Közhasznúsági melléklet
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Teljesítménytúrázók Társasága

székhely:

1035 Budapest, Raktár u. 6. V/28.

bejegyző határozat száma:

Pk.60679/1996/2

nyilvántartási szám:

7162

képviselő neve:

Jakab Annamária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Információk gyűjtése a teljesítménytúrákról, országos körű eseménynaptár készítése (Teljesítménytúrák itthon és külföldön 2012) és
terjesztése, az eseménynaptár interneten történő közzététele.
Tájékoztatás minden érdeklődőnek a teljesítménytúrákról a klubnapokon, telefonon és elektronikus levélben. Új teljesítménytúrák rendezői
részére tájékoztatás, tanácsadás.
Éves teljesítménytúrázó minősítési rendszer működtetése (Hazai Legjobb Teljesítménytúra, Év Teljesítménytúrázója különböző
kategóriákban, Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszere öt fokozatban).
Kilenc nyilvánosan meghirdetett teljesítménytúra megrendezése.
A Budapest Kupa teljesítménytúra-mozgalom szervezése.
Turistajelzés felújítás a Bakonyban és a Budai-hegységben.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

Teljesítménytúrák rendezése. Szakmai segítség nyújtása más
rendezőknek teljesítménytúrák szervezéséhez és lebonyolításához.
Túramozgalmak szervezésével a teljesítménytúrákon minél több túrázó
részvételének ösztönzése. Évente eseménynaptár összeállítása és
kiadása, valamint folyamatos információnyújtás a tervezett
teljesítménytúrákról. Részvétel turista objektumok, kiemelten a
turistajelzések fenntartásában.

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtése (2004. évi I. törvény a sportról 49. § c) pontja)
a közhasznú tevékenység célcsoportja:

teljesítménytúrázók, turisták, szabadidősportolók, egészséges
életmódra törekvők nemtől és kortól függetlenül

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20.000 fő részére információ biztosítása 550 teljesítménytúráról
2.698 fő saját rendezésű teljesítménytúráinkon résztvevő
458 fő Budapest Kupa teljesítő
376 fő minősítési rendszerben résztvevő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

128.000 túranap teljesítésének elősegítése információ nyújtással és
rendezvények, túramozgalmak szervezésével

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

Saját tőke

294

Teljesítménytúra
mozgalmak
költségei

Saját tőke

290

Teljesítménytúra
naptár kiadása

Saját tőke

134

Tárgyi eszközök
értékcsökkenése

Előző év

Tárgyév

Budapest Kupa résztvevőinek adott kupa, oklevél

267

265

Teljesítménytúrázó minősítési mozgalmakban résztvevők részére adott jelvény, oklevél

319

397

Teljesítménytúrákon résztvevőknek adott díjazás, oklevél, szolgáltatás

114

0

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

0

0

Előző év (1)

Tárgyév (2)

5617

4494

975

265

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

4642

4229

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5327

5212

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

349

154

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5327

5212

K. Adózott eredmény

290

-718

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

23

22

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Vezető tisztségviselőknek juttatás nyújtása nem történt.

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő]

Igen

Igen

