A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.03.27 16:22:51

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

0

töredék év

0

0

2

3

2

1

2 0 1 6
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 6

2 0 1 6
1 2
időszak vége

3 1
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 6
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 6
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 5 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Énekes
3

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

4

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 4

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 2

0 0 0 2 3 2 1

.P k . 6 2 8 9 0

/ 1 9 9 0/2 1

1 9 4 5 8 6 1 4

1

4 2

Mecsnóber Attila

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 7

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 3

1 5
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

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

B.

Forgóeszközök

25

521

25

521

25

521

25

521

860

25

-835

496

25

521

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

4 056

3 744

4 056

3 744

636

612

636

612

3 326

3 070

3 326

3 070

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

4 056

3 744

4 056

3 744

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

4 056

3 744

4 056

3 744

5. Anyagjellegű ráfordítások

4 891

3 248

4 891

3 248

6. Személyi jellegű ráfordítások

0

0

0

0

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

4 891

3 248

4 891

3 248

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

4 891

3 248

4 891

3 248

-835

496

-835

496

-835

496

-835

496

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

336

305

336

305

2 480

2 095

2 480

2 095

336

305

336

305

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

3

1 1 5 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Énekes
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1

4

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 4 .P k . 6 2 8 9 0

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 0 / 2 1
0 0 0 2 3 2 1

1 9 4 5 8 6 1 4

1

4 2

Mecsnóber Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Tömegsport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX tv. szerint

sportolás-oktatás-versenysport-amatőrsport-szabadidőssport
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az ifjúság,illetve családok,szabadidős sportolók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

413

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
4 891

sportolás-oktatás-versenysport-szabadidőssport

3 248

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 891

3 248

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4 891

3 248

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

4 056

3 744

336

305

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

3 720

3 439

H. Összes ráfordítás (kiadás)

4 891

3 248

0

0

4 891

3 248

-835

496

21

27

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi 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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

mobilitás és alkalmazkodás c./ ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése

Támogató megnevezése:

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszak

Támogatási összeg:

150 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

150 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 150 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

150 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

150 000

Felhalmozási
Összesen:

150 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: XV. kerületi Természetbarát Nap 2016
Támogató megnevezése:

Csokonai Kultúrális és Sportközpont
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.06.12

Támogatási összeg:

130 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

130 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 130 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

130 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

130 000

Felhalmozási
Összesen:

130 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Dunakiliti vizi túra tábor
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016. június 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig

Támogatási összeg:

470 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

470 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 470 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

470 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

470 000

Felhalmozási
Összesen:

470 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.03.27 16.33.36

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Nagybörzsöny fiatalok közösségteremtő összetartozásának erősítésére kisközösségi tábor
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.05.01 - 2016.12.31 közötti időszak

Támogatási összeg:

275 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

275 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 275 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

275 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

275 000

Felhalmozási
Összesen:

275 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01 - 2016.12.31 közötti időszak

Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 000 000

Felhalmozási
Összesen:

1 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: sportfeladatok megvalósítása
Támogató megnevezése:

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.06.01 - 2017.06.30 közötti időszakra

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 990
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

200 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

17 990

Felhalmozási
Összesen:

17 990
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.03.27 16.33.36

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás
Támogató megnevezése:

Unilever Magyarország Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.01.01. - 2016.12.31 közötti időszakra

Támogatási összeg:

540 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

540 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 540 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

540 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

540 000

Felhalmozási
Összesen:

540 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.03.27 16.33.36

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-242-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-242-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-242-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-242-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-242-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-242-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.03.27 16.33.36

PK-242
PK-242-02 Szöveges beszámoló
PK-242-02_beszamolo_2016.pdf
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PK-242-02 Szöveges beszámoló

„Program 2016 - Eseménynapló kiegészítés:

Az Unilever Tömegsport egyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják programjaink úgymint a
természetjáró, vízitúrázó, nem versenyszerű pingpong, lábtenisz, teremlabdarúgó, 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 2015 -jának népszerűsítéséhez, megismeréséhez.
Több rendezvényen részt veszünk az év folyamán, és folyamatosan szervezünk sport és természeti ismeretterjesztő
programokat. Nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében szervezett
programjaink közül kiemelhető a az ifjúságnak, illetve kisgyermekeknek családjaikkal az év folyamán megrendezésre
kerülő ismeretterjesztő és készségfejlesztő, természetjáró oktató programok, hagyományteremtő jelleggel a 2011
évtől kerülnek megrendezésre. A program sport rendezvényekkel is kiegészül, túra versenyek kiírásával egybekötve.
Egyesületünk 2016. évben betöltötte a 31 –edik évét és a célunkat továbbra is 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, ami kiegészült természeti oktatással is.
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).
Visszatérő 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 2008. év óta folyamatosan megrendezésre
kerülő XV. kerületi Természetjáró nap, amely a Budakeszi Vadaspark és környéki területre fokuszált. A kerületi
hírmondókon keresztül meghirdetett programra az érdeklődés továbbra sem volt magas létszámú, bár a résztvevő
gyermekek (37 fő), akik különböző korosztályt képviseltek, egyaránt érdeklődőek voltak a játékon és a mozgáson
alapuló programunk iránt. Az idei évben a kerületi iskolákkal is időpontot egyeztetettünk. Valószínű az előzőnapi esős
idő riasztotta el, már jelentkező osztályokat.
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, 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.
Belföldi túráink között a rövid egynapos és több napos táborok is megtalálhatóak voltak a 2016. évi programjainkban.
Úgymint, Pilis hegység: Dera-szurdok tanösvény, a Budai-hegység: Árpád-kilátó rövid túra, Budai-hegység: Nagykovácsi
barangoló, Börzsöny hegység: Kisinóci körtúra, Mátra-hegység: Galyatető, Ság-hegy: vulkántúra, Vértes hegység Gaja
szurdok, Bükk hegység: Szentléleki túra, Budai-hegység: Nagy-Kopasz, Mecsek hegység Tubes és környéke, Balaton

Unilever Tömegsportegyesület
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felvidék: Tapolcai medence, Budai-hegység: Végvári sziklák megmászása, Börzsöny hegység: TT találkozó, és végezetül
Budai-hegység: Normafa.
Az elszánt túravezetők öt fős kis csapata felvállalta az Országos Kék Túra útvonalának bejárását. A kezdete Velemből
indulva Írottkőtől 355,7 km -es gyaloglás után, Bakonybélben fejeződött be. Az útvonal bejárása, három hét alatt
történt. A felvállalt következő rész a 2017-es évben folytatódik és reméljük más vállalkozó és kitartó természetjáró
csatlakozik hozzánk a kerületből is.

Természetjáróink nem csak belföldön, hanem a környező országokban is szerveztek túrákat, külhoni természetjárókkal
karöltve. Túravezetők számára szakmai tovább képzést tartottunk 2 fő rendezvény megtartásával.
a./ „Szlovák tájak felfedezése” programunk hatodik évada: A több napos Fátra túra alatt a szurdok völgyek és
fennsíkok bejárása volt a célunk, itt a túravezetőink bizonyíthatták felkészültségi szintjüket és tudásukat mind a
gyakorlatban és az esti játékos kvíz jellegű összefoglalóban, elméletben is.
b./ A Schladming_2016 túra tábor második bemutató túra célja volt, hogy a túrázók megismerhessék Ausztria kínálta
túrák sokszínűségét és nagy választékát. A több napos túrázás alatt nemcsak a szintkülönbségekkel való megbirkózás
jelentette a kihívást, hanem az időjárás változékonysága is.

3./ A vízi túrázóink „Nyári Természetjáró vízitúra tábor program a Szigetköz és Csallóközben” elnevezésű 5 napos
evezős vizitábor alatt megismerkedhettek a Szigetköz és Csallóköz természeti értékeivel. Az ismeretszerző
sportprogramokban a terv elsődlegesen Dunakiliti és környékének bejárása vízi úton szakavatott túravezetővel a
kialakított vízösvényeken és szárazföldi ösvényeken. A táboron belül pedig megrendezésre került a szokásos és bevált
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 résztvevők (53 fő) élményekkel gazdagodtak.
4./ Hagyományos „Rákász gyermektábort” (23 fő)l, és a börzsönyi „Kézműves tábort” hagyomány teremtőileg tovább
folytattuk (41 fő) nagy népszerűségnek örvendett a résztvevő gyermekek körében.
5./ Kerékpár szerelmesei számára megrendezett túráink közül nagyobb létszámmal a Duna menti kerékpártúrán,
gemenci potykabarangoló és a Tata környéke kerékpárral programsorozat volt népszerűbbek.
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6./ Egyéb programjainkban a pingpong, 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, Nyíregyházi Állatpark és a Budapesti
Állatkert látogatása, múzeumi és vidéki ”Város néző” séták úgymint kecskeméti-, sárvári-, pannonhalmai, komáromi
barangolás.

A 371 fős kis közösségünk nevében összegezve, tehát, a működési célú támogatására kapott támogatás, az „új
természetjáró és szabadidősport nemzedékek megalapozása” elgondolással - gyermekek üdültetése, táboroztatása,
egészséges életmód propagálása, terjesztése, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében
tömegsport programok szervezése szakértőkkel együttműködve, - az Unilever Tömegsportegyesület társadalmi
szerepvállalásának segítését szolgálta a 2016-os évben. A hagyományokat folytatva a 2017 év folyamán is rengeteg
szabadidő hasznos eltöltésére irányuló szabadidősport programunk lesz az érdeklődők számára, amik közül a
(www.unileversport.hu) választva válogathat mindenki érdeklődése szerint. Szeretettel várunk minden kedves
természetet és sportolást szerető embert köreinkbe, hogy a jelenlegi taglétszámunk tovább bővüljön és élményekben
való feltöltődést biztosítsunk.
Budapest, 2016.december 27.

Ph.

Mecsnóber Attila
Unilever Se. elnöke

