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Közhasznúsági Jelentés 
 

a 
DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 

2005. évi mőködésérıl 
 
1, Számviteli beszámoló 
"A Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület a 2005. évben gazdálkodásáról a 
számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves 
beszámolót állított össze.  
A mérleg fıösszege 501.691 Ft, a saját tıke összege 431.691 Ft. A részletes kimutatás 
jelentésünk 1. számú melléklete, mely az egyszerősített éves beszámoló mérlegébıl, 
közhasznú eredménykimutatásból, valamint a kiegészítı mellékletbıl áll." 
 
2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 
Tárgyévben Egyesületünk 519.500 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés 
különbözı alrendszereibıl. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. 
A kapott támogatási soron szerepelnek azok a támogatások, melyeket tárgyévben folyósítottak 
a költségvetési szervek. Az utolsó három oszlopból leolvashatjuk, hogy a kapott 
támogatásokat mikor használtuk fel.  
 
3, Vagyon felhasználása 
Egyesületünk 2004-ben, az alakulás évében tevékenységet nem folytatott. Az egyesület saját 
tıkéje 2005-ben 431.691 Ft. A saját tıke kedvezı gyarapodása az elsı évben az egyesület 
alapszabályban rögzített céljait szolgálja a következı évben. Egy közhasznú szervezetnek 
nem célja a felhalmozás, azonban a pályázati lehetıségek keletkezésének és a tevékenység 
folytatásának idıbeli elválása megkívánja, hogy év végén megfelelı tartalékkal 
rendelkezzünk. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. számú melléklete mutatja 
be. 
 
4, Célszerinti juttatások 
Egyesületünk nem segélyezı szervezet, így e címen nem történtek kifizetések. A nemleges 
táblázatot a 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
5, Kapott támogatások bemutatása 
Egyesületünk 2005-ben összesen 619.500 Ft támogatást kapott különbözı címen. A kapott 
támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 
Az Egyesület vezetı tisztségviselıi 2005-ben nem részesültek semmilyen címen juttatásban, 
ez látható a 6. számú mellékletben.  
 
7, Szöveges rész 
Az egyesület közhasznú tevékenységérıl szóló rövid beszámolót a 7. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
Paks, 2006. április 30.  

Jakab Éva 
Elnök 



Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 
                                
                                

DEMETER  
Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 

7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8.  
Pk.60.113/2004/4. 

18864937-1-17 
                                
                                
                                
                                

2005. évi  
Egyszerősített éves beszámoló 

 
                                
                                
                                

Tartalma:  
Egyszerősített mérleg 

Közhasznú éves eredménykimutatás 
Kiegészítı melléklet 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Kelt: Paks, 2006. április 30.                  
                                
                                
                                              
                Jakab Éva elnök   
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DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület  Fordulónap: 2005.12.31. 
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18864937-1-17  Nysz: 1497  

     
MÉRLEG  

    
ezer 

forintban 

Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi 
Elızı 
év(ek) 

módosítása 
Tárgyév 

a b c d e 
A. Befektetett eszközök     0 

I. Immateriális javak       
II. Tárgyi eszközök       
III. Befektetett pénzügyi eszközök       
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése       

B. Forgóeszközök     502 
I. Készletek       
II. Követelések       
III. Értékpapírok       
IV. Pénzeszközök     502 

C. Aktív idıbeli elhatárolások       
Eszközök 
összesen       502 

     
D. Saját tıke     432 

I. Induló tıke     0 
II. Tıkeváltozás       
III. Lekötött tartalék       
IV. Értékelési tartalék       
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl     432 

VI. 
Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységbıl       

E. Céltartalékok       
F. Kötelezettségek     70 

I. Hátrasorolt kötelezettségek       
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       
III. Rövid lejáratú kötelezettségek     70 

G. Passzív idıbeli elhatárolások       
Források 
összesen       502 

    0 

Paks, 2006. április 30.     
    
  Jakab Éva elnök 
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 

    
ezer 

forintban 
     

Ssz. A tétel megnevezése Elızı év 
Elızı év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele     834 

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás     452 
a. alapítótól       
b. központi költségvetéstıl       
c. helyi önkormányzattól     50 
d. egyéb     402 

2. Pályázati úton elnyert támogatás     168 
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel     170 
4. Tagdíjból származó bevételek     42 
5. Egyéb bevételek     0 
6. Pénzügyi mőveletek bevételei     3 
7. Rendkívüli bevételek       
8. Aktivált saját teljesítmény értéke       

B. Vállalkozási tevékenység bevétele     0 
1. Árbevételek       
2. Egyéb bevételek       
3. Pénzügyi mőveletek bevételei       
4. Rendkívüli bevételek       

C. Összes bevétel     834 
D. Közhasznú tevékenység költségei     402 

1. Anyagjellegő ráfordítások     368 
2. Személyi jellegő ráfordítások     34 
3. Értékcsökkenési leírás       
4. Egyéb ráfordítások       
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai       
6. Rendkívüli ráfordítások       
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E. Vállalkozási tevékenység költségei     0 
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)     402 
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)     0 
H. Adófizetési kötelezettség       
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)     0 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)     432 
          

Tájékoztató adatok 

A. Személyi jellegő ráfordítások       
1. Bérköltségek       

a. megbízási díjak       
b. tiszteletdíjak       

2. Személyi jellegő egyéb költségek     34 
3. Személyi jellegő költségek közterhei       

B. Nyújtott támogatások       
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás       
    0 
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KIEGÉSZÍT İ MELLÉKLET   
       
       
       
1. Az egyesület bemutatása      
Az egyesület neve:  Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 
Székhelye:  7030 Paks, Újtemplom u. 20. II/8. 
Az alapítás idıpontja:  2004. november 10.  
Mőködési forma:  közhasznú egyesület 
Bírósági bejegyzés száma és kelte:  Pk.60.113/2004/4 
Az egyesület adószáma:  18864937-1-17 
Az egyesület képviselıje:  Jakab Éva elnök 20/31-44-650 
Az elnökség további tagjai:  Jakab Albert alelnök 

dr. Török Erzsébet titkár 
Az Ellenırzı Bizottság tagjai:  

Gergely László 
Nagy István 
Péter Imre 

Az egyesület induló vagyona:   
alapító neve:  induló vagyon (e Ft) megoszlása (%) 
összesen:  0 100% 
Az egyesület fıbb tevékenységei:  szabadidısport: természetjárás 
 a természetjárás népszerősítése 
 oktatás, képzés 
  
2. A számviteli politika fıbb vonásai:   

(Az egyesület elsı pénzügyi évében befektetett eszköz beszerzésére nem került sor, 
jellemzıen a készpénzes értékesítés volt jellemzı, követeléseink nincsenek.) 

A könyvvezetés módja: 
A könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a 
számlarend tartalmazza. 

Beszámoló készítés rendje: 
A közhasznú egyszerősített éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában 
foglaltak szerint március 31. A fordulónap: december 31. A Beszámoló a mérleget, az 
eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza.  

Könyvelés: 
Az egyesület könyvelését saját magunk végezzük, a számviteli beszámolót Jakab Éva 
mérlegképes könyvelı állította össze.  
 



       
       
3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 

A vagyoni helyzet alakulása: 
Az egyesület 2005. december 31-én kizárólag forgóeszközökkel, azon belül pénzeszközzel 
rendelkezett. A források között a technikai okok miatt befizetett tagtól kölcsön szerepel 70 
ezer forint értékben, a források  86 %-a a saját tıke, mely a 2005. évben keletkezett, az 
alaptevékenységbıl.   
A pénzügyi helyzet értékelése: 
A vagyoni helyzetnél leírtak értelmében az egyesület likviditása december 31-én kedvezı 
volt.  

Jövedelmi helyzet: 
A non-profit egyesületünk szempontjából elsısorban annak van jelentısége, hogy év végén 
megfelelı tartalékokkal rendelkezzünk a következı év eleji programok megvalósításához. 
2005-ben ez a tartalékolás a nagyadózói támogatásoknak köszönhetıen jól alakult.  
 



  Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete             
         
         

KIMUTATÁS 
a költségvetési támogatás felhasználásáról 

2005 év 

         

Támogatás 2005. évi  Felhasználás összege 
Támogatásnyújtó neve  

idıpontja összege utalás 
Felhasználás célja elızı 

években tárgyévi 

Átvitel 
összege 

1 
Paks Város Önkormányzata 
polgármesteri keret 2005.04.22 50 000 Ft 50 000 Ft 

egyesület mőködésének 
beindítása 0 50 000 Ft 0 Ft 

2 

Paks Város Képviselı-testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi Bizottság 2005.05.31 30 000 Ft 24 000 Ft 

gyalogos nappali 
teljesítménytúra 
(Demeter 30/15 - 2005) 0 30 000 Ft 0 Ft 

3 

Paks Város Képviselı-testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi Bizottság 2005.05.31 35 000 Ft 28 000 Ft 

gyermektárborba való 
utazás (Dömötör tábor - 
Szálka) 0 35 000 Ft 0 Ft 

4 

Paks Város Képviselı-testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi Bizottság 2005.05.31 20 000 Ft 16 000 Ft 

kerékpáros nappali 
teljesítménytúra  
(B-Natúra 50/25 - 2005) 0 20 000 Ft 0 Ft 

5 
Paks Város Önkormányzata 
nagyadózói keret 2005.12.05 401 500 Ft 401 500 Ft 

egyesület céljainak 
megfelelı költségek 0 0 Ft 401 500 Ft 

Összesen: 536 500 Ft 519 500 Ft   0 135 000 Ft 401 500 Ft 



  
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete           
       
       

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2005 év 
       
       

Változás Megnevezés 
Elızı évi 
összeg Ft 

Tárgyévi 
összeg Ft 

% Ft 
Megjegyzés 

Induló tıke     0       

Tıkeváltozás     0       

Lekötött tartalék     0       

Értékelési tartalék     0       
Tárgyévi 
eredmény     431 691       

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye   431 691       

  
Vállalkozási tevékenység tárgyévi 
eredménye   0     

Egyesületünk vállalkozási 
tevékenységet nem folytat. 

  Egyéb   0       



  
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete           
       

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2005 év 
       

Juttatás összege Eltérés 
Juttatás megnevezése 

elızı évi tárgyévi % Ft 
Megjegyzés 

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   

  

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott           
  Pénzbeli juttatások           
  Nem pénzbeli juttatások           

Egyéb juttatások           

Összesen:   0 0 0 0   
  

Mindösszesen: 0 0 0 0   



  
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete           

       
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 

2005 év 

       
Támogatás összege Változás 

Juttatás megnevezése Támogatott cél 
elızı évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtıl       0     

Elkülönített állami pénzalap       0     

Helyi önkormányzat és szervezetei     519 500     

  Polgármesteri Hivatal polgármesteri keret mőködési támogatás   50 000     

  
Polgármesteri Hivatal  
Ifjúsági-, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottsága program támogatás   68 000     

  
Paks Város Önkormányzata 
iparőzési adó - nagyadózói támogatás     401 500     

Kisebbségi települési önkormányzat           
Települési önkormányzat társulása           
Jogi személyiségő gazdasági 
társaságtól       100 000     

  Paksi Atomerımő Rt.  
közérdekő 
kötelezettségvállalás   100 000     

Jogi személyiség nélküli társaságtól             

Egyéb szervezettıl             

SZJA 1%-a (APEH)             

Egyéb   adományok   0     

Összesen:   619 500     



  
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete           
       
       

KIMUTATÁS 
a vezetı tisztségvisel ıknek nyújtott juttatásokról 

2005 év 

       
Juttatás összege Eltérés Juttatás megnevezése 

elızı évi tárgyévi % Ft 
Megjegyzés 

Cél szerinti pénzbeli 
kifizetések   0 0 0,00 0   

Természetbeni juttatások   0 0 0,00 0   

szja mentes 0 0 0,00 0   

  szja köteles 0 0 0,00 0   

Értékpapír juttatások   0 0 0,00 0   

Tiszteletdíjak, megbízási díjak    0 0 0,00 0   

Költségtérítések   0 0 0,00 0   

Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0   

  kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0   

Egyéb juttatások   0 0 0,00 0   

Összesen:   0 0 0,00 0   



  Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete       
  
 

RÖVID SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 
2005 év 

 
a.) Az egyesület elsı évét a küldetése, céljai tükrében mutatjuk be:  

 

A DEMETER Egyesület küldetése: a Dél-Mezıföld és hazánk természeti és kulturális értékeinek 
megismertetése, a Dél-Mezıföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidısportok 
népszerősítése mind a felnıtt, mind a fiatal korosztályok körében.  

 
A Demeter Egyesület alapszabályban meghatározott céljai:  

a) a természetjárás mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerősítése, 
kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére (besorolása: 1, 14); 

d) a fiatalok, a dolgozó felnıttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei 
legyenek a környezet és a természet védelmének (besorolás: 9, 8); 

i) a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidısport népszerősítése, és ezek 
tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása (besorolás: 1, 14); 

j) a rekreációs tevékenységek, programok népszerősítése, a felnıttek és gyermekek testi, lelki 
egészségének fejlesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, 

Az egyesület ezen céljai több programunkon keresztül valósulnak meg, és a legtöbb erıforrást a 
természetjárás kapja:  
A legnagyobb, legtöbb résztvevıt vonzó nyílt programjaink az ASE Természetjáró 
Szakosztályával közösen rendezett Bakancsos Atom Kupa és a Demeter gyalogos és kerékpáros 
teljesítménytúrák. A fiatalok bevonása két korosztályi csoportban is elindult. Sátras Dömötör 
tábor volt az ovisok, kisiskolások számára tavaly júliusban a szálkai-tó partján. A felsısök 
táborban vehettek részt, melyre tavaly még nem volt jelentıs az érdeklıdés: egy-egy fı a 
tavaszi és az ıszi tájékozódási túratáborban, a táborok híre azonban 2006-ban már további 
iskolásokat vonzott.  Az egyesület tevékenységének alapját jelenti a természetjárással 
kapcsolatos programok szervezése, a feladatok ellátásban a Tolna Megyei Természetbarát 
Szövetség tagszervezeteivel (különösen az Ifjúsági Unióval) nagyon jó kapcsolatot alakítottunk 
ki és tartunk fenn.  
Egyesületünk természetvédelemmel csak közvetve foglalkozott. 
b) hazánk és ezen belül kiemelten a Dél-Mezıföld természeti és kulturális értékeinek 
megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása (besorolás: 6); 
A Dél-Mezıföld megismertetése szempontjából a legfontosabb programok a Demeter gyalogos 
és kerékpáros teljesítménytúrák. Eredményesnek ítéljük, hogy az elsı alkalommal megrendezett 
kerékpáros 50 és 25 km-es túrákra volt érdeklıdés Paksról és az országból is a rendezık 
sikeresen bemutatkoztak. A gyalogos Demeter túrák új, az elızı évitıl eltérı útvonalon 
haladtak, a résztvevık száma a "nulladik" túrához képest növekedett, a program szerepelt a 
teljesítménytúrázók évkönyvében és honlapján.  
 
 
 



c) Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése; 

Elsı évünkben az ország határain kívül nem merészkedtünk. 

e) a fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése; 

f) a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése; 

Az általános iskolások részére kigondolt szakkör 2005-ben még nem indult el, részben 
forráshiány miatt, úgy tőnik, 2006-ban ebben a témában már lehet mirıl beszélni.  

g) kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel; 

Az ASE Természetjáró Szakosztályának korábbi kapcsolatai természetesen fennmaradtak a 
Demeter Egyesület vonatkozásában is. Az Egyesület 2005. április 2-án részt vett az Ifjúsági 
Unió Szekszárd által rendezett partnerség konferencián. Az IFU-val a kapcsolat más programok 
terén is szoros, több célunk velük együttmőködve valósul meg.  

h) szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése, 
túravezetık képzése (besorolás: 4); 

Egyesületünk két tagja, akik 2005. októberében vizsgabiztosok lettek, aktívan rész vesz a Tolna 
Megyei Természetbarát Szövetség által indított bronz- és ezüstjelvényes képzésben. Egy 
egyesületi tag a bronzjelvényes képzés diákja.  

k) a természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása 
(besorolás: 1, 14); 
A jelfestés tavaly több személyi veszteség miatt nehezen indult be, a 2005-ös elmaradást 2006-
ban kell pótolni, mind a jelfelújítás, mind az új utak kialakítása terén. A Dél-Mezıföld térkép 
tekintetében az észlelt hibák, eltérések győjtése történt 2005-ben. 
 
 
 
a.) A tervek tükrében:  
 
 

 2005. évi tervezett programok, feladatok megvalósult programok 

 

Bakancsos Atomkupa rendezése 
(ASE Természetjáró Szakosztállyal),  

A versenyt ismét sikerrel rendeztük a 
Mecsekben, Váralján: 404 versenyzı, 112 
csapat, 22 rendezı. A fıszervezı Jakab Albert 
volt.  

 

technikai munka: turista jelzések festésének folytatása 
(Dunaföldvár - Vörösmalmi-tó),  

A fentiekben jelzettek szerint a technikai munka 
lehetett volna hatékonyabb, erısebb, az 
elmaradás egy részét idén már is pótoltuk 
(nagyrészt Péter Imre), illetve áll e tekintetben 
elıttünk még feladat.  

 

Dél-Mezıföld 
kerékpáros teljesítménytúra 25, 50 

Decsi Béláék elsı kerékpáros teljesítménytúrája. 
Szép eredménnyel:  



 

Demeter 30 és 15 teljesítménytúra  A gyalogos teljesítménytúra hivatalosan 2005-
ben volt "elsı". 55-en voltak a 30 km-en, és 22-
en a 15 km-en, és mindkét táv szép helyszíneken 
haladt. Elégedettek voltunk. A fı felelısek 
Jakab Albert és Éva voltak.  

 

természetbarát szakkör beindításának lehetısége (a dél-
dunántúli versenykiíráshoz kapcsolódóan) 

Egy-egy iskolás résztvevı a tavaszi és az ıszi 
tájékozódási túratáborban Patcán. A rendezıi 
oldalról továbbra is fontos szerepben volt egyik 
túravezetınk (Jakab Éva) jelen. Szakkört 2005-
ben nem indítottunk.  

 

ovis gyerektábor Szálkán A tábor nagyon jól sikerült. 9 felnıtt és 8 
gyerkıc, valamint a "betévedı" kíváncsiskodó 
túratársak tudnának róla mesélni többet.  

 

bronzjelvényes ifjúsági képzés 
(levelezı módon, IFU-sokkal közösen) 

Két túravezetı társunk vesz részt elıadóként, 
gyakorlati segítıként a képzésben (Jakab Albert 
és Jakab Éva), és egy tagtársunk (Török 
Erzsébet) készül bronzjelvényes túravezetıi 
vizsgát tenni.  

 

kulturális kiruccanás (Mővészetek Völgye)  Nos, ez a program az EKE tábor egybeesése 
miatt elmaradt: minden potenciális Mővészetek 
Völgye látogatás-szervezı Erdélyt választotta.  

 

országjáró kirándulás (Bereg) Az országjáró program az idei tervek között 
szerepel.  

 

Világ Gyalogló Nap  Bizonyos tekintetben az elızı gyalogló 
napokhoz képest különleges program volt: friss 
túravezetıvel (Török Erzsébet elsı túravezetése 
volt ez), egy másik paksi szervezetet befogadva, 
számukra is túrát vezetve valósult meg a túra, a 
Dél-Mezıföld eddig általunk meg nem hódított 
részén. A résztvevık száma meghaladta a 100-
at.  

 

túraversenyzés  Három csapat versenyzett: az A kategóriában a 
Nyom-ASE, A 36-ban a Demeter, A50-ben 
pedig az Atom-SV.  

 

új kiadvány készítése a turista térképhez Ez a tervünk csak megfelelı forrás 
rendelkezésre állása esetén valósulhat meg.  

 

forrásszerzés A számszaki rész mutatja, hogy ebben a 
feladatukban tavaly jól teljesítettünk, s ez 
lehetıvé tette, hogy az idei évet bizonyos 
tartalékkal kezdjük.  

 

honlap Még mindig nincs, de bekéretıztünk az ASE 
Természetjáró Szakosztályához.  

 


