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Közhasznúsági beszámoló
Teljesítménytúrázók Társasága

2011.

A Teljesítménytúrázók Társasága közhasznú tevékenységét a Fővárosi Bíróság 7162. sz. nyilvántartási 
és Pk.60679/96/6 ügyiratszám alapján látja el.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Teljesítménytúrázók Társasága 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 3287  ezer Ft, a tárgyévi eredmény 290  ezer Ft. A számviteli beszámoló beszámolónk 1. 
számú melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú eredménylevezetésből áll.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A tárgyévben az egyesület 1599 ezer Ft állami támogatást kapott.
Az SZJA 1%-ból kapott 975 eFt támogatás felhasználása még 2011 évben, túráink rendezéséhez és  a 
Budapest Kupa díjazásaihoz kapcsolódóan megkezdődött. A 2010-ben kapott 1049  eFt támogatást 
2011-ben teljes egészében felhasználtuk közhasznú tevékenységeinkre (túrarendezések, éves 
eseménynaptár kiadása, teljesítménytúrázó minősítési rendszer díjazásai).
A 2011. június-szeptemberi NCA pályázaton 224  eFt-ot kaptunk működési költségekre, elszámolása 
megtörtént. Az NCA támogatás segítségével lehetőségünk nyílt többek között egy nagy teljesítményű 
nyomtató vásárlására.
A Wesselényi Miklós SKA 2010. évi pályázatán 150 eFt-ot nyertünk, a szerződéskötés és a támogatás 
átutalása 2011. évben történt meg. A támogatást a 2010. évi Bakonyi Mikulás túra helyiségbérletére és 
a díjazások költségére számoltuk el.
Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt pályázaton 250 eFt-ot nyertünk, a támogatás átutalása és 
felhasználása a Budapest Kupa díjazásaira megtörtént, elszámolási határidő 2012. március 31.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A saját tőke 2011. évben 290 eFt-tal növekedett.
Az immateriális javak záró értéke a 2010. évben beszerzett honlap szoftver 2011. évi elszámolt 
értékcsökkenése következtében nettó 126 eFt. A tárgyi eszközök záró értéke egy nagy teljesítményű 
nyomtató beszerzése és az év folyamán elszámolt értékcsökkenése  következtében nettó 127  eFt. A 
készletek 168 eFt-os záró összege vásárolt készleteket tartalmazott. A pénzeszközök 2865 eFt-os záró 
állományából 1200 eFt lekötött betét volt.
A vagyon felhasználását részletesen a mérleg és az eredménylevezetés tartalmazza.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Az egyesület más szervezeteket, személyeket pénzbeni juttatással vagy végleges eszközátadással nem 
támogatott, a teljesítménytúráinkon, túramozgalmainkban, a minősítési rendszerben résztvevők 
számára nyújtottunk természetbeni szolgáltatások formájában támogatást.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

A tárgyévben egyesületünk összesen 1599 eFt költségvetési  támogatást kapott különböző címen, 
amely a 2. pontban részletesen ismertetésre került.
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6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK 
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása 2011-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – nem volt.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Egyesületünk 2011-ben a következő közhasznú tevékenységeket végezte:

7.1 Országos körben nyilvánosan meghirdetett teljesítménytúrák rendezése: Őrség teljesítménytúra 
három távon az Őrvidéken, Buda határán gyalogos és Pest határán kerékpáros teljesítménytúra 
Budapest földrajzi határán, Szurdok 40 és Szurdok 30 teljesítménytúra a Pilisben, Lábatlan 35 és 
Lábatlan 15 teljesítménytúra a Gerecsében, 30  éves  a  hazai  teljesítménytúrázás  –  20  éves  a 
Teljesítménytúrázók  Társasága  jubileumi  teljesítménytúra  a  Budai-hegységben,  Monoton 
Maraton három távon a Budai-hegységben, Régi  templomok  nyomában  teljesítménytúra a 
Balaton-felvidéken, Bakonyi Mikulás teljesítménytúra nyolc  távon a Bakonyban, Fóti-Somlyó 
teljesítménytúra a Gödöllői-dombságban.

7.2 Éves teljesítménytúrázó minősítési rendszer működtetése (Hazai Legjobb Teljesítménytúra, Év 
Teljesítménytúrázója különböző kategóriákban, Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere öt 
fokozatban).

7.3 A Budapest Kupa teljesítménytúra-mozgalom szervezése.

7.4 A 30 éves a hazai teljesítménytúrázás –  20 éves a Teljesítménytúrázók Társasága jubileumi 
teljesítménytúra-mozgalom szervezése.

7.5 A Négy tájegység –  négy túra, a Nyugati végeken és a Barangolás a Dunazugban 
teljesítménytúra-mozgalmak szervezése.

7.6 Információk gyűjtése a teljesítménytúrákról, országos körű eseménynaptár készítése 
(Teljesítménytúrák itthon és külföldön 2011) és terjesztése, az eseménynaptár interneten történő 
közzététele.

7.7 Tájékoztatás minden érdeklődőnek a teljesítménytúrákról a klubnapokon, telefonon és 
elektronikus levélben. Új teljesítménytúrák rendezői részére tájékoztatás, tanácsadás.

7.8 Az egyesület tevékenységének és a teljesítménytúrázásnak a propagálása az Utazás kiállításon, 
a Magyar Turista és a Természetbarát Turista Magazin folyóiratokban.

7.9 Kedvezményes térképvásár megszervezése.

Az egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységéről készült fenti rövid beszámolón túl mellékelten 
közzéteszi mérlegét és eredménylevezetését.

Budapest, 2012. február 26.


