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Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:

Az egyszerűsített beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

C. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

V. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

D. Tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Szöveg

(Adatok ezer forintban.)
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Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Szervezet neve:

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

A. Végleges pénzbevételek,
elszámolt bevételek (I+II)

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

I. Pénzügyileg rendezett
bevételek

ebből:

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- egyéb bevételek

- támogatások

II. Pénzbevételt nem jelentő
bevételek

B. Végleges pénzkiadások,
elszámolt ráfordítások
(III+IV+V+VI)

III. Ráfordításként
érvényesíthető kiadások

IV. Ráfordítást jelentő
eszközváltozások

V. Ráfordítást jelentő
elszámolások

VI. Ráfordításként nem
érvényesíthető kiadások

C. Tárgyévi pénzügyi eredmény
(I-III-VI)

D. Nem pénzbeli realizált
eremény [II-(IV+V)]

E. Adózás előtti eredmény
(I+II)-(III+IV+V)

(Adatok ezer forintban.)

3 453 3 124 3 453 3 124

3 453 3 124 3 453 3 124

300 240 300 240

1 866 2 796 1 866 2 796

1 287 88 1 287 88

2 355 3 746 2 355 3 746

2 355 3 746 2 355 3 746

1 098 -622 1 098 -622

1 098 -622 1 098 -622
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Szervezet
neve: 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

F. Fizetendő társasági adó

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Egyszerűsített beszámoló eredmény-levezetése 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

G. Adózott eredmény (E-F)

H. Jóváhagyott osztalék

I. Tárgyévi eredmény (G-H)

A. Központi költségvetési
támogatás

Tájékoztató adatok

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasz-
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Végleges pénzbevételekből,
elszámolt bevételekből a köz-
hasznú tevékenység bevétele

H. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a köz-
hasznú tevékenység érdekében
felmerült pénzkiadás, ráfordítás

I. Végleges pénzkiadásokból,
elszámolt ráfordításokból a
személyi jellegű ráfordítás

   - ebből: vezető tisztségviselők
 juttatásai

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
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Az ifjúság, illetve családok, amatőr sportolók
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Szervezet
neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgy év

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgy év (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.   Vezető tisztségviselőknek nyújtott
      juttatás (összesen)

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

sportolás-oktatás-versenysport-amatőrsport-szabadidő 2 355 3 746

2 355 3 746

2 355 3 746
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Szervezet
neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-141
Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

3 453 3 124

266 256

3 187 2 868

2 355 3 746

2 355 3 746

1 098 -622

37 23
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-141
M1 -  Mellékletek

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-141-03 Jegyzőkönyv

PK-141-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-141-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék
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 „Program 2014 - Eseménynapló kiegészítés: 
 

Az Unilever Tömegsport egyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják programjaink úgymint 
a természetjáró, vízitúrázó, nem versenyszerű pingpong, horgász és kerékpáros szakosztályunk. 
 
Működésünkkel a XV. kerületi lakosság számára nyújtunk lehetőséget az egészséges életmódra nevelés 
mellett, a szabadidő hasznos eltöltésére. Az ifjúságnak illetve az idősebb korosztály számára szervezett 
ismeretterjesztő és készségfejlesztő természetjáró programunk közvetlenül kapcsolódik a Budapest 
Főváros, XV. kerület Környezetvédelmi Program 2014 -jának népszerűsítéséhez, megismeréséhez. 
 
A fizikai és szellemi teljesítő képesség fokozása, a feszültség oldása célunk a rekreációs, szabadidős 
tevékenység megvalósításában. Az idősebb korosztály (nyugdíjas) körében a tömegsport 
népszerűsítésében is szerepet vállalunk. A programjainkban a fiatalság mellett az időskorúakra is 
számítunk, akik erőforrások legyenek tapasztaltságukkal. Számukra tervezett programunkkal mintákat 
kínálunk a derűs, öntevékeny időskorhoz, és támaszt a bezárkózásból való kilábaláshoz. /Sport verseny 
sorozatok, XV. kerületi Természetjáró nap és tervszerű kirándulások, kék túrák, nyugdíjas túrák. 
 
Több rendezvényen részt veszünk az év folyamán, és folyamatosan szervezünk amatőr szabadidős sport 
programokat a XV. kerületben, teremben és szabadtéren. A teremben megrendezésre kerülő amatőr sport 
programok a XV. kerületben megrendezett pingpongnapok. A szabadtéri rendezvények közül a teljesség 
nélkül kiemelhető a szabadidő hasznos eltöltésében a sporttal egybefonódottan oktató jelleggel a XV. 
Kerületi ifjúságnak illetve gyermekeknek minden hónapban megrendezésre kerülő ismeretterjesztő és 
készségfejlesztő természetjáró programok, gyalogtúrák, amelyek szintén kibővülnek természeti ismeretekkel 
is (rovarcsapdázás, rákászat növény- és állattan ismertetés). Itt szorosan kapcsolódik a Budapesti 
Szabadidős Szövetség és a Fiatalok Természetismereti Klubja rendezvényeken való részvétel 
népszerűsítése, amely erejéhez mérten szakmailag támogatja programjainkat, mint az életvitel oktatást, 
képzéseket, és táborainkat.. 
 

Célunkat jól kifejezi az életmód meghatározása, melynek összetevői: 
 

"Életmód: az a közeg, ami az ember életterét biztosítja, hatással van az egyénre az egyén környezetére is. 
Az életmód az ember sajátja, az egyén életmódját, szabadidejét is befolyásolja. Rekreáció az életmód része 

kell, hogy legyen! Az életmód a rekreáció része – a rekreációs, szabadidős tevékenység, amit az egyén 
végrehajt, egyúttal befolyásolja az egyén életmódját." 

 
1./ Egyesületünk az ifjúságnak szervezett minden hónapban megrendezésre kerülő természetjáró sport 
programjának ismertetése:  
Természetjáróink szervezésében megrendezésre került sportprogramunkban célunk, hogy tudatosan 
neveljük gyermekeinket a környezeti kultúrára a szabadidő sport segítségével. A szabadtéri rendezvények 
közül a teljesség nélkül kiemelhető a Családok együttműködésén belül, a családi összetartozás erősítése, a 
családi életre nevelésnek elősegítése, egészséges életmód propagálása.  
 
Hagyomány teremtőileg megrendezésre kerülő programokban az ifjúsági csoportok a természet-megfigyelő 
program során együtt dolgoznak. Feljegyzéseket készítenek az általunk, számukra készített füzetbe 
(helyszín, időpont, csoport neve, jelképe; szöveg, rajz). Részprogramjaink: Erdő-mező vizsgálata / 
Madármegfigyelés (odúzás, vonulás) / Vizes élőhely vizsgálata „rákásznap” / Esti égbolt vizsgálata / Éjszakai 
lepkék vizsgálata ( Béka-tó). A sportolás mellett ismeretterjesztésként egy adott útvonal végigjárása során 
bemutatásra kerülnek a területen a természeti értékek is.  
 
E szellemben programsorozatot hirdettünk amelynek, egyik állomása a Természetjáró nap a XV. kerület 
Újpalota Páskom-liget. A kerületi hírmondókon keresztül meghirdetett programra az érdeklődés nem volt 
magas létszámú, bár a résztvevő gyermekek, akik különböző korosztályt képviseltek, egyaránt érdeklődőek 
voltak a játékon és a mozgáson alapuló programunk iránt. A megszokottnál kisebb érdeklődés oka talán az 
volt, hogy az itt élőket a program nem tudta megszólítani, mert számukra nem nyújtott újdonságot, mivel a 
mindennapi életük úgymond része a pihenő park, többször kilátogathatnak a közelsége miatt és a terület 
nagysága is korlátozott. Azonkívül, e napon más rendezvények is voltak a kerületben és sokan nem 
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bennünket választottak. Megpróbáljuk az eljövendőben egyeztetni, hogy a hasonló programokkal ne 
ütközzön a rendezvényünk. 
 
Kerületünk természeti bemutatása a Szilas pataktól a Nevesincs-tón keresztül a Naplás-tóig majd az őszi 
sportprogram sorozatban kerül bemutatásra. A közeli Cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt 
számos vízimadár fontos pihenőhelye az őszi és tavaszi madárvonulási időszakban. A túra kerékpár 
túraként van meghirdetve, hogy népszerűsítsük e mozgásfajtát is Budapest peremvidékén. Az ifjúságnak 
illetve az idősebb korosztály számára szervezett ismeretterjesztő és készségfejlesztő természetjáró 
programunk közvetlenül kapcsolódik a Budapest Főváros, XV. kerület Környezetvédelmi Program 2009-
2014 -jának népszerűsítéséhez, megismeréséhez. 
 
Továbbá a szabadidő hasznos eltöltésében a sporttal egybefonódottan oktató jelleggel a gyermekek 
körében minden hónapban megrendezésre kerülnek a gyermek gyalogtúrák, amelyek szintén kibővülnek 
természeti ismeretekkel is (rovarcsapdázás, rákászat növény- és állattan ismertetés). Itt szorosan 
kapcsolódik a Budapesti Szabadidős Szövetség és a Fiatalok Természetismereti Klubja rendezvényeken 
való részvétel népszerűsítése, amely erejéhez mérten szakmailag támogatja programjainkat, mint az életvitel 
oktatást, képzéseket, és táborainkat. 
 
Természetjáróink nem csak belföldön, hanem a környező országokban is szerveztek túrákat, külhoni 
természetjárókkal karöltve. Túravezetők számára szakmai tovább képzést tartottunk két fő rendezvény 
megtartásával. 
a./ „Magas-Tátra felfedezése” programunk negyedik évada: A túra kimerítette a magashegyi túrázás alapjai 
bemutatását a Kapor-csúcs (2367 m) megmászásával. Utunk egyik állomása volt a Nagy-Hincó-tó (1946 m), 
a legnagyobb és legmélyebb tó a Tátra déli oldalán. A Kapor-csúcsról szép kilátás nyílt a Menguszfalvi-, a 
Fenyves-tavi- és a Hincó-völgyre, valamint a háttérben a Liptói-Tátra csúcsaira. Több napos túra alatt 
túravezetőink bizonyíthatták felkészültségi szintjüket és tudásukat mind a gyakorlatban és az esti játékos 
kviz jellegű összefoglalóban, elméletben is.  
b./ A második bemutató túra célja volt, hogy a túravezetők megismerhessék Erdély és azon belül 
Székelyföld kínálta túrák sokszínűségét és nagy választékát. A több napos túrázás alatt a 
szintkülönbségekkel való megbirkózás jelentette a kihívást. Úgymint a Székelykő és Tordai hasadék 
valamint a Kis-Cohárd  amelynek a homogén szürkésfehér korallmészkő alkotja tömegét. Bejártuk erdélyi 
túrázókkal Székelyvarság környékét is. Találó Sík Sándor verse : Az Egyeskő / A Hagymás üzen az 
Öcsémnek, / Az Öcsém felel a Hagymásnak. / Mit üzenhetnek egymásnak? 
Csíkszentdomokosiaktól hallottam az erősen székelyes mondást, a Nagy-Hagymás kapcsán, hogy aki nem 
járt ott, az nem ember, aki meg többször is járt, az lehet, hogy nem normális. Az utóbbit mi vállaljuk, mert ide 
nem lehet nem visszatérni. A néha esős túra kimerítette a résztvevőket, de a mégis csodálatos volt mindenki 
számára. 
 
2./ Amatőr versenyzés kategóriában egy nagyszabású rendezvény került megrendezésre. Program 
részeként a kispályás 2 napos amatőr labdarugó torna szervezése a XV. kerületi Ifjúsági és 
Sportközpontban került megrendezésre. Az egész napos torna keretén belül hagyományteremtő jelleggel 
kerül megszervezésre, amelyen részt vesznek a meghívott és jelentkező amatőr csapatok. A programok fő 
célja nem csak versenyzés, hanem a vállalkozó sportszerető emberek megmozgatása és közösségbe 
kovácsolása, egészséges életmódra való nevelés biztosítása. A programban részt vevő szervezők és 
lebonyolítók civil emberek, akiket a sportszeretet kovácsolt eggyé és társadalmi munkában, 
szabadidejükben végzik az előmunkálatokat, a szervezést, a programok tervezését és a programok 
lebonyolítását kiegészítve szakemberekkel (bírók) akik a szakmai tudásukat teszik a sikeres rendezvény 
mellé. 
 
3./ A vízi túrázóink „Nyári Természetjáró vízi túra tábor program a Csalló és Szigetközben” elnevezésű 10 
napos evezős vándor tábor alatt megismerkedhettek a Szigetköz természeti értékeivel.  
A hazai vizek közül minket elsősorban a Szigetközi ártér varázsol el, amely Európa egyik legjobb evezős 
túra helyszíne. A számtalan zátony és sziget közt szerteágazó tiszta vízfolyás, a sok „zuhatag”, a változatos 
vízi járatok szövevénye, az erdők, a belső tavak, az itt élő erdei és vízi állatok mindenütt fellelhető nyomai 
egyedülállóan izgalmassá teszik ezeket a barangolásokat. 52 fővel vettünk részt kiegészülve felvidéki 12 fős 
sporttársak csatlakozásával. Az ismeretszerző sportprogramokban a terv elsődlegesen Dunakiliti és 
környékének bejárása vízi úton szakavatott túravezetővel a kialakított vízösvényeken és szárazföldi 
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ösvényeken. A táboron belül pedig megrendezésre került a különböző sportverseny lebonyolítása, úgymint 
tollaslabda, röplabda, falmászás, ping-pong, kispályás foci és a kijelölt területen elterülő kalandparki 
„famászás” gyerekek számára is biztonságos rögzítő védő felszereléssel, valamint a felnőtteknek 
kiegészítőileg horgász verseny a kijelölt területen. A jövőbeli kiemelt célunk, hogy szeretnénk további 
határon túli testvérszervezetekkel is felvenni a kapcsolatot és sport és honismeretünket velük együtt 
bővíteni. A programunk sikerrel zárult és a résztvevő sporttársak élményekkel gazdagodtak. 
 
4./ Rákász gyermektábor 27 fővel, nagy népszerűségnek örvendett a résztvevő gyermekek körében és a 
sport és kézműves tábort hagyomány teremtőileg tovább folytatjuk a jövőben. Idén is a tábor támogatásával 
a résztvevő nagy családos gyerekeket támogattuk. 
 
5./ Egyéb programjainkban a pingpong, kerékpáros és horgász szakosztályunk működésével az egészséges 
életmódra nevelés mellett, a fizikai és szellemi teljesítő képesség fokozása, a feszültség oldása célunk 
megvalósításában. Az idősebb korosztály (nyugdíjas) körében a tömegsport népszerűsítésében szerepet 
vállaltunk. /Sport verseny sorozatok, XV. kerületi Természetjáró nap és tervszerű kirándulások, kék túrák, 
nyugdíjas túrák, Növény és Állatkertek látogatása, múzeumi séták. 
 
Hagyomány teremtőileg megrendezésre kerülő programokban az ifjúsági csoportok a természet-megfigyelő 
program során együtt dolgoznak. A sportolás mellett ismeretterjesztésként egy adott útvonal végigjárása 
során bemutatásra kerülnek a területen a természeti értékek is.  
 
E szellemben meghirdetet programsorozatok közül, kiemelném az alábbi programot. 
 
Az őszi természetjárók következő állomása az őszi Természetjárók Találkozó konferenciája (TTK) volt. A 
honi és külhoni ismeretek programsorozat első a magyarországi állomása a Somló. A Somló hegy, 
turistaútjainak, a geológiai, növény- és állattani látnivalóit bemutató Kitaibel Tanösvénynek, a történelmi és 
népi építészeti emlékeinek köszönhetően mind a természetbúvároknak, mind a turistáknak kedvelt utazási 

célpontja. Az ausztriai programban Mitnix - Medveszurdok bejárása, és a Bécsi Természettudományi 
Múzeum felkeresése volt a kitűzött célunk. A résztvevők a programsorozat alatt testközelből 
megismerkedhettek a szurdok zegzugos folyó által kialakított járatával sok-sok létra és lépcső megmászása 
által. A Múzeumban pedig, a természetbúvárok utazást tehettek a természet lélegzetelállító sokszínűségén 
át. A rovaroktól a drágaköveken és ásványokon át a repülő sárkánygyíkokig e tető alatt, a Hofburg 
közelében izgalmas betekintést kaphatnak Földünk történetébe. A már kihalt vagy rendkívül veszélyeztetett 
állatfajok számos kitömött példánya felbecsülhetetlen értéket ad a gyűjteménynek. A találkozót kiegészítő 
több napos csillagtúra alatt túravezetőink bizonyíthatták felkészültségi szintjüket és tudásukat m ind a 
gyakorlatban és az esti játékos kvíz jellegű összefoglalóban, elméletben is. 
 
A jövőbeli kiemelt célunk, hogy szeretnénk további határon túli testvérszervezetekkel is felvenni a 
kapcsolatot és sport és honismeretünket velük együtt bővíteni. A programunk sikerrel zárult és a résztvevő 
sporttársak élményekkel gazdagodtak. 
 
Programjaink közül megemlítenénk még, egy igazán gyönyörű rész a Cuha-völgy 2. meghódítását gyalog és 
kerékpárral. Az elképzelésnél és még annál is gyönyörűbb, és mintha kifejezetten kisgyerekeknek találták 
volna ki. Gyalogos túra közben lehet köveken ugrálva patakon átkelni, hídon átmenni, sziklafalra mászni, 
szalonnát sütni, köveket dobálni patakba, barlangszerű sziklamélyedésekbe merészkedni, vonatot meglesni 
és viadukt alatt átszaladni, amit most kiegészíthettünk egy „nem fárasztó” tekeréssel. A program nagy 
népszerűségnek örvendett a résztvevő gyermekek körében és a sporttábort hagyomány teremtőileg tovább 
folytatjuk majd a jövőben. A tábor támogatásával a résztvevő nagy családos gyerekeket támogattuk. 
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UNILEVER SE. - 2014 -es Program 
 

01.18. / Pilis-hegység: Holdvilág - évadnyitó gyalogtúra 

03.08. / Budai hegység: Hűvösvölgy - Hármashatár-hegy - 1. gyermek-túra 

03.22-23. / Börzsöny hegység: Nagybörzsöny - Bernecebaráti - 2. gyermek-túra 

04.12. / Mátra-hegység: Mátraszentimre - Bagolyírtás - 3. gyermek-túra - kéktúra 

04.25-26. / Horgász verseny - Sződ - bajnokság 

05.01. / XV. kerület - Majális - Palota nap - sok sporttal - Unilever találkozó /7 évf. szabadidő 

05.17. / Cserhát-hegység: Gyadai tanösvény - 4. gyermek-túra 

05.18. / Túrázzunk és fényképezzünk! Állatkerti Séta! - ismeretfejlesztő program 

05.24. / XV.ker. Természetjáró Nap: Újpalota -Páskomparki tanösvény - 5. gyermek-túra - gyalogtúra 

05.31-06.01. / Unilever kupa - Kispályás labdarúgás - bajnokság 

06.15. / Kemenes vulkánpark: Séta a kráterben - nyugdíjas-túra 

06.21. / Velencei-hegység: Velencei tókerülő - bicikli túra 

06.29. / Séta a Veszprémi Állatkertben- nyugdíjas-túra 

07.05. / Séta a Veszprémi Állatkertben 2.- szabadidő 

07.13. / Duna menti kerékpártúra: Zebegény - Budapest - bicikli túra 

07.18-27. / Erdélyi barangoló: Székelykő - Egyes kő – Székelyvarság - hegyi gyalogtúra 

08.02-06. / Moldva - vad vízi túra 

08.06-10. / Szigetköz: - vízi túrakenu túra 

08.03. / Balaton-felvidék: - 8 sz. kék-túra 

08.08-09. / Horgász verseny - Balaton bajnokság 

08.22-24. / Magas-Tátra: Kapor-csúcs - hegyi gyalogtúra 

08.30-31. / Bükk hegység: Poroszló - Diósgyőr - 6. gyermek-túra 

09.06-07. / Bakony-hegység: Cuha völgy - bicikli-túra 

09.13-14. / Börzsöny-hegység: Diósjenői „Rákász” tábor - ismeretfejlesztő program 

10.04. / Budai-hegység: Vadaspark - 7. gyermek-túra 

10.05. / Naplás-tó: Madárvonulás megfigyelés - bicikli-túra 

10.23. / 1956-os emlékfutás a XV. kerületben - sportprogram 

10.24-26. / Börzsöny-hegység: XV. kerületi Természetjárók - összefogás az ifjúsági természetjárásért - 8. 
gyermek-túra 

11.08. / Pilis hegység: Visegrád / Mogyoró-hegy - 9. gyermek-túra 

11.22-23. / Bakony-hegység: Cuha völgy 2. - gyalog túra 

12.06. / Budai hegység: Mikulás - túra / Normafa - 10. gyermek-túra 

12.31. / "Szilveszteri buli" - egyedi választás szerint szórakozás. 
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Összegzésben és értelmezésben, eddigi programjaink célja 
megvalósult, mégpedig hogy a szabadidősport szabadidőben önként 
végzett, rendszeres és nem rendszeres fizikai testmozgás, az aktív 
rekreáció része, amelynek célja a teljesítőképesség és egészség 
megőrzése vagy helyreállítása, valamint a kikapcsolódás, szórakozás, a 
testi-lelki jóllét érzésének elérése mind a sportolás időtartama alatt, 
mind utána. Összekovácsolta az addig ismeretlen embereket egy 
egységes csapattá. 
 
A programjaink közül honlapunkról (www.unileversport.hu) választva 
válogathat mindenki érdeklődése szerint. 
 
A hagyományokat folytatva a 2015 év folyamán is rengeteg sport programunk volt és lesz is még az 
érdeklődők számára, ami a fennebb említett Web címen elérhető. Szeretettel várunk minden kedves 
természetet és sportolást szerető embert köreinkbe, hogy a jelenlegi 413 fős taglétszámunk tovább bővüljön. 

 

Budapest, 2015.03.08.. 

 

 Ph. ……………………………………. 
  Mecsnóber Attila 
  Unilever Se. elnöke 
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Jeqvzőkönw

Felvéve: az Unilever TömegsportegyesÜlet 2015.03.o9.-én 17:30 Órakor megtartott Közgyrilésén.

A KÖzgyljlés helyszíne: Czabán Általános lskola (Cím: 'l'151.Budapest, Széchenyi tér 13.)

A KÖzgyűlést MecsnÓber Attila elnÖk vezeti.

Az aláírtjelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 301 szavazásra jogosult tagok közul75 fó jelen van,
és a'17:30 Órára meghirdetett KÖzgyűlés nem határozatképes.

Az levezetó elnök ismerteti a megjelent tagsággal, a KÖzgyűlés határozatképes, ha a szavazásra
jogosultaknak tÖbb mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést
ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az
ismételten összehívott KÖzgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkÜl határozatképes, így 1B:00
Órakor megnyitja a KÖzgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkÜl határozatké[és.

A levezetó elnök javaslatot tesz a KÖzgyűlés jegyzőkÖnyv vezetójének Kovács Gergely és
hitelesítóknek Dikácz Attila személyére. A KÖzgyűlés részérol más személyekre javaslat nem érkezett.

A KÖzgyűlés egyha ng Úan megválasztja Kovács Gergelyt jegyzokÖnyvvezetőnek'

A Közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát jegyzókÖnyv hitelesítőnek'

Az elnok tájékoztatja a tagokat, hogy a KÖzgyűlésnek a meghívÓban jelzett napirendje szerint a
kÖvetkező kérdésekben kell határozatot hozni:

1' Az Unilever TÖmegsportegyesÜlet alapszabályának mÓdosításának megbeszélése a tÖrvényi
rendelkezéseknek megfelelően'

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.
3' Eredmények ismertetése és kÖltségvetési elszámolás, külön kÖltségek és egyesületi tagdíj

összegének változtatása'
4. Az Unilever TömegsportegyesÜlet 1% felajánlások megbeszélése.
5. Az egyesÜlet jÖvobeli civil feladatai, a 2015 -ös év programjainak ismertetése, jelentkezési

lehetőségek megbeszélése.

A levezető elnök javaslatot tesz arra, hogy az idivel valo gazdálkodás érdekében a Közgyűlés
határozzon arrÓl, hogy napirendi pontonként a kérdések, és hozzászólások idejét 3 percben
korlátozza. Az elnök megkérdezia tagokat, hogy kívánják-e mÓdosítani, vagy kiegészítenia napirendi
pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban.

Az ügyrendijavaslathoz kérdést nem tettek fel, hozzászÓlás, vélemény nem érkezett'

A KÖzgyűlés egyhangúan dÖntÖtt arrÓl, hogy kérdésekre és hozzászolásokra fordíthatÓ idŐt napirendi
pontonként legfeljebb 3 percben korlátozza. Az idofelhasználás figyelemmel kísérésére és a
rendelkezésre állÓ összes idovel tÖrténo gazdálkodásra a levezeto elnököt bízza meg.

A levezeto elnÖk ismerteti az első napirendi pontot.

í. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsportegyesület alapszabályának mÓdosÍtásának megbeszélése a törvényi
rendelkezéseknek megfeleloen.

:!
?il,
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Jegyzőkiinw az Unilever TömeesportegYesület közgYűléséről - 2015.03.09.

A sportegyesÜlet Alapszabályának mÓdosításának1 ismertetése és megtárgyalása. A tÖrvényi
feltételekkel - 2011 . évi CLXXV. törvény (Ectv.) (az egyestilési jogrÓl, a közhasznÚ jogállásrÓl,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásárÓl) és a 2014. március 151ől hatályos Új
Polgári TÖrvénykönyv (Ptk.) - harmonizálni kell az Alapszabályunkat.

Az Egyesület elnöke javasolta, hogy az EgyesÜlet KÖzhasznÚsági kérelmet terjesszen be az el1árő
bÍrÓság felé. A kérelmet azona törvényszéken kell elŐterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba
vette. (http://birosag.hu/allampolearoknak/civil-eljarasok-urlapjai-112012-ii29-kim-rendelet)

Közhasznú szervezetté minosítheto az a Magyarországon nyilvántartásba vett kÖzhasznÚ
tevékenységet végzo szervezet,

. me|y létesító okirata megfelel a2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek,. mely tisztségviseloi nyilatkoztak az Ectv.-ben foglalt kizára és Összeférhetetlenségi
körÜlmények tekintetében, illetve. mely az előző két lezárt Üzleti év beszámolÓja, illetve kÖzhasznúsági melléklete alapján
igazolja, hogy megfelelő erőforrással és megfelelo társadalmi támogatottsággal rendelkezik.

A kérelemhez csatolandÓ iratok:

Kötelezoen csatolandó iratok

A vezető ÍiszÍségvlselo(k), illetve a felugyelő bizottsági tagok nyilatkozata, hogy nem esik/esnek a
2011. évi cLXXV. törvényben (Ectv.) meghatározott kizárÓ ok alá'
(A törvény szÖVege a kÖvetkező linken érhetó el: http://njt.hu

Az előző két lezárt Üzleti év beszámolija' közhasznÚsági melléklete.

SzÜkség szerint kÖtelezóen csatolandÓ iratok

A kérelmezo nevében eljárÓ képviselo képviseletijogát igazolÓ teljes bizonyítÓ erejÜ magánokirati
formába foglalt meg hatal m azása'

A2011' évi CLXXV. tÖrvény (Ectv.) rendlékezéseinek megfeleloen mÓdosított változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt létesÍtő okirat'

A szervezet belső szabályzata

A fentiekkel kapcsolatban az ElnÖk alábbiakrÓltájékoztatja a tagságot:

1) Amennyiben a szervezet a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt kérelmet terjeszt elő a
bírÓságon elsődlegesen mÓdosítania kella létesítŐ okiratát a2011. évi CLXXV. tÖrvény (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelően, kÜlönÖs tekintettel azEctv.34. $ és 37.$-aira figyelemmel.
(A tÖrvény szövege a kÖvetkezo linken érheto el:
http:/lnjt.hu/cgLbinlnjt doc.coi?docid=1 39791.262822 )

2) A22412000. (Xll.19.) Korm. rendelet alapján elkészített elozŐ két lezárt üzleti év beszámolÓja,
illetve a 35012011' (Xll'30.) Korm. rendelet alapján elkészített kÖzhasznúságijelentés alapján igazolni
szükséges' hogy a szervezet megfelelő erőforrással és megfelelő társadalmi támogatottsággal
rendelkezik.

Megfelelo erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt Üzleti év vonatkozásában a
következő feltételek közÜl legalább egy teljesul:

o Ectv' 32.s (4) a) pont: az átlagos éves bevétel meghaladja az egymilliÓ forintot, vagy
o Ectv. 32.s (4) b) pont: a két év egybeszámított adÓzott eredménye (tárgyévi eredménye) nem

negatív, vagy
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. Ectv. 32.s (4) c) pont: a személyijellegű ráfordítása (kiadás) - a vezetó tisztségviselők
juttatásainak figyelembevétele nélkÜl_ eléri az Összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

. Megfelelő társadalmi támogatottság mutathatÓ ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti
éve vonatkozásában a kovetkezó feltételek közül legalább egy teljesul:

o Ectv. 32.s (5) a) pont: a személyijövedelemadÓ meghatározott részének az adozÓ
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegbil kiutalt Összeg eléri - az Ectv. 54. $
szerinti bevétel nélkÜl számított - összes bevétel kettő százalékát, vagy

o Ectv' 32.s (5) b) pont: a kÖzhasznÚ tevékenység érdekében felmerÜlt kÖltségek, ráfordítások
elérik az osszes ráfordítás felét a két év átlagában' vagy

o Ectv. 32's (5) c) pont: a szervezet kÖzhasznÚ tevékenységének ellátását tartÓsan (két év
átlagában) legalább tíz közérdekÚ önkéntes tevékenységet végzo személy segíti a kÖzérdekű
önkéntes tevékenységről szólÓ 2005. évi LXXXV|ll. tÖrvénynek megfeleloen.

3)Az egyesulet vezető tisztségviselŐinek, illetve a felügyeló bizottság tagjainak nyilatkozatot kell
tenniuk a2011. évi CLXXV. tÖrvény (Ectv.) 38. $ és 39.$-aiban foglalt Összeférhetetlenségiés kizárÓ
okok tekintetében.

A levezető elnÖk a mÓdosított Alapszabályt a tagsággal ismertette, és elmondta, hogy az Alapszabály
mÓdosítását jogiszakértovel egyeztetve lett, és ha a KÖzgyűlés elfogadja, a Fovárosi BírÓság felé
benyújtásra kerÜl. Szavazással a jelenlévő tagság a javaslatokat elfogadta'

Ezek után a KÖzgyűlés meghozta határozatát''

75 igen, a nem, a lerÉzkodás szavazattal elfogadta'

Határozat száma (év/Kozgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/01 sz. határozat

Az AIapszabáIy módosítása szavazásra került, amit a KözgyiÍIés egyhangúan elfogadott, majd
a Fővárosi Bíróság felé módosításra beadandó.

(' ) A mÓdosÍtott Alapszabály a jegyzokÖnyv 1. számú mellékletként kerÜl csatolásra'

2. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése'

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a Budapest Főváros XV. kerÜleti Önkormányzat által a
2Q14. évben beadott múiködési támogatást elosegít<i pályázatra és a sportszervezetek kedvezményes
bérleti díj iránti támogatási kérelméhez 2015' évre megkaptunk az egyesÜlet számára pozitív döntést'

Feladat a Nemzeti EgyÜttműkÖdési Alap pályázat 2015 benyÚjtása és a további lehetoségek
folyamatos figyelése.

A jövoben a sportkörÜnkkel és hozzánk csatlakozó ,,kisebb'' civil szervezetekkel együtt pályázhatÓ
pályázatokat is figyelemmel kísérjÜk és a lehetőségeink szerint azokra is pályázunk'

Ezek után a KÖzgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, a nem, o tartrizkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/KozgyŰlés száma/határozatszám): 201S/KGY01l02 sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerÜleti civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is
szükséges az Unilever Tömegsportegyesület tovább fejlődése érdekében. A páIyázatok
elbíráIása után ismertetjük honlapunkon az eredményt és a tagságunk szintén kiértesítést kap.
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3. sz. Napirendi pont:

Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás,
osszegének változtatása.

kÜlön kÖltségek és egyesületi tagdíj

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Unilever TÖmegsportegyesÜlet jelenlegi pénzÜgyi helyzetét. A tavalyi
pénzÜgyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámólÓt2 az oBH es'a runüielé el kell kÜldeni. A
2014-es évi pályázatok felé valÓ elszámolások rendben megtÖrténtek.

Az Egyesület elnÖke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 2 400.- Ft-ban , azaz Kettőezer négyszáz
forintban legyen meghatározva továbbra is, amely Összeget minden év iebruár (ho) 15' napiáig kell az
Egyesulet pénztárábalbankszámlájára befizetni. Vitára ináítványozza, hogy az é, xozoen csatlakozÓk
- az adott töredék évre - a felvételt kÖvetoen - a hátralévo hÓnapok figyáámbevételével -részarányos díjat fizessenek 300.- FVhÓnap, azazháromszázfoiintthÓ-n-ap osszegben.
Aköltségek alakulása a befolyt pályázati bevételekbőltovábbra is támogátható, liint eddig is a
felhasználása a tÖbb napos programoknál lehetséges,

Az ElnÖk kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét az Unilever TÖmegsportegyesület
folyamatos műkÖdésének fenntartásában.

A levezető elnök nyílt szavazásra tette fela tÖredék évre fizetés lehetoséget.

A beszámolÓhoz a Közgyűlés részéről kérdés nem érkezett, hozzászilásra lehetoséget a tagok nem
kértek'

Ezek után a Kozgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, a nem, a brtizkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/KÖzgyŰlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/03 sz. határozat

Éves beszámoló megtöÉént(2'), aKözgyűlés egyhangúan elfogadta. Az egyszerűsített
beszámolót az oBH és-a NAV feIé a megfelelő nyomtatványokon e! kell rÍioeni. Tagdíj a 2015
évben marad a 2400.- Ftlév, azaz kettőezer négyszáz forint, amely összeget minden év február
!|ó) 15. napjáig kell az Egyesület pénztárába/ bankszámlájára egy össze-gben befizetni. Az
újjonan beIépők a teljes összeget fizetik, részarányos díj flzetésiiehetősége elvetve.

(2') A pénzugyi beszámoló fobb mutatÓi a jegyzŐkÖn yv 2. szám(l mellékletként kerÜl csatolásra

4. sz. Napirendi pont:

Az U n i lever TÖmegsportegyesÜ let 1 % f ela1ánlások meg beszél ése.

A felajánlásokat figyelemmel kísérjÜk és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok
kÖltségében . A 2014. évben 256 257 .- Ft volt a felajánlásról beérkeiett ossiég. Az 1b/o elszámolása a
2015. május 31 - ig a 13KoZ számÚ bizonylaton a NAV részére közlemény fo-rmájában elektronikus
Úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni'

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát:73 igen, O nem,2tartÓzkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Kozgyűtés száma/határozatszám): 20í5IKGY ol'to+ sz.határozat

4 jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever
TömegspoÉegyesület (194586í4-'l42) számlájára, amit célirányosan a programjaink bekerütési
költségeinek csökkentésére fordítu n k.

^!-á.t'
!'Jx.
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az UnÍlev

5. sz. Napirendi pont:

Az egyesület jÖvőbeli civil feladatai, a 2O15 - ös év programjainak, és a programokra valÓ jelentkezési
lehetőségek ismertetése.

Az elnök ismerteti a teljes 2014 éves programok évértékelését. Az elnok tájékoztatja a megjelenteket,
hogy a 2014 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportót - amiÍ magukra
vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. A dicséret Újfent mindenkit megillet, fóleg az-aktív
szerepvállalÓ önkénteseket.

Ami megvalÓsult: az- egyesÜlet programjai, rendezvényei, kÜlso hirdetésekben is meghirdetésre
kerÜltek (lnternet)' Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik
ppqramjaikat segítségÜnkkel és a mi programjaink is hirdetésre kerülnek náluk. A MBT, a BSZSZ és
MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető' A meghívásos rendezvényeken az
egyesÜlet részvétele kibŐvÜlt, fejlődésÜnk továbbra is folyamatos. A kozos programok tervezését
szervezését is kibővítetjük, majd bevesszÜk késobbi pályázatainkba is. A tagság-felé történó kérés
miszerint programjavaslatokat, versenyterveket tegyenek, sikeres volt a javasoTt pógramok bekert]ltek
az éves tervünkbe. Javallat érkezett, hogy az idősebb korosztály (nyugdíjas) egyesÜ-leti tagjaink felé is
bŐvítsÜk a programjainkat.

Ezek után a Közgyűlés meghozta határozatát: 75 igen, O nem, Q tarilőzkodás szavazattal elfogadta.

Határozat száma (év/Közgyűlés száma/határozatszám): 2015/KGY01/05 sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétete, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások
t9yt|brt is.elsődlegesek. Kibővítésre kerülnek programjaink, mint nyugdíjas túrák, Növény és
AIlatkertek látogatása, múzeumi séták.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnÖk megköszÖni
kÖzreműkÖdését és bezárja a Közgyűlést.

Budapest, 2015. március 09.

a KÖzgytilésen megjelent tagok

r',t ,'O
É/zr,/, /á-MecsnÓber Attila

044246PA

Kovács Gergely

390931 EA

Dikácz Attila

551 833SA

elnÖk

jegyzőkÖnyv vezetŐ

jegyzokÖnyv h iteles ítő 'p}rl":Í!ilX-

fo,x
,1

u{r
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