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A közhasznúsági jelentést az egyesület taggyőlése a 2007. április 25-i ülésén elfogadta.  



 
 

Közhasznúsági Jelentés 
 

a 
DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület  

2006. évi mőködésérıl 
 
 
1, Számviteli beszámoló 
 
A Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület a 2006. évi gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze.  
A mérleg fıösszege 399.707 Ft, a saját tıke összege 359.707 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  1.075.000 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különbözı 
alrendszereibıl. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A táblázatból kitőnik a 
jóváírás éve, hiszen a támogatások egy részének folyósítása 2007-ben történt meg. 
A kapott támogatási soron (2006. évi jóváírás) 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 
 
Az egyesület saját tıkéje 2006-ben 359.707 Ft. 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 2006-ban összesen 1.225.000 Ft támogatást kapott különbözı címen. A kapott 
támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A ténylegesen befolyt összeg 
335.000 Ft, amely magában foglalja a 2005-rıl áthúzódott támogatásokat is. 
 
6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások 
 
Az Egyesület vezetı tisztségviselıi 2006-ban nem részesültek semmilyen címen juttatásban, ez látható 
a 6. számú mellékletben.  
 
 



 
 
7, Szöveges beszámoló   
 
Az egyesület második 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, de a programban a tagság igénye alapján megjelentek a kulturális, országjáró 
programok is:  
A legnagyobb, legtöbb résztvevıt vonzó nyílt programjaink az ASE Természetjáró Szakosztályával 
közösen rendezett Bakancsos Atom Kupa és a Demeter gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák. A 
versenyen 400 fı vett részt, a gyalogos teljesítménytúrán 83 +137 fı, a kerékpáros részt elmosta az 
esı. Az önkéntes segítık száma egy-egy nyílt rendezvény-napon 20-25 fı volt.  
A fiatalok bevonása két korosztályi csoportban is elindult. Sátras Dömötör tábor volt az ovisok, 
kisiskolások számára tavaly júliusban Magyaregregyen. 10 felnıtt és 10 gyermek vett részt a táborban, 
mely a szálkai-táborhoz hasonlóan sikeres volt.  
A felsısök táborokban vehettek részt, a tavaszi túratáborban, Bányán 8 gyerek és 2 felnıtt segítı volt, a 
TEGYOT-ra pedig két iskolás utazott a szekszárdi csapathoz csatlakozva.  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. Részben a táborokban a tájékozódási 
ismeretek mellett a természet a fı szereplı. Év végén egyesületünk is részt vett a Zöldtárs Alapítvány 
által Szekszárdon rendezett Zöld Konferencián.  
Az országjáró és kulturális programok sikeresen "mutatkoztak" be a programnaptárban. Két kiállításra 
utaztunk szervezetten: Munkácsy-kiállítás Pécsett (43 fı) és a Spanyol festık Budapesten (23 fı). Az 
ország megismerését szolgáló Hollókı (24 fı) és Bereg (20 fı) kirándulások nagy tetszést arattak. 
 
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, melyekrıl már az elıbbiekben is volt szó. A gyalogos Demeter túrák ismét 
eltérı útvonalon haladtak, a résztvevık száma növekedett, a program szerepelt a teljesítménytúrázók 
évkönyvében és honlapján, és 2006-ban a Vajtán rendezett Gyalogtúrázók Országos Találkozójának 
programsorozatába illeszkedett.  



A találkozóhoz kapcsolódóan egy nem hagyományos túraversenyt is rendeztünk, Tápéi Tekergı néven, 
katonai térképen, melyen 118-an vettek részt, 43 csapatban. A Dél-Mezıföld megismerését szolgálják 
minden évben az İszi Gyalogló Nap túraútvonalai is, 2006-ban a programon résztvevı kb. 40 fı 
számára a kirándulást színesített a geocaching kipróbálási lehetısége is. 
 
c) Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése; 
Az egyesület keretein belül 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; 
A fiatalok természetesen bármely programunkon részt vehetnek, de vannak olyan rendezvények, 
melyek célközönsége kifejezetten valamelyik gyermek korosztály: a túratáborokban általános iskolások 
ismerkednek a tájékozódással, a természettel, a nyári sátras Dömötör táborban az ovisok és 
kisiskolások, a Mikulás-túrán nagy az érdeklıdés a fiatalabb korosztály részérıl. Ezeken a nyílt 
programokon nem elsısorban az egyesület tagjai vesznek részt. Az egyesület tagjainak negyede 18 év 
alatti. 
 
g) kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel; 
A Demeter Egyesület természetesen jó kapcsolatokat tart fenn a megye valamennyi természetbarát 
szervezetével, a kapcsolatok közös programok szervezésében is megjelennek. Kiemelhetı az ASE 
Természetjáró Szakosztálya, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, az Ifjúsági Unió Szekszárd és 
a Tanösvény Egyesület. 
 
h) szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése, túravezetık 
képzése (besorolás: 4); 
A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által indított bronz- és ezüstjelvényes képzésben egy 
egyesületi tag vett részt. A bronzjelvényes vizsgán sikeresen szerepelve csatlakozott az egyesület 
eddig is számos bronz- és ezüstjelvényes túravezetıi csapatához. A túravezetıképzésben gyakorlati és 
elméleti oktatóként, vizsgáztatóként egyesületünk két vizsgabiztos tagja is részt vett. A versenyzés 
szintén a túravezetık folyamatos fejlıdését szolgálja, no meg a megmérettetést. Az országos 
bajnokságba 2006-ban 4 csapat nevezett be, végül egy 3. és egy 6. helyezéssel gazdagodtunk. A férfi 
egyéni bajnokságot egyesületünk tagja nyerte. Szintén az egyesület tagjaiból álló csapat volt ismét 
eredményes a VOTT-on (terepi 2., összetett 1., városi 1., különleges összetett verseny 1. helyezett).  
 
k) a természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása (besorolás: 1, 
14); 
A jelfestési munkát erısen motiválta a vajtai országos találkozó és a teljesítménytúráink új útvonala. A 
technikai segítı "munkások" új jeleket festettek, felújítottak. A Dél-Mezıföld térkép tekintetében az 
észlelt hibák, eltérések győjtése folyamatos. 
 
 
Paks, 2007. április 25.   
      
       Jakab Éva  
       elnök 
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Közhasznúsági Jelentés

a
DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 

2006. évi mőködésérıl

1, Számviteli beszámoló

A Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület a 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. 
A mérleg fıösszege 399.707 Ft, a saját tıke összege 359.707 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 1.075.000 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különbözı
alrendszereibıl. E pont részletes bemutatására a 2. számú melléklet szolgál. A táblázatból kitőnik a jóváírás
éve, hiszen a támogatások egy részének folyósítása 2007-ben történt meg.
A kapott támogatási soron (2006. évi jóváírás) 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

Az egyesület saját tıkéje 2006-ben 359.707 Ft. 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 2006-ban összesen 1.225.000 Ft támogatást kapott különbözı címen. A kapott támogatások
részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. A ténylegesen befolyt összeg 335.000 Ft, amely
magában foglalja a 2005-rıl áthúzódott támogatásokat is.

6, Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások

Az Egyesület vezetı tisztségviselıi 2006-ban nem részesültek semmilyen címen juttatásban, ez látható a 6.
számú mellékletben. 



Közhasznúsági Jelentés

7, Szöveges beszámoló

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

Az országjáró és kulturális programok sikeresen "mutatkoztak" be a programnaptárban. Két kiállításra utaztunk 
szervezetten: Munkácsy-kiállítás Pécsett (43 fı) és a Spanyol festık Budapesten (23 fı). Az ország 
megismerését szolgáló Hollókı (24 fı) és Bereg (20 fı) kirándulások nagy tetszést arattak.

A fiatalok bevonása két korosztályi csoportban is elindult. Sátras Dömötör tábor volt az ovisok, kisiskolások 
számára tavaly júliusban Magyaregregyen. 10 felnıtt és 10 gyermek vett részt a táborban, mely a szálkai-
táborhoz hasonlóan sikeres volt. 
A felsısök táborban vehettek részt, a tavaszi túratáborban, Bányán 8 gyerek és 2 felnıtt segítı volt, a 
TEGYOT-ra pedig két iskolás utazott a szekszárdi csapathoz csatlakozva.  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. Részben a táborokban a tájékozódási 
ismeretek mellett a természet a fı szereplı. Év végén egyesületünk is részt vett a Zöldtárs Alapítvány által 
Szekszárdon rendezett Zöld Konferencián. 

Az egyesület második 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);

Az egyesület ezen céljai több programunkon keresztül valósulnak meg, és a legtöbb erıforrást a 
természetjárás kapja, de a programban a tagság igénye alapján megjelentek a kulturális, országjáró programok 
is: 
A legnagyobb, legtöbb résztvevıt vonzó nyílt programjaink az ASE Természetjáró Szakosztályával közösen 
rendezett Bakancsos Atom Kupa és a Demeter gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák. A versenyen 400 fı 
vett részt, a gyalogos teljesítménytúrán 83 +137 fı, a kerékpáros részt elmosta az esı. A segítık száma egy-
egy nyílt rendezvény-napon 20 fı volt. 

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,



Paks, 2007. április 25. 
Jakab Éva elnök

k) a természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása (besorolás: 1, 14);

A jelfestési munkát erısen motiválta a vajtai országos találkozó és a teljesítménytúráink új útvonala. A 
technikai segítı "munkások" új jeleket festettek, felújítottak. A Dél-Mezıföld térkép tekintetében az észlelt 
hibák, eltérések győjtése folyamatos.

e) a fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése;
f) a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése;

g) kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel;

A fiatalok természetesen bármely programunkon részt vehetnek, de vannak olyan rendezvények, melyek 
célközönsége kifejezetten valamelyik gyermek korosztály: a túratáborokban általános iskolások ismerkednek a 
tájékozódással, a természettel, a nyári sátras Dömötör táborban az ovisok és kisiskolások, a Mikulás-túrán 
nagy az érdeklıdés a fiatalabb korosztály részérıl. Ezeken a nyílt programokon nem elsısorban az egyesület 
tagjai vesznek részt. Az egyesület tagjainak negyede 18 év alatti.

c) Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése;

A találkozóhoz kapcsolódóan egy nem hagyományos túraversenyt is rendeztünk, Tápéi Tekergı néven, 
katonai térképen, melyen 118-an vettek részt, 43 csapatban. A Dél-Mezıföld megismerését szolgálják minden 
évben az İszi Gyalogló Nap túraútvonalai is, 2006-ban a programon résztvevı kb. 40 fı számára a kirándulást 
színesített a geocaching kipróbálási lehetısége is.

A Dél-Mezıföld megismertetése szempontjából a legfontosabb programok a Demeter gyalogos és kerékpáros 
teljesítménytúrák, melyekrıl már az elıbbiekben is volt szó. A gyalogos Demeter túrák ismét eltérı útvonalon 
haladtak, a résztvevık száma a növekedett, a program szerepelt a teljesítménytúrázók évkönyvében és 
honlapján, és 2006-ban a Vajtán rendezett Gyalogtúrázók Országos Találkozójának programsorozatába 
illeszkedett. 

b) hazánk és ezen belül kiemelten a Dél-Mezıföld természeti és kulturális értékeinek megismerése és 
bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása (besorolás: 6);

A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által indított bronz- és ezüstjelvényes képzésben egy egyesületi 
tag vett részt. A bronzjelvényes vizsgán sikeresen szerepelve csatlakozott az egyesület eddig is számos bronz- 
és ezüstjelvényes túravezetıi csapatához. A túravezetıképzésben gyakorlati és elméleti oktatóként, 
vizsgáztatóként egyesületünk két vizsgabiztos tagja is részt vett. A versenyzés szintén a túravezetık 
folyamatos fejlıdését szolgálja, no meg a megmérettetést. Az országos bajnokságba 2006-ban 4 csapat 
nevezett be, végül egy 3. és egy 6. helyezéssel gazdagodtunk. A férfi egyéni bajnokságot egyesületünk tagja 
nyerte. Szintén az egyesület tagjaiból álló csapat volt ismét eredményes a VOTT-on (terepi 2., összetett 1., 
városi 1., különleges összetett verseny 1. helyezett). 

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

Az egyesület keretein belül az ország határain kívül nem merészkedtünk.

A Demeter Egyesület természetesen jó kapcsolatokat tart fenn a megye valamennyi természetbarát 
szervezetével, a kapcsolatok közös programok szervezésében is megjelennek. Kiemelhetı az ASE 
Természetjáró Szakosztálya, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, az Ifjúsági Unió Szekszárd és a 
Tanösvény Egyesület.



Jakab Éva elnök

A beszámolót mérlegképes könyvelı állította össze, könyvizsgáló nem auditálta.

Egyszerősített éves beszámoló

Kelt: Paks, 2007. április 25. 

Közhasznú éves eredménykimutatás
Kiegészítı melléklet

2006. évi 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

Tartalma: 
Egyszerősített mérleg

DEMETER 
Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület

7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8. 
Pk.60.113/2004/4.
18864937-1-17



DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület Fordulónap: 2006.12.31.
7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8. Pk.60.113/2004/4.
18864937-1-17 Nysz: 1497

ezer forintban

Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi
Elızı év(ek) 
módosítása

Tárgyév

a b c d e
A. Befektetett eszközök 0 0 0

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

B. Forgóeszközök 502 0 400
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 502 0 400

C. Aktív idıbeli elhatárolások
Eszközök összesen 502 0 400

D. Saját tıke 432 0 360
I. Induló tıke 0 0 0
II. Tıkeváltozás 432
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 432 0 -72
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 70 0 40

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 70 0 40

G. Passzív idıbeli elhatárolások
Források összesen 502 0 400

0

Paks, 2007. április 25. 

MÉRLEG 

Jakab Éva 
elnök 



DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület Fordulónap: 2005.12.31.
7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8. Pk.60.113/2004/4.
18864937-1-17 Nysz: 1497

ezer forintban

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

Tárgyév

a b c d e
A. Összes köszhasznú tevékenység bevétele 834 0 1 437

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 452 0 2
a. alapítótól
b. központi költségvetéstıl
c. helyi önkormányzattól 50 0 0
d. egyéb 402 0 2

2. Pályázati úton elnyert támogatás 168 0 335
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 170 0 1 006
4. Tagdíjból származó bevételek 42 0 92
5. Egyéb bevételek 0 0 0
6. Pénzügyi mőveletek bevételei 3 0 2
7. Rendkívüli bevételek
8. Aktivált saját teljesítmény értéke

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

C. Összes bevétel 834 0 1 437
D. Közhasznú tevékenység költségei 402 0 1 509

1. Anyagjellegő ráfordítások 368 0 1 383
2. Személyi jellegő ráfordítások 34 0 126
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 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 0 1 509
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 432 0 -72

1. Bérköltségek
a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak

2. Személyi jellegő egyéb költségek 0 0 126
3. Személyi jellegő költségek közterhei

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegő ráfordítások

B. Nyújtott támogatások



DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület Fordulónap: 2006.12.31.
7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8. Pk.60.113/2004/4.
18864937-1-17 Nysz: 1497

1. Az egyesület bemutatása

oktatás, képzés

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

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

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

induló vagyon (e Ft) megoszlása (%)alapító neve: 
Az egyesület induló vagyona: 

összesen: 0 100%

Bírósági bejegyzés száma és kelte: 
Az egyesület adószáma: 

Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület
Székhelye: 7030 Paks, Újtemplom u. 20. II/8.

2004. november 10. 
közhasznő egyesület
Pk.60.113/2004/4
18864937-1-17

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

Az egyesület neve: 

Az egyesület fıbb tevékenységei: szabadidısport: természetjárás

Az alapítás idıpontja: 
Mőködési forma: 

Az Ellenırzı Bizottság tagjai: 

Jakab Albert alelnök
dr. Török Erzsébet titkár

Gergely László
Nagy István
Péter Imre

Az egyesület képviselıje: 
Az elnökség további tagjai: 

Jakab Éva elnök 20/31-44-650

2. A számviteli politika fıbb vonásai: 

a természetjárás népszerősítése



DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület Fordulónap: 2006.12.31.
7030 Paks, Újtemplom u. 20 II/8. Pk.60.113/2004/4.
18864937-1-17 Nysz: 1497

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

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. 2006-ban ez a tartalékolás 
jól alakult, év végén kötött támogatási szerzıdések alapján támogatások jóvárása húzódott át a következı 
évre.

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulása: 
Az egyesület 2006. december 31-én kizárólag forgóeszközökkel, azon belül pénzeszközzel rendelkezett. A 
források között a technikai okok miatt befizetett tagtól kölcsön szerepel 40 ezer forint értékben, a források  
90 %-a a saját tıke, mely a 2005-2006. években keletkezett, az alaptevékenységbıl.  



Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatás felhasználásáról

2006 év

2006. évi 

idıpontja összege utalás elızı években tárgyévi

1
Paks Város Képviselı-testülete
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottság 2006. május 20 000 Ft 16 000 Ft

Demeter kerékpáros 
teljesítménytúra 0 20 000 Ft 0 Ft

2
Paks Város Képviselı-testülete
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottság 2006. május 60 000 Ft 48 000 Ft Dömötör gyerektábor 0 60 000 Ft 0 Ft

3
Paks Város Képviselı-testülete
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottság 2006. május 30 000 Ft 24 000 Ft

Demeter gyalogos 
teljesítménytúra 0 30 000 Ft 0 Ft

4
Paks Város Képviselı-testülete
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottság 2006. május 50 000 Ft 40 000 Ft X. Bakancsos Atom Kupa 0 50 000 Ft 0 Ft

5
Paks Város Képviselı-testülete
Ifjúsági, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottság 2006. május 50 000 Ft 40 000 Ft

Ifjúsági programok (tájékozódási 
tábor, tegyot) 0 50 000 Ft 0 Ft

6
Paks Város Önkormányzata
nagyadózói keret 2006.12.05 865 000 Ft 0 Ft

egyesület céljainak megfelelı 
költségek 0 0 Ft 865 000 Ft

Összesen: 168 000 Ft 0 210 000 Ft 865 000 Ft

Átvitel 
összege

Támogatásnyújtó neve 
Támogatás

Felhasználás célja
Felhasználás összege

1 075 000 Ft



Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

2006 év

% Ft

Induló tıke 0 0

Tıkeváltozás 0 432

Lekötött tartalék 0 0

Értékelési tartalék 0 0

Tárgyévi eredmény 432 -72

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 432 -72

Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0
Egyesületünk vállalkozási tevékenységet 
nem folytat.

Egyéb 0 0

MegjegyzésMegnevezés
Elızı évi 
összeg Ft

Tárgyévi összeg 
Ft

Változás



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

Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások

Összesen: 0 0 0 0

0 0 0 0

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Eltérés

Megjegyzés

Mindösszesen:

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
tevékenység keretében nyújtott

Egyéb juttatások



Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2006 év

elızı évi tárgyévi

Központi költségvetési szervtıl 0 0

Elkülönített állami pénzalap 0 0

519 500 1 075 000

Polgármesteri Hivatal polgármesteri keret mőködési támogatás 50 000
Polgármesteri Hivatal 
Ifjúsági-, Sport- és Esélyegyenlıségi Bizottsága program támogatás 68 000 210 000
Paks Város Önkormányzata iparőzési adó - nagyadózói támogatás 401 500 865 000

Jogi személyiségő gazdasági társaságtól 100 000 0

Paksi Atomerımő Rt. közérdekő kötelezettségvállalás 100 000

Jogi személyiség nélküli társaságtól

Egyéb szervezettıl 0 150 000
Wesselényi Mikós Sport Közalapítvány szállásköltség, díjazás költségei 150 000

SZJA 1%-a (APEH)

Egyéb adományok 0 0

619 500 1 225 000

Juttatás megnevezése Támogatott cél
Támogatás összege

Helyi önkormányzat és szervezetei

Kisebbségi települési önkormányzat

Települési önkormányzat társulása

Összesen:



Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról

2006 év

elızı évi tárgyévi % Ft

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

MegjegyzésJuttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés


