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1. I<özhsszlú szervezet azono§ító adatai

név: Hegyek Vándorai Turista Egye§ület

székhely: l1li2 Budapest, Kótújfalu u. l6118.

bqegyző hatáíozat sáfia. 9, Pk,60207l|99412.

nyilvántartá§i szím: 5832.

képviseló neve: Pálmai vcnccl

2. Tárg5iévben végzett alapcél szerinti és közha§zrú tevékeny§égek bemutatása

Egyesületünket 1994-ben - többek között - 
^zz:al ^ 

céllal alapítottuk meg, hogy védnöks€et
vállalva az Órség és Vendvidék felett, tevékeny€n közremúködiünk a tájegy§ég turisztikai
feltárásában és fejlesztésében. Ezen elhatározásunkat alapszabál},unkban is rögzítettiik.

Közreműködünk a magyarot§zági turistautak fenntartásában, valamint a t€rmészetjáró

szakirodalom és szak§ajtó |étreh('2ásában és t€rjesztésében. E tevéken}§égeink §orán létrejött,

illetve fenntartott nonprofit §zolgáltatások bárki reszére hozzáférhetóek, így a társadalom széles

rétegeinek hasznára válnak.

Az elmúlt e§ztcndőben 44 túraprogramunk §zerepelt az e§eménynáptárunkban és a
horrlapunkon, melyek több§ége m€g i§ való§u|t. E programjaink közül az egynapos túrákat
nyflttúra i€ll€ggel hirdettiik, amelyeken nem c§ak tagjaink, han€m bárki ré§zt veheteta.

Á Felső-Órségben és az Órségi Nemzeti Parkban 51 km j€lzett turi§taút 1e|jes felújítá§át
végeztük €l. E munkákra több mint 5E0! önkéntes munkaórát fordítottunk, egyúttál

termész€tvóde|mi monitorink szolgáletot i§ elláttunk, így segítve a Nemzeti Park Igazgatóság

munkatársaiDak munkáját.

Tovább működtettük az Órvitlék Turistája és a szent Imre vándorút j€lvén}§zerzó

túramozgalmakat, amelyek lehetőséget biztosiranak az Őrségi NemzetiPark termé§zeti é§ épített

értékeinek, emlékeinek jobb megismere§ére. A hazánk rejtett értékeinek bemutátására

szervezett Geodéziai tornyok Magyaror§zágon jelvényszerző túra iránt eg}re nagyobb az

érdeklődés, bizonyítva, hogy jó ötlet volt a beindítása,

Együttműköde§i megállapodás alapjáD, továbbra i§ rend§zere§ §portszakmai segít§éget nyújtunk
a Bp. xvlll. Ker. Kendó téri Alta|áío§ I§kola turisztikai rendezvényeihez.

Ugyancsak együttműködósi megállapodások alapján tovább ápoltuk partneri kapcsolatainkat
Óriszentpéter Város Önkormányzatával, az Órsógi Baráti Körrel. az Osztrák Turista Klubbal,
I{odos Köz§ég (szlovónia) Polgárm€§teri Hivatalával és Hodos Kö7§óg Magyar Ncmzeti
Önigazgatási Közösségóvc|.
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vizs8ázott túravezetőink közü| többen, a túravezetéseken kívül, különböző §zintú tanfolyamokon
oktatási 6 vizsgáztatá§i feladatokat láttak €l.

Tagjaink közül heten, a Magyar Tefmészetjáró szövet§eg gyalogtúra §zakágának munMját
s€ítik heti rendszerességgel.

3. Köáa§znú teyék€ny§égek bemutatása (tevékenységenkéna) közha§mú tevékenység

megnevez6e:

köáasznú tevék€ny§éghez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az egyesület feladatai: A közhasznú sz€rvezetekről sáló törvény szerinti közhasznú

tevékeny§éget (sport) vállalva felkeltse a teím&zetjárá§ iránti igén},t, növelje a

természetjárá§ba bekapc§olódók §zámát, ösztönözzön a természetjárás gyakorlására,

A közha§znri tevékenységrőt §zóló törvény szerinti közhasznú tevéken}§éget (§port) vállalva

elősegítse a §zabadidő kelleme§, ha§zno§ eltölt€sét, sportjellegű testedzé§re és a művelődésre

egyaránt a|kalmat adó programokkel és ezzel hozzájáruljon a sportról §zóló 2004, évi I.

törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes ós hatékony ellátá§ához.

Túrák é§ táborozá§ok szervez6ével g8zdagíba a természet, a hrza é§ má§ országok, népek

megismer6ének lehetős€eit, é§ eáltal hozzáiáruljon a haza§zeretet é§ a népek közötti

barát§ág elmélyíté§éhez.

A közha§znú §zervezetekről szóló törvény §zerinti közhasznú tevékeny§€get (környezetvédelem,

nevelé§ é§ oktatás, i§meretterje§zté§) vállalva ellássa a hiravezetők képzé§ét €s a termé§zetjárók

§zakképze§ét, ezáltnl tevékenyen járuljon hozzá i sportról §zóló 2004. évi törvény§zerint a helyi

önkormányzat feladatrként eIőírtak megvalósíásához.

Gondozza a jelzett turi§taúhhálózatot é§ múködjön közre annak fejlesztésében.

Közremúködjön e természetjáró (turi§ta) §zakirodalom, térkép és szaksajtó |étrehozá§ában é§

terjesztésében.

A közhasznú §zervezetekről §zóló törvóny szerinti közha§znú t€véken}§éget (termé§zetvédelem,

állitvédelem, környezetvédelem) vállalva támoga§§a a környezet-, é§ teímészetvédelem érdekeit

§zolgáló törekv6ekeí, gyakorlati tevékeny§éggel járuljon hozzá áz élő é§ él€tt€len

elmi éíték€k védelméhez, valamint környezetvéd€lmi íeladatok el|átásához é§
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ezáltal a környezet védc|mének általános szabályairól szó|ó l995. évi LIII. törvén},, a termé§zet

védelméről szólő 1996. é!i LllI. törvény, valamint a polgári természctőrökről szóló

33n997.(xL20.) KTM rendelet szerint állami, illetve he|yi önkormányzati fe|adatkónt e|őíríak

ellátásában együttműködik a l'eletíis államigazgatási §zervekk€l.

A közhNznú szcraezetekről sáló törvény §zerinH közha§znú aevéken}§eget (mentés,

katasztrófa-elhárítás) vállalva közreműködjön a term€3zetjárás során bajbajutottak

mentésében, mellyel az egészségügyról szóló 1997. évi cLIv. törvényben áuami felad.tként

meghatározott tcYékenységet vállal magára.

A közha§znú szer-vezetekről szóló törvény §zerinti közhasznú tevéken}§éget (határon híli

magyarságga| kapc§olatos tevékenys€, euroatlanti integráció elő§egítése) vállalva aktív

€gyüttműködés az eürópai rokoí§zervezetekkel (pl. Hodo§ Község Magyar Nemzeti

onigazgatási Kózös§ég, o§ztrák Turista Klub, il§il-vö|gyi Hava§i gyopár Heg},iklub.)

a közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekkortól n}ugdíja§ig

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 20000 fó

a közhaszrrú tevékenység firbb eredmerryei: Az egyesületünk által szervezett programokon bárki
részt vchet, amennyiben vállalja a tevékeny közreműköde§t céljaink eléré§e érdekében,

T€vékeny§égeink kapcsán tagságuBk é§ a régió lako§ainak életében jelentó§ §zerepet töltünk b€

a prevenció é§ a rekr€áció, va|amint az i§m€r€tterje§zté§ területén, Jelentő§ mértékben

hozzájárulunk a terület jc|zett turi§taútiainak f€nntartá§ához, fejlesztéséhez, ezáltal lényeg€§

könnyebb§éget okozva az őrségi erdókben felüdülni, kikapc§olódni vágyóknak,

4. Közhasznú tevékenység érdekében felha§Zlált vas/on kimutatá§a

Felhaszrált vagyonelem megnevezése vagyonelem érték€ Felhasználás célja

5. cél §zerinti juttatá§ok kimutatása

Cél szerin t i juttatás megnevczé§e Előző év Tárgyév

0 0

6. Vezető tisztségviselőknek nyrj,útott juttaá§



Tisztség
Előző év

(l)
Tátgyév

(2)

A. vezető tisáségviselőloek nyújtott juttatás összeseíl: 0 0

7. Közhaszrú jogállás megállapításához §zük§ége§ mutatók

Alapadatok
Előző év

(l)
Tárgyév

Q)

B. Éves összes bevétel 282 eFt 559 eFt

ebből:

C. a személyijövede|emadó meghatározott reszélekaz ad,ózó

rendelkezése szerinti felhasznál,í.slíról szóló l996, évi CXXVI.
törvény alapján átutalt ö§§zeg

44 eFt 2l éFt

D. közszolgáltalási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Euópai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nylitott támo8atás

0 0

G. Konigált bevétel [B-(C+D+E+F )] 23E eFt 538 eFt

H. Összes nifordítás (kiadás) 343 el't 340 eFt

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0

J. Közhasznú tevékeny§ég nifordíLisa i 343 eFt 340 eFt

K. Adózott er€dmény - ól eFt 2l9 eFt

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekii önkentes
tevékely§éget végző személyek száma (a közéídekú önkénles
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXV . törvénynek
megfelelően)

0 0

Erőfofti§-ellátottság mutatói Mutató telje§ítése

Ectv. 32. § (4) a) [(BI+B2Y2 > 1,000.000,- Ft] Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2: 0] Igen Nem

Ectv.32. § (4) c) [(II+I2-A 1-A2XHI+H2) z 0,25] Igen Nem

Tá§adalrni támogato nság mutatói Mutató teUe§íté§e

Ecfv. 32. § (5) a) [(c 1+C2)l(Gl+G2) >_ o,o2] Iqen Nem

Ectv. 32. § (5) b) (Jl+J2y(Hl+H2) > 0,5] ígen Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(Ll +L2y2> Io ról Igen Nem
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