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A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) az 1873 óta alakult természetjáró szervezetek
hagyományainak folytatója és ápolója. Az 1987-ben önállósodott, és 1998 óta közhasznú
szövetség célja, hogy elősegítse a természetjáró-, aktív-, ökoturizmust, a természetjárás
szervezésének támogatásán keresztül az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a
természet védelmét. Az MTSZ tagszervezetein keresztül az egyik legnagyobb, tízezres
nagyságrendű aktív tagsággal rendelkező non-profit szervezet, jól kiépített és működő országos
hálózattal. Tagszervezetein keresztül tevékenysége az ország teljes területére kiterjed.
A magyarországi, közel huszonötezer kilométernyi jelzett turistaút kialakítása a természetjáró
szervezetek (egyesületek, szakosztályok) önkéntes munkájának eredménye, és egyben a
szervezett turisták által a közösség számára létrehozott közkincs. A természetjárás a különböző
formáin (gyalogtúrázás, vízitúrázás, kerékpártúrázás, nordic-walking, barlangjárás,
hegymászó-trekking túra) keresztül egyrészről szabadidősport tevékenység, másrészről az ezen
módozatokhoz szükséges infrastrukturális alapok megteremtése, és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése révén nevesített turisztikai ág, harmadrészt pedig, a természetjárással
összefüggésben, természetvédelmi, szemléletformáló eszköz.
I.

A 2015. évi közhasznú és cél szerinti tevékenység összefoglalása

A Magyar Természetjáró Szövetségnek immár 50 éve emblematikus programja – első számú
terméke – az Országos Kéktúra (OKT) és az Országos Kékkör (Az Országos Kékkör
Magyarország három kéktúra-útvonalát fogja össze: az Országos Kéktúra, kiegészülve az
Alföldi Kéktúrával/AK és a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúrával/DDK) jelvényszerző
túramozgalom szervezése, koordinálása, népszerűsítése, útvonalának karbantartása, fejlesztése,
tehát maga a Kéktúra.
a. Az Országos Kéktúra (OKT) új arculata
Megújítottuk az OKT arculatát, elkészítettük a regionális szolgáltató hálózat egységes arculati
megjelenését a szolgáltatóhálózatba bevont beszállítók és turisztikai szolgáltató szervezetek
számára, valamint elkészült az egységes táblázási és kijelölési rendszer arculattervezése a
turistajelzésekre és táblázási rendszerre vonatkozóan.
b. Honlap-fejlesztés
A Regionális Operatív Program keretében elvégzett fejlesztésekhez kapcsolódóan
folyamatosan frissülő tájékoztató honlapok fejlesztettünk, amelyeken keresztül biztosítjuk,
hogy naprakész oldalak álljanak az érdeklődők rendelkezésére.
c. Mobil applikációk fejlesztése
26 db mobil applikációt fejlesztettünk részben IOS, részben Android platformra. Ezzel célunk
a természetjáró turisták tájékozódásának megkönnyítése, információkkal történő ellátása.
2

Közhasznúsági jelentés 2015. december 31.

d. Szolgáltató hálózat szervezése
Hálózatba kapcsoltuk a kijelölt gyalogos- és kerékpáros nyomvonalak mentén található
turistaházakat, kerékpáros szerviz pontokat, erdei kisvasutakat, szálláshelyeke és egyéb
szolgáltatási pontokat. Célunk, hogy az OKK nyomvonalán a túrázók kiszolgálására ,
biztonságérzetének és jólétének növelésére minőségbiztosított szolgáltatási rendszer jöjjön
létre, mely alkalmas a felhasználók által igényelt szolgáltatások előzetesen ellenőrzött
minőségű teljesítésére.
e. Galyatetőn végzett fejlesztések
A 100 %-os támogatottságú kiemelt projekt keretében megújult a Galyatető Turistacentrum
és az – azóta számos építészeti díjat és elismerést elnyerő – Galya-kilátó.
A felújított és kibővített turistacentrumban 52 fő elszállásolására van lehetőség (2 és 4 ágyas
szobák, valamint emeletes ágyas bakancsos szálláshely). Az étterem 70 vendég befogadására
alkalmas. Ezen kívül 10-15 sátorhely, kinti mosdó és zuhanyzó, kerékpártároló- és mosó,
sportbolt és tesztközpont áll a látogatók rendelkezésére. A zarándokturisták, illetve az
elvonulni vágyók számára kialakított „csendes helyiség” lehetőséget biztosít a meditálásra,
lelkigyakorlatra, elmélyülésre.
A turistacentrum mellett – szintén a projekt keretein belül – felújított sétány vezet a Galyakilátóhoz, mely eredetileg 17 méter magas volt, a felújítás és bővítés során 13 méternyi
vasbetonnal toldották meg. Az építmény belsejében három bivak szálláshely került
kialakításra. A fejlesztéseket az Egererdő Zrt. valósította meg, mint konzorciumi partnerünk.
A 2015. szeptemberében megnyílt létesítmények üzemeltetését az MTSZ 100%-os
tulajdonában lévő Turistacentrum Kft. végzi.
f.

Turista utak téradat alapú felmérése.
Az Országos Kékkör (OKK) útvonalának megújításának –helyreállításának keretében az
MTSZ felmérte az Országos Kékkör 2.575 km-es teljes nyomvonalát, valamint a fontos
regionális csatlakozó turistautak, tematikus utak nyomvonalát is. 2015. évben a felmérések
pontosítása mellett elkészült a kerékpárosnyomvonal-terv, az információs és útbaigazító
táblák rendszere a teljes útvonalon.

g. Az Országos Kékkör gyalogos útvonalának megtisztítása.
Az országos TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétszedési programhoz
kapcsolódva a Magyar Természetjáró Szövetség 2015. évben háromszor szervezte meg a
TeSzedd a Kéken! elnevezésű szemétszedési akcióját. A rendezvény célja természeti
értékeink közös védelme, a környezettudatosság növelése, a szemléletformálás, hogy minél
több ember figyeljen oda környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen. A program
elsődleges célcsoportjai az ifjúsági szervezetek, iskolák, valamint vállalatok,
önkormányzatok, civil szervezetek, magánszemélyek és a gyermekes családok, akik szeretnék
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a környezetüket hosszú távon is szebbé, élhetőbbé tenni, illetve részt venni a TeSzedd a
Kéken! környezetszépítő mozgalmukban.
A TeSzedd a Kéken! mozgalom keretében 60, az MTSZ alkalmazásában álló területi
koordinátor vezette az önkéntes résztvevők munkáját az Országos Kékkör 3 nagy szakaszán.
A szemétgyűjtés az Országos Kékkör útvonalának 10 m-es sávjában történt, és tapasztalt
természetjárók gondoskodtak a résztvevők biztonságáról, valamint biztosították a
szemétszedéshez szükséges eszközöket (szemeteszsák, kötöző anyag, munkavédelmi
kesztyű, maszk). Alkalmanként 4-5 ezer önkéntes vett részt az akciókban, akik sok ezer zsák
hulladékot távolítottak el a Kékkör nyomvonaláról.
h. Természetjárók Térinformatikai Rendszerének (TTR) fejlesztése
A TTR az MTSZ saját komplex webes térinformatikai rendszere, amely alkalmas a precíziós
terepi felmérési adatok előállítására és fogadására, azok feldolgozására, publikálására és
alkalmazásokba ágyazására. Felhasználói felületén böngészhetünk jelzett turistautak,
tanösvények és érdekes helyek (POI-k) sokasága között, utóbbiak körében találunk éttermeket,
szálláshelyeket, parkolókat, vasúti és autóbusz-megállókat, pecsételő helyeket,
élelmiszerüzleteket, pihenőhelyeket, esőbeállókat, természeti és kulturális látnivalókat,
bemutatóhelyeket és szolgáltatásokat a hozzájuk tartozó szöveges leírásokkal és fotókkal
együtt. Igényeink szerint tervezhetjük túránkat a turistaút-hálózaton, útvonalunkat feltölthetjük
okos telefonunkra, GPS-ünkre. A TTR nem csupán a turistáknak szól, hanem a turistautak
hiteles nyilvántartásának és a karbantartás megszervezésének nagyon fontos eszköze.
2015. évben elsősorban a szoftver és térképes adatbázis, fejlesztése történt meg, illetve a
szoftver fejlesztéssel párhuzamosan további hardver eszközöket állítottunk üzembe- a
felhasználók jobb kiszolgálása érdekében.
i. Útirányjelző táblarendszerek megújítása
A Magyar Természetjáró Szövetség az Országos Kékkör fejlesztése során jelentős mértékben
megváltoztatta, arculatilag és tematikáját tekintve pedig megújította a hazai útirányjelző
táblarendszereket.
Az Országos Kékkörön (2575 km) valamint a hozzá kapcsolódó tematikus utakon (414 km) és
annak 5–10 km-es sugarú övezetében fellelhető fontosabb látványosságok, turisztikai célpontok
és megjelenítésére 2015. év folyamán 2.382 helyszínen 503 darab információs és 9.245 darab
útirányjelző táblát helyeztünk ki.
j. Országos Kékkör térképes útikalauz
99.800 példányban jelentettük meg turistaatlaszt és útikönyvet amely tartalmazza az átnézeti
térképeket az útvonalakról és a kapcsolódó attrakciókról, és szolgáltatási pontokról.
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k. Turista utak jelzésfestésének megújítása
Az Országos Kékkörön, a kapcsolódó regionális utakon és a tematikus utakon és erdei kerékpár
utakon az MTSZ 50 tagegyesületének részvételével 4.665 km jelzést újítottunk meg 2015.
évben.
l. Pecsételő dobozok megújítása, cseréje az Országos Kékkör nyomvonalán
A Magyar Természetjáró Szövetség lecserélte az Országos Kékkör valamennyi szakaszán
azokat a régi pecsételő dobozokat és bélyegzőket, amelyekkel hagyományosan a túrák
teljesítését tudják igazolni a túrázók. Összesen 368 bélyegzőt – bélyegző dobozt helyeztünk ki
272 érintőponton. Az új dobozok rozsdamentes acélból készültek, ellenállóbbak a rongálással
szemben, a víz kifolyik belőlük. Az MTSZ logóján kívül egyedi azonosítószám és egy QR-kód
is található rajtuk, így a jövőben digitális formában is lehet „pecsételni”. A túrázást és a
pecsétgyűjtést még izgalmasabbá teszik a szintén megújult, egységes arculatú, ám egyedi
bélyegzők, amelyek valamilyen helyi látványosságot, nevezetességet ábrázolnak.
m. Turista Magazin kiadása és online megjelenés fejlesztése
A Turista Magazin a szervezett és az érdeklődő turisták szakmai kiadványa 11 alkalommal
jelenik meg évente, havonta 11 ezer példányban, 84 oldalon. A Magyar Természetjáró
Szövetség és a Turista Magazin kiemelt feladatának tartja a természetjárás népszerűsítését és
szépségének bemutatását. Célja, hogy minél több hírt tudjon adni az országban zajló
természetjáró eseményekről, a turista egyesületek által szervezett teljesítménytúrákról,
turistatalálkozókról, egyéb rendezvényekről ezzel is népszerűsítve a természetjárást és az
egyesületek tevékenységét.
Az újság 2015. évben 5% tudta növelni az előfizetők számát és 30%-kal az egyedi értékesítés
volumenét.
A Turista Magazin online változata és a közösségi online megjelenése 35-60.000 ezer egyedi
látogatót regisztrált, havonként 75-120.000 oldalletöltést generál. A közösségi oldalakon közel
40 ezren követik a híreket, kommentálják a tevékenységet.

II.

Költségvetési támogatás felhasználása

A Magyar Természetjáró Szövetség 2015. évben a következő költségvetési támogatásokban
részesült szerződés szerint:
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Támogatási
időszak

Támogatási program megnevezése
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország régió, kiemelt
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése ÉszakMagyarország régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése Észak-Alföld
régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése Dél-Alföld
régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése KözépDunántúl régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése KözépDunántúl régió BKÜ
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése Dél-Dunántúl
régió
Regionális Operatív Program Országos Kékkör
nyomvonal és attrakciók fejlesztése NyugatDunántúl régió

Támogatás
összege a
támogatási
időszak alatt

2015. évben
megkapott
támogatás

2013-2015

264 179

79 544

2013-2015

96 603

63 112

2013-2015

46 305

28 651

2013-2015

146 896

88 388

2013-2015

76 170

33 503

2013-2015

58 310

24 515

2013-2015

102 977

33 525

2013-2015

48 414

17 725

Emberi Erőforrások Minisztériuma:
szabadidősport támogatása

2014-2015

350 000

-44 621

Emberi Erőforrások Minisztériuma:
szabadidősport támogatása

2015-2016

300 000

300 000
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Támogatási
időszak

Támogatási program megnevezése
Személyi jövedelemadó 1%-a, cél szerinti és
közhasznú tevékenységek

2015

Állami és központi költségvetéstől kapott
támogatás összesen:

Támogatás
összege a
támogatási
időszak alatt

2015. évben
megkapott
támogatás
453

624 795

2012. évben a Magyar Természetjáró Szövetség a Regionális Operatív Programok Turisztikai
Attrakciófejlesztés című pályázat keretében 7 különböző régióban 95%-os támogatási
intenzitású és 1 ún., kiemelt projektre nyújtott be pályázati anyagot konzorciumban a
területeken illetékes állami erdőgazdaságokkal, valamint további MTSZ-hez kapcsolódó civil
szervezetekkel. Ennek keretében a Kéktúra kapcsán az egész természetjárásra pozitív hatással
járó fejlesztést valósít meg 2013 - 2015 évben.
Az Országos Kéktúra gyalogos úthálózata, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, valamint a
regionális túraútvonalak téradatalapú felmérése és nyilvántartása projektek keretében az MTSZ
20 konzorciumi partnerével közösen összesen 2,688 milliárd értékű fejlesztést hajt végre 20132015. évben. A teljes fejlesztési támogatásból az MTSZ 868 millió forintot használ fel. A
projektek utólagos finanszírozásúak, a 2013-2014. évben befolyt előleg összege 209 millió 194
ezer forint, a tárgyévi elszámolások alapján a kifizetés összege 369,0 millió forint volt. A
projektek keretében 2015. évben (már elszámolt és december 31-ig még el nem számolt)
immateriális javak beszerzése és beruházások értéke 382,8 millió forint.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szabadidősport támogatási keretből 2015. évben 300
millió forint támogatást nyújtott. A támogatásból 30 millió forint volt a fejlesztési célra, és 270
millió forint a személyi jellegű kiadásokra nyújtott támogatás. A támogatás célja egyrészt a
Regionális Operatív Programok által nem érintett turista útvonalak felmérése- karbantartása, a
természetjárók térinformatikai rendszerének továbbfejlesztése és üzemeltetése, valamint a
természetjárást elősegítő online szolgáltatások fejlesztése volt. A támogatás felhasználásának
határideje 2016. március 31. A 2015. évben a felhasznált összeg 281,9 millió forint.
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A 2015. évben kapott támogatások és adományok felhasználásának részletes adatait az 1.
számú melléklet tartalmazza.
III.

Egyéb közhasznú célra kapott támogatás és adomány

Az MTSZ 2015. évben is jelentős összegű adományt kapott magyarországi jogi személyektől.
Az MTSZ tevékenységének legnagyobb támogatói voltak: az OTP Bank Nyrt, a MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt, az MFB Zrt, az MVM csoport vállalatai, a Magyar Posta Zrt, a
Szerencsejáték Zrt. valamint a Regionális Operatív Programokban résztvevő Erdészetek.
A támogatásokat az MTSZ a következő közhasznú tevékenységeire használta fel:
Megnevezés

Összeg, ezer forint

Túraútvonalak nyomvonal és attrakciók karbantartása, fejlesztése
Természetjárók térinformatikai rendszerének üzemeltetése
Rendezvények, versenyek támogatása
Túramozgalmak szervezése
Könyvtár, archívum fejlesztése és üzemeltetése
Megyei feladatok támogatása
Szakmai fejlesztés, oktatási anyagok
Interaktív honlap fejlesztése és üzemeltetése
Turista Magazin kiadása
Egyéb közhasznú tevékenységek
Közhasznú működés közvetett ráfordításai, szervezet, működés
Összesen

IV.

13 746
4 515
8 667
21 718
7 588
9 265
9 327
920
33 813
1 462
52 332
163 353

Közhasznú tevékenység bevételei és kiadásai

A Szövetség nettó árbevétele 31%-kal növekedett 2014. évhez képest. Ezen belül a közhasznú
tevékenység árbevétele közel kétszeresére növekedett, a vállalkozási tevékenység árbevétele
pedig 20 %-kal csökkent. Az egyéb bevételek (amelyek a megkapott és felhasznált
támogatásokat is tartalmazzák) több mint kétszeresére növekedtek a megelőző évhez képest.
A Szövetség a saját és tagszervezetek által kiadott igazoló füzetek, kiadványok, térképek
értékesítéséből 2015. évben 18,9 millió forint nettó árbevételt ért el. A Szövetség által kiadott
Turista Magazin értékesítésének árbevétele pedig 24,2 millió forint volt.
Kutatás-fejlesztési tevékenység keretében 37,8 millió forint bevétel keletkezett, a „Bejárható
Magyarország” kerettanterv implementációjához készített szakértői anyag ellenértékeként.
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A felmerült közhasznú ráfordítások közül a bevétel növekedését meghaladóan növekedett az
értékcsökkenési leírás (az előző években és 2015. évben végrehajtott beruházások
következtében).
A személyi jellegű ráfordítások közel kétszeres növekedését elsősorban az okozta, hogy
Regionális Operatív Programok Turisztikai Attrakciófejlesztés című pályázat keretében 2015.
évben az egyik kiemelt feladat a turistaútvonalakon végrehajtott szemétszedés volt, amelyhez
az országos és regionális koordinátorokat 2015. január – október hónapban a Szövetség
munkaviszonyban foglalkoztatta.
Ezen felül munkaviszony keretében foglalkoztatott
munkatársakkal végeztük el a turista utak felmérésének nagy részét, a Természetjárók
Térinformatikai rendszerének üzemeltetését. A támogatásból finanszírozott személyi jellegű
ráfordításokat nem számítva, a bér- és járulék kiadás másfélszerese volt a 2014. évinek, vagyis
növekedése alatta maradt a bevétel növekedésének.

V.

Vállalkozási tevékenység

A Szövetség 2015. évben végzett tevékenységei közül három minősült vállalkozási
tevékenységnek:
A Bajcsy Zsilinszky úti iroda helységek bérbeadása 9,0 millió forint, a Turista Magazinban
hirdetési felületek értékesítése pedig 30,2 millió forint bevételt eredményezett. Ezen felül 2015.
szeptembertől az MTSZ nyújtotta a pénzügyi – számviteli szolgáltatásokat az általa alapított.
Turistacentrum Kft-nek, amelynek bevétele 0,3 millió forint volt az év végéig.
A három tevékenység összes árbevétele 39,4 millió forint volt.
Az iroda bérbeadás közvetlen költsége 516 ezer forint, a Turista Magazin hirdetési tevékenység
közvetlen költsége 17,1 millió forint, a nyújtott pénzügyi – számviteli szolgáltatás közvetlen
költsége pedig 0,2 millió forint volt. volt.
A Turista Magazin előállítási költségét a Magazin értékesítésének és a hirdetési bevétel
összegének arányában osztottuk meg. Az egyéb általános költségek felosztása bevétel
arányosan történt.
A vállalkozási tevékenység bevétele 39,4 millió forint volt, amely 3,96%-a a vállalkozási és
közhasznú, valamint cél szerinti 956,7 millió forint bevételének. Mivel a vállalkozási
tevékenység bevétele 2015 évben nem haladta meg a kedvezményezett 15% mértéket, ezért a
vállalkozási tevékenyég után adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

VI.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról
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Nyitó
ezer forint
8 973
72 581
3 861
85 415

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás / Eredmény
Tárgyévi eredmény
Saját tőke

VII.

Előző év mód.
ezer forint

Záró
ezer forint
8 973
76 442
14 413
99 828

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

A vezető tisztségviselők, és más választott tisztségviselők sem munkaviszonyból eredően, sem
más jogcímen nem kaptak juttatást a Szövetségtől. A választott tisztségviselők semmilyen
kölcsönt, előleget stb. nem vett fel a Szövetségtől.
A Szövetségnek nincs nyugdíjfizetési kötelezettsége a vezető tisztségviselőkkel, és a választott
testületek tagjaival szemben.
VIII.

Közhasznú szervezet bemutatása

VÁLASZTMÁNY
A Magyar Természetjáró Szövetség Választmánya 2015. május 16–i VÜH-36 (2015.05.16)
számú határozatával elfogadta a 2013. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletét.
Az MTSZ 20154. december 31-én hatályos Alapszabályát a 2013.05.25- küldött közgyűlés
fogadta el. A jelen beszámoló fordulónapját követően jelenleg is hatályban van.
ELNÖKSÉG
Az MTSZ ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, melynek tagjait a Választmány 4 évre
választja meg.
A Magyar Természetjáró Szövetség elnökségének személyi összetétele 2015. december 31-én:
Elnök:

Garancsi István

Tiszteletbeli elnök:

Thúróczy Lajos

Az elnökség tagjai:

Cselovszki Ildikó
Grédics Szilárd
Haraszti Béla
Komoróczki András
Mártonné Máthé Kinga
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Nagy Zoltán Péter
Dr. Seregi János
Szollár Domokos
Az Elnökség feladata és hatásköre:
Az ellátandó feladatok vonatkozásában stratégiai döntéseket hoz, meghatározza az elindítandó
projekteket (munkafeladatok), ezek lényegi tartalmát, költségvetését. A futó projektek
vonatkozásában legalább elnökségi ülésenként ellenőrzi ezek állását, operatív végrehajtását.
Dönt pályázatokon való részvételről. Az elnökség tagjai operatív munkát csak abban az esetben
látnak el, ha erre a konkrét feladat meghatározásával az elnökség a tagot erre kifejezetten
felkéri. Az elnökség az általa meghatározott projektek vonatkozásában szükség esetén egyezteti
az igazgatóval a projektek végrehajtásának módját, az abban résztvevők körét.
Az elnökség az országos központ igazgatójával közösen alakítja ki a szövetség országos
központjának munkaszervezeti rendjét (szervezeti háló). Az elnökség fenti egyeztető és
ellenőrző tevékenységét az igazgatón keresztül, e szervezeti rend figyelembe vételével végzi.
Az Elnök és az Elnökség feladataikat társadalmi megbízatásban végzi.
A Szövetség Országos Központja
A Szövetség Országos Központjának vezetője az Igazgató, aki a az Elnökség irányítása alatt
folyamatosan intézi a Szövetség ügyeit, szervezi és összehangolja a választmány és az elnökség
határozatainak végrehajtását, gyakorolja a munkáltatói jogokat az MTSZ Országos
Központjának beosztott munkatársai felett.
Ellenőrző Testület
A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Testület.
Az Ellenőrző Testület tagjai:
Elnök:
Tag:

IX.

Szabó Imre
Dr. Gyökeres Zoltán

A közhasznúsági jogállás megtartásának, illetve a megfelelő társadalmi
támogatottságának bemutatása

A 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-a alapján a Magyar Természetjáró Szövetség ezúton
nyilatkozik, hogy a törvény szerint a tárgyévet megelőző két lezárt üzleti évének
vonatkozásában az éves árbevétele az 1.000.000,- forintot meghaladja, illetve két év
egybeszámított adózott eredménye nem negatív.
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A megfelelő társadalmi támogatottság a Szövetségnél kimutatható, mivel a közhasznú
tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. (20132014. évre vonatkozóan a két év átlagában ez az arány 70% volt.)
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1.

számú melléklet

Kapott támogatások, adományok és azok felhasználása 2015.
adatok: ezer forint

Támogatási program
megnevezése
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Észak-Magyarország régió,
kiemelt
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Észak-Magyarország régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Észak-Alföld régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése DélAlföld régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Közép-Dunántúl régió
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Közép-Dunántúl régió BKÜ
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése DélDunántúl régió

Támogatá
s összege
2015.
2015. évi felhasználás (*)
Támoa
évben
gatási
támogatá megkapott
időszak
si időszak támogatás FelhalmoSzemélyi
Dologi
alatt
zási
jellegű
20132015

264 179

79 544

29 357

68 927

6 695

20132015

96 603

63 112

31 660

22 084

11 261

20132015

46 305

28 651

18 044

3 820

9 219

20132015

146 896

88 388

66 910

28 022

15 238

20132015

76 170

33 503

23 398

15 807

10 566

20132015

58 310

24 515

17 292

3 980

14 687

20132015

102 977

33 525

38 259

19 604

13 022
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Támogatási program
megnevezése
Regionális Operatív Program
Országos Kékkör nyomvonal
és attrakciók fejlesztése
Nyugat-Dunántúl régió
Emberi Erőforrások
Minisztériuma:
szabadidősport támogatása
Emberi Erőforrások
Minisztériuma:
szabadidősport támogatása
Személyi jövedelemadó 1%-a,
cél szerinti és közhasznú
tevékenységek
Állami és központi
költségvetés összesen:

Egyéb jogi személyek:
célszerinti és közhasznú
tevékenységek pénzbeli
támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek:
célszerinti és közhasznú
tevékenységek pénzbeli
támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek:
célszerinti és közhasznú
tevékenységek nem pénzbeli
támogatása, adomány
Egyéb jogi személyek
összesen

Támogatási
időszak

Támogatás
összege a 2015. évben
támogatási megkapott
időszak
támogatás
alatt

2015. évi felhasználás (*)
Felhalmozási

Dologi

20132015

48 414

17 725

13 692

7 102

20142015

350 000

-44 621

92 492

19 923

20152016

300 000

300 000

11 945

2015

453
624 795

Személyi
jellegű
7 627

270 000
453

343 049

189 722

358 315

60 475

28 402

2014

115 000

2015

154 000

154 000

70 000

2015

4 476

4 476

4 476

158 476

0

134 951

Egyéb jogi személyek
összesen:

218 828

45 970

80 740

Mindösszesen:

783 271

343 049

324 673

28 402

386 717

(*)az utófinanszírozott támogatások esetében a felhasználás adatai nem tartalmazzák a 2015. évben megkapott
támogatás előző években felhasznált részét, valamint a támogatási program még el nem számolt 2015. évi
ráfordításait.
Utófinanszírozott támogatások: Regionális Operatív Program Országos Kékkör nyomvonal és attrakciók fejlesztésének
támogatásai.
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