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1000HUF Előző év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02-04.sorok) 47 139

02. I.  Immateriális javak 0 0
03. II. Tárgyi eszközök 47 139

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
05. B.  Forgóeszközök (06+07+08+09. sor) 973 805

06. I.  Készletek 0 0
07. II. Követelések 0 0

08. III.Értékpapírok 0 0
09. IV. Pénzeszközök 973 805

10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+05. sor) 1 020 944

11. C.  Saját tőke (12-16. sorok) 1 020 944

12. I.  Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0
13. II. Tőkeváltozás / Eredmény 892 1 030

14. III.Lekötött tartalék 0 0
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú 

tevékenységből) 128 -86
16. V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

17. D.  Tartalék 0 0
18. E.  Céltartalékok 0 0

19. F.  Kötelezettségek (20+21. sor) 0 0
20. I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11+17+18+19. sor) 1 020 944

Pestkörnyéki Kárpát Egyesület

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a.
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Közhasznú eredménylevezetés

az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek

részére

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Nagytarcsa, 2012. április 20.

A gazdálkodó 
képviselője



1000HUF Előző év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 2 895 3 883

A.I. Pénzügyileg rendezett árbevétel (1+2+3+4+5) 2 895 3 883
A.I.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 358 275

A.I.1.A. - alapítótól 0 0
A.I.1.B. - központi költségvetésből 358 275

A.I.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0
A.I.1.D. - egyéb 0 0

A.I.2. Pályázati úton elnyert támogatás 970 228
A.I.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0

A.I.4. Tagdíjból származó bevétel 142 119
A.I.5. Egyéb bevétel 1 425 3 261

A.II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0

B.1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0
B.2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 2 895 3 883
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 0 0

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2 979 4 184
E.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2 595 3 845

E.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 172 124
E.3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0

E.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 212 215
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0

F.1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0
F.2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0

F.3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0
F.4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) 88 - 177
G.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4) 88 - 177

G.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1-F/1-F/4) 0 0
H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) - 172 - 124

H.1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-
E/3) - 172 - 124

H.2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-
F/3) 0 0

I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1+H/2) 0 0
J. Fizetendő társasági adó 0 0

K. Tárgyévi eredmény 128 -86
K.1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-

(E/1+E/2+E/3) 128 -86
K.2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0
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Pestkörnyéki Kárpát Egyesület

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a.

Tájékoztató adatok

az egyszeres könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek

részére

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Nagytarcsa, 2012. április 20.

A gazdálkodó 
képviselője



1000HUF Előző év Tárgyév

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 0

A.1. Bérköltség 0 0
A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak 0 0

A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 0 0
A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0

A.3. Bérjárulékok 0 0
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 196 162

C. Értékcsökkenési leírás 172 124
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 0 0

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 0
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Pestkörnyéki Kárpát Egyesület

2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a.

Közhasznúsági jelentés

2011

Fordulónap: 2011. december 31.

Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

Nagytarcsa, 2012. április 20.

A gazdálkodó 
képviselője

P.h.



1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 2142. Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Telefon: 06-30-563-4863

2.2. Azonosító adatok

A szervezet más szervezetnek, a Magyarországi Kárpát Egyesületnek is tagja. A Pestkörnyéki Kárpát 
Egyesület  besorolása,  a  regisztrációt  végző szerv  neve,  a  szervezet  nyilvántartási  száma,  azonosító 
adatai az alábbiak: Pest Megyei Bíróság végzés száma PB.60.408/2000/2, nyilvántartási szám:3003.

2.3. Tevékenység általában

A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2000 évben jött létre. Egyesületünk cél szerinti tevékenységei közt  
kiemelt helyen szerepel hazánk és a környező országok természeti szépségeinek megőrzése, a természet  
szeretetére  és  megóvására  való  nevelés.  Feladatunknak  tekintjük  a  túravezetők,  a  hegymászók 
oktatóinak képzését, az utánpótlás kinevelését.

Rendszeres  kapcsolatot  tartunk,  és  közös  programokat  szervezünk  az  Erdélyi  Kárpát  Egyesülettel  
(EKE) és tagjaival, valamint kárpátaljai (Munkács és Rahó) civil szervezetekkel is.

2.4. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az 
alábbiakban foglalható össze: A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 11. éve sikeresen működő egyesület.  
Tagságunk folyamatosan bővül, jelenleg 83 fő.

Tevékenységünk  különféle  sportrendezvények  gyalogos,  kerékpáros  és  vízitúrák  megszervezése  és  
lebonyolítása,  melynek  célja  –  a  sport,  a  mozgás  és  az  egészséges  életmódra  nevelés  mellett  –  a 
természeti  és  kulturális  értékek,  valamint  a  természetvédelem  minél  szélesebb  körben  való 
megismertetése, terjesztése.

A határon túli  magyarsággal  kialakított  kapcsolataink fenntartása és elmélyítése  kiemelt  feladatunk,  
amely a magyarság összetartozását szolgálja.

Programjaikon a részvételi arány magas, átlagosan 18 - 25 fő, a nagyobb programokon 40 - 60 fő. Sport  
jellegű tevékenységünk elősegíti  a  résztvevők alkalmazkodó-képességét  a mai,  teljesítmény-orientált  
világban.

Legfőbb értékteremtő  programunk a  Kárpátok Bércein Vándorút  kiépítése.  Ez egy kb.  3500 km-es 
túraút a Kárpátok főgerincén, amelyen kb. 10 km-enként kihelyezünk egy rögzített fémbélyegzőt. Ezzel 
azt  akarjuk  elérni,  hogy bárki,  aki  bejárja  a  KBV útvonal  egy részét  vagy egészét,  a  bélyegzővel  
lenyomatot tud készíteni egy igazoló füzetbe, ezzel bizonyítva, hogy valóban járt az adott szakaszon 
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(hasonlóan,  mint  az  Országos Kéktúra  útvonalán).  Mostanáig 590 km-es  szakaszon helyeztük  ki  a 
bélyegzőket, főként a Déli-Kárpátokban.

Jó  kapcsolatokat  ápolunk  hazai,  hasonló  profilú  szervezetekkel  (Magyarországi  Kárpát  Egyesület;  
Kárpát Egyesület, Eger; Kárpát Egyesület, Miskolc), részt veszünk egymás rendezvényein és vannak 
közös  szervezésű  programok  is.  Ha  szükséges,  segítséget  nyújtunk  egymásnak  a  nagy  létszámú 
rendezvények lebonyolításában, így pl. minden évben a PKE rendezői feladatokat lát el az MKE Zöld 
teljesítménytúráin.

2010-ben egy 4  éves  megállapodást  kötöttünk a  Magyar  Turista  Egyesülettel,  melynek  értelmében 
vállaltuk a Visegrádi-hegység bizonyos turistaútjainak karbantartását: a jelzések fölfestését, javítását és  
az útvonalak járhatóságának biztosítását.

Rendszeres ismeretterjesztő vetítéseket tartunk, a Magyarországi Kárpát Egyesület klubhelyiségében,  
Budapesten, amelyek nyitottak, bárki által látogathatók.

2007-ben megalapítottuk "A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület Vándorserlege" díjat, melyet minden évben 
annak  ítéli  oda  egy 3  fős  bizottság,  aki  az  adott  évben  a  legtöbbet  tette  az  egyesület  hírnevének  
öregbítéséért. A díj eszmei értékű: a kitüntetett a vándorserleget – amelyre a kitüntetett neve fölkerül – 
1 évig birtokolhatja.

2011. évi tevékenységünk:

2011-ben 29 rendezvényt, programot terveztünk, amelyből egy sem maradt el. Rendezvényeink közül  
kiemelném a Pamír  Expedíciót,  melynek  célja  a  7134 m magas  Ibn  Sina  (korábban:  Lenin-csúcs) 
megmászása volt. A 15 fős (9 magyarországi, 6 erdélyi) csapatból végül 10-en vállalkoztak a csúcs  
meghódítására, és 4 társunknak sikerült is a 7134 m-es csúcsra följutnia, ami kiemelkedő teljesítmény,  
tekintve a 20%-os sikeres teljesítési arányra.

További programjaink:

1 napos gyalogtúra: 10 alkalommal,

Több napos, hosszú hétvégi gyalogos és honismereti túra: 4 alkalommal Magyarországon 1 alkalommal 
Felvidéken,

Sátras vándortúra: 1 alkalommal Erdélyben, a Csíkszéki EKE közreműködésével,

A Kárpátok Bércein Vándorút épitése sátras vándortúra keretében: 2 alkalommal,  az Erdélyi  Kárpát  
Egyesület több osztályának közreműködésével,

Vándortúra az Alpokban: 1 alkalommal,

Több napos vízitúra: 1 alkalommal,

Több napos kerékpártúra: 1 alkalommal,

Teljesítménytúra: 1 alkalommal saját szervezésben, 1 alkalommal segítőként az MKE rendezvényén,

Túraút karbantartás:1 alkalommal,

Közgyűlést 2 alkalommal, májusban és decemberben tartottunk,

Októberben  immár  hetedik  alkalommal  szerveztünk  nemzetközi  turistatalálkozót  –  ezúttal 
Boldogkőváralján  –  amelyen  Erdélyből  14-en,  Magyarországról  38-an  vettek  részt.  A  programban 
tapasztalatcserék,  vetítések-élménybeszámolók  mellett  autóbuszos,  kulturális  körutazás,  gyalogtúra, 
táncmulatság és pálinka-kóstolás is szerepelt.

Az  erdélyi  sátras  vándortúráink  során  folytattuk  a  Kárpátok  Bércein  Vándorút  túramozgalmunk  
útvonalának kiépítését: 305 km hosszú szakaszon összesen 22 fémbélyegzőt helyeztünk ki, melyek az 
adott szakasz bejárása igazolására szolgálnak.

Ez évben negyedszer rendeztük meg a Bazilika 40 és Burda 20 teljesítménytúrákat, amelyeken összesen 
–  a  rossz  időjárás  ellenére  –  120  személy  vett  részt.  A  sikeres  rendezésről  a  teljesítőktől  pozitív 
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visszajelzéseket  kaptunk,  a  túrákat  jövő  év  májusában  is  megrendezzük,  illetve  kibővítjük  egy 
harmadik, 55 km-es távval.

2011-ben 1 pályázatot nyújtottunk be az NCA illetékes kollégiumához, amelyen működési támogatásra 
228 000-Ft-ot nyertünk el.

A határon túli  magyarsággal  kialakított  kapcsolataink fenntartása és elmélyítése  kiemelt  feladatunk,  
amely  a  magyarság  összetartozását  szolgálja.  Ennek  érdekében  a  programjainkon,  a  határon  túli 
magyarság részvételét szorgalmazzuk, és az egyesület lehetőségeihez képest kiemelten támogatjuk.

2.5. A szervezet vezetése

A szervezet  döntési  struktúrájának,  vezetésének,  képviseletének  főbb jellemzői,  a  vezető  tisztségviselők 
adatai az alábbiak: A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, mely évente két alkalommal rendes  
közgyűlést tart.

Az egyesület elnöksége öt tagból áll: elnök, titkár és három elnökségi tag.

Az  egyesület  jogszerű  működését  és  gazdálkodását  a  közgyűlés  által  választott  háromtagú  felügyelő 
bizottság ellenőrzi.

Vámos László az az egyesület elnöke.

2.6. Szervezeti felépítés

A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezeti felépítés főbb jellemzői az alábbiak: Az 
Egyesület  a  tagok  összessége  tagja  lehet  bármely  természetes  személy,  aki  egyetért  az  Egyesület 
célkitűzésével.

Az egyesület egyéni tagjai a PKE-hez természetes személyként kapcsolódhatnak:

a). közvetlenül (egyénileg)

b). családtagként (család útján)

Az egyesület közgyűlése : az egyéni tagok összessége. A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve.

Az  egyesület  elnöksége:  az  egyesület  közgyűlése  által  saját  tagjai  sorából  választott  ügyintéző  és  
képviseleti szerv.

Tisztségviselők:  az egyesület  közgyűlése  által  saját  tagjai  sorából  választott  elnök és titkár.  Vezető  
tisztségviselő: az elnök.

Felügyelő bizottság: az egyesület közgyűlése által a működés és a gazdálkodás ellenőrzésére választott  
testület.

2.7. Foglalkoztatottak

A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tőke 0 0 0 0.00

Tőkeváltozás 892 1 030 138 15.47
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Változás

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban

Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00

Közhasznú tevékenység eredménye 128 -86 - 214 - 167.19

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi  
gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Kapott Felhasználás

Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván
y

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 275 275 0 0

Központi költségvetési szervtől más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 0 0 0 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek 
szervei 0 0 0 0

Alapító 0 0 0 0

Más forrás 0 0 0 0

Összesen: 275 275 0 0

4.3. Kiegészítés a költségvetési támogatásokhoz

2011-ben az  SZJA 1% felajánlásokból  szervezetünk 275 095-Ft-ot  kapott,  melynek  teljes  összegét 
2012-ben, Montenegróba tervezett túránk utazási költségéhez fogjuk fölhasználni.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A  Pestkörnyéki  Kárpát  Egyesület  tárgyévi  kapott  támogatásait  mutatja  be  a  jogszabály  szerinti  
bontásban az alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
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Támogató Összeg 
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 275
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 0

Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0

Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0

Más forrás 0
Összesen: 275

Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások

Elnyert
Pályázat Kiíró összeg 

1000HUF

NCA pályázat Nemzeti Kulturális Minisztérium 228
Összesen:  228

Tagdíjból származó bevételek

A tárgyévi tagdíjból származó bevételeket mutatja be az alábbi táblázat:

Tagdíjbevételek csoportonként

Csoport Tagdíj 
(1000HUF)

Tagdíjból származó bevételek 119
Összesen: 119

Közhasznú tevékenység bevételei

A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi  
táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei

Jogcím Összeg 
(1000HUF)

Tagok befizetései 3 230

Lekötött betét kamata 15
Egyéb közhasznú bevételek 16

Összesen: 3 261



Pestkörnyéki Kárpát Egyesület Oldal

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt adományokból és 
a Bazilika-Burda teljesítménytúra nevezési díjaiból összesen 16 ezer Ft-ot realizált.

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt,  díjakat, illetőleg más juttatást nem 
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek  
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Pestkörnyéki Kárpát Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet  a  létesítő  okiratában  meghatározott  közhasznú  tevékenységét  a  tárgyévben  közhasznú  
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A  Pestkörnyéki  Kárpát  Egyesület  ezúton  fejezi  köszönetét  mindenkinek,  aki  tevékenységének 
ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.
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