 180 napon belül 60 13%
181 - 360 napon belül 0 0%

360 napon túli 143 30%
Követelések összesen 471 100%
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b, Követelések állományváltozása

Követelések Nyitó
Tárgyévi 

értékveszté
Bruttó 

értékveszté
Tárgyévi 
visszaírás

Záró érték

Vevık 787 0 0 0 573
0 0Váltó követelés 0 0 0

0 1 021
Egyéb követelés 2 409 0 40

adatok eFt-ban

0 448
Összesen 3 196 0 40

14 427 512

Saját tıke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés
Összeg eFt-ban

Elızı év Tárgyév
Változás elızı évhez képest

eFt %

0 0

3,68%
Saját tıke 4 251 6 517 2 266
Források összesen 13 915

44,79%
0,00%

53,31%

Tárgyévi eredmény 1 315 2 266 951 72,32%

Jegyzett tıke 0
Tıkeváltozás 2 936 4 251 1 315

0,00%
Értékelési tartalék 0 0 0 0,00%
Lekötött tartalék 0 0 0

0,00%
Tárgyévi közhasznú eredmény 1 315 2 266 951 72,32%
Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 0

Aktív id ıbeli elhatárolások egyes jogcímei idıbelileg megbontva

adatok eFt-ban

Elhatárolások Elızı év Tárgyév
Esedékes

következı 
évben

késıbb

Bevételek elhatárolása 3 100 220 220 0
38 64 64 0

3 062 90 90 0
0 66 66 0

93 464 464 0

93 464 464 0
0 0 0 0

Költségek, ráfordítások elhatárolása

Halasztott ráfordítások

Tagdíj bevételek elhatárolása
Támogatások elhatárolása
Árbevétel, egyéb kamatbevétel elhatárolása

Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb 
ráfordítások elhatárolása
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131 ---

166 ---Szállítók 1 041 15 287 16 162

0Hátrasorolt kötelezettségek 0

Kötelezettségek állományváltozásával kapcsolatos adatok

a, Kötelezettségek változása
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Nyitó
Tárgyévi változás

növekedés csökkenés
Záró Zálogjog

0 0
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 0 0 0 0
Rövid lejáratú 
kötelezettségek 4 236 20 701 22 081

0 ---

Kölcsönök 1 442 3 960 3 294
Programutalványok 146 0 15

2 962
2 108 ---

353 ---
Fel nem használt támogatások 1 360
Egyéb kötelezettségek 247 --- ---

0 1 360

Passzív idıbeli elhatárolások egyes jogcímei idıbelileg megbontva

adatok eFt-ban

Elhatárolások Elızı év Tárgyév
Esedékes

következı 
évben

késıbb

0
Befolyt elszámolt bevételek passzív 
elhatárolása 380 0 0 0

Bevételek elhatárolása 380 0 0

0
Mérleg fordulónap elıtti idıszakot terhelı 
költségek, ráfordítások elhatárolása 1 317 157 157 0

Költségek, ráfordítások elhatárolása 1 317 157 157

4 497Halasztott bevételek 3 731 4 791 294

4 497
Fejlesztési célra kapott támogatások 
elhatárolása 3 731 4 791 294

Kapott elılegek 0 1 454 1 250 204 ---
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2, Kiegészítı adatok az eredmény-kimutatáshoz

Átlagos 
statisztikai 

állományi létszám 
(fı)

Munkaviszonyból 
származó összes 

kereset eFt

Egyéb 
munkajövedelem eFt

Bevétel területi megoszlása

%FtMegnevezés
Belföldrıl származó bevételek összesen 25 024 100,00%
Külföldrıl származó bevételek összesen 0 0,00%

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, költségei

Foglalkoztatói támogatás 683
Különféle egyéb bevételek 396

1 079

Bevételek összesen 25 024 100,00%

Egyéb bevételek összesen

Foglalkoztatottak összesen

Megnevezés eFt

209

Megnevezés

Fıallásban teljes 
munkaidıben 
alkalmazásban álló

fizikai 
fıfoglalkozású
szellemi 
fıfoglalkozású

0

2 2 134

Egyéb bevételek bemutatása

eFtMegnevezés

00

Állammal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások 271
Önkormányzattal elszámolt adók, illetékek 6
Behajthatatlan követelés leírt összege 66
Különféle egyéb ráfordítások 515

858Egyéb ráfordítások összesen

Egyéb ráfordítások bemutatása

2 2 134
209
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Jelentıs összegő hibát feltáró ellenırzésre, önellenırzésre tárgyévben nem került sor.

Ellenırzés, önellenırzés során feltárt jelentıs összegő hibák bemutatása

Egyesületünknék tárgyévben veszélyes hulladék nem képzıdött.

A vezetı tisztségviselık, szakosztályvezetık és a felügyelıbizottság járandósága, elılegei és 
kölcsönei

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Megnevezés Ft
Rendkívüli bevételek összesen 0
Rendkívüli ráfordítások összesen 0

Összesen
Megnevezés

Járandóságok és egyéb kifizetések

A tárgyév járandóságának bruttó 
összege

0 0 0 0

Választott 
tisztségviselık

Szakosztály-
vezetık

FEB

0 0
Folyósított elılegek

Bruttó összege

0 0 0 0

III. Tájékoztató rész

0 0

Összege
Folyósított kölcsönök

Veszélyes hulladékok mennyiségének és értékadatainak bemutatása
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Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

2006. év

idıpontja összege elızı években tárgyévi

Nemzeti Civil Alapprogram 2005.12.01 750 000 Kutatás támogatás 1.rész 240 000 510 000 0 2006.06.30

Szekszárd MJV Önkormányzata 2006.01.02 100 000 Tájfutó térkép kiadása 100 000 0 0 2005.10.25

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.01.12 962 000 Mőködési támogatás 2. rész 962 000 0 0 2006.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.01.12 750 000 Kutatás támogatás 2. rész 0 750 000 0 2006.06.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.04.13 800 000 Civil SzámAdó Protál támogatása 0 800 000 0 2006.06.30

Dél-dunántúli RFT. 2006.04.20 2 000 000 Gemenci Nagydíj támogatása 1 331 500 668 500 0 2006.06.28

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.05.11 500 000 Nemzetközi kapcsolatprogram támogatása 0 500 000 0 2006.06.30

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2006.05.25 200 000 Sport-nagyrendezvények támogatása 100 000 100 000 0 2006.03.31

Tolna Megyei Önkormányzat 2006.06.14 70 000 Gemenci Nagydíj támogatása 0 70 000 0 2006.12.15

Szekszárd MJV Önkormányzata 2006.08.03 550 000 Gemenci Nagydíj támogatása 0 550 000 0 2006.07.10

Szekszárd MJV Önkormányzata 2006.08.09 50 000 Túraverseny eredményesség 0 50 000 0 2006.12.31

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat 2006.08.18 150 000 İszi gyermektábor támogatása 0 150 000 0 2007.04.28

ÁNTSZ 2006.09.12 20 000 Parlagfő gyermekprogram támogatása 0 20 000 0 2006.10.06

Szekszárd MJV Önkormányzata 2006.09.28 100 000 Sport-mőködési támogatás 0 100 000 0 2006.12.31

Dél-dunántúli RFT. 2006.09.29 1 228 000 DIGI-24 program támogatása 0 1 228 000 0 2006.11.30

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.10.26 1 280 000 Mőködési támogatás 1. rész 0 1 280 000 0 2007.06.30

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat 2006.10.30 1 054 903 Kadarka Kulcsosház felújítása 1. rész 0 1 054 903 0 2006.11.30

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2006.11.20 90 000 Sport-nagyrendezvények támogatás 1.rész 0 90 000 0 2007.01.31

Nemzeti Civil Alapprogram 2006.12.27 1 820 000 Mőködési támogatás 2. rész 0 1 820 000 0 2007.06.30

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány 2007.01.08 90 000 Sport-nagyrendezvények támogatás 2.rész 0 90 000 0 2007.01.31

Összesen: 2 733 500 9 831 403 0 *12 564 903

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

2006. év

% Ft

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

Tıkeváltozás 2 936 4 251 45% 1 315
Korábbi évek beruházásaiból eredı felhalmozás saját 
tıke fedezete.

Lekötött tartalék 0 0 0% 0

Értékelési tartalék 0 0 0% 0

Tárgyévi eredmény 1 315 2 266 72% 951

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1 315 2 266 72% 951
Költségvetési terv szerinti két éves tartalék képzés 
végrehajtása.

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

2006 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

2006. év

elızı évi tárgyévi % Ft

Központi költségvetési szervt ıl * 7 871 700 7 962 903 1% 91 203

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Fejlesztési támogatás 1 087 500 1 054 903 -3% -32 597

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat Programtámogatások 0 150 000 --- 150 000

Nemzeti Civil Alapprogram Mőködési támogatás 1 924 000 3 100 000 61% 1 176 000

Nemzeti Civil Alapprogram Programtámogatások 2 660 200 2 050 000 -23% -610 200

Dél-dunántúli RFT Programtámogatások 2 000 000 1 228 000 -39% -772 000

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Mőködési támogatás 200 000 200 000 0% 0

Wesselényi Miklós Sportközalapítvány Programtámogatások 0 180 000 --- 180 000

Elkülönített állami pénzalap * 0 0 0% 0

Helyi önkormányzat és szervei * 780 000 770 000 -1% -10 000

Tmi Önkormányzat Mőködési támogatás 30 000 0 -100% -30 000

Tmi Önkormányzat Programtámogatás 100 000 70 000 -30% -30 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Mőködési támogatás 250 000 150 000 -40% -100 000

Szekszárd MJV Önkormányzata Programtámogatás 400 000 550 000 38% 150 000

Kisebbségi települési önkormányzat * 0 0 0% 0

Települési önkormányzat társulása * 0 0 0% 0

Magánszemélyektıl Mőködési támogatás 126 593 432 368 242% 305 775

Egyéni vállalkozóktól * 0 0 0% 0

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól Mőködési támogatás 473 000 200 000 -58% -273 000

Jogi személyiség nélküli társaságtól * 0 0 0% 0

Közhasznú szervezettıl Mőködési és program támogatás 200 000 0 -100% -200 000

SZJA 1%-a (APEH) Mőködési támogatás 254 129 341 623 34% 87 494

Iparőzési adó 5%-a (Önkormányzat) Mőködési támogatás 1 352 775 1 814 710 34% 461 935

Egyéb Programtámogatás 850 000 20 000 -98% -830 000

11 908 197 11 541 604 -3% -366 593

Változás

Összesen:

Juttatás megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege
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Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról

2006. 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 0 0 0% 0

Költségtérítések 164 842 135 813 -18% -29 029

Györfi Gyula 86 031 10 723 -88% -75 308 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Fárbás Csaba 0 5 263 --- 5 263 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Baka Ferenc 61 631 0 -100% -61 631 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Berlinger Anita 0 1 054 --- 1 054 Utazási költségtérítés

Ignácz György 10 462 113 067 981% 102 605 Személygépkocsi hivatali célú használatának térítése

Hollósi Péter 6 718 5 706 -15% -1 012 Utazási költségtérítés

Adott kölcsönök összege 0 0 0% 0

kamatmentes kölcsönök 0 0 0% 0

Egyéb juttatások 0 0 0% 0

Összesen: 164 842 135 813 -18% -29 029

MegjegyzésJuttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
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