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1. Számviteli beszámoló – egyszerűsített mérleg 

Az 1.sz. mellékletként csatolt egyszerűsített beszámolóban közölt mérleg alapján a  „Fedezd fel 

Magyarországot Klub” Egyesület 2011. december 31-én 3.832.000.-Ft forgóeszközzel rendelkezett.  

A 4.177.000.- saját tőkéből 300.000.-Ft jegyzett tőke, 3.836.000.-Ft tőkeváltozás, az alaptevékenység 

tárgyévi eredménye pedig 41.000.-Ft. 

 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület 2011. évben, a SZJA 1% felajánlásokból 265.954.-Ft 

költségvetési támogatást kapott, más költségvetési támogatásban nem részesült. 

 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

 A 2.sz. mellékletként csatolt egyszerűsített beszámolóban közölt eredménykimutatás alapján a  

„Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület 2011. évi összes bevétele 8.191.000.-Ft, amelyből 

8.184.000.-Ft közhasznú célra kapott támogatás. Az egyesület közhasznú tevékenységének 

ráfordításai 8.150.000.-Ft, így a tárgyévi pénzügyi eredmény 41.000.-Ft. 

 

 

4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület 2011. évben nem adott cél szerinti juttatást. 

 

 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az 

egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének 

kimutatása 

 A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület 2011. évben, a SZJA 1% felajánlásokból 265.954.-Ft 

költségvetési támogatást kapott.  

 

 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 

 A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület 2011. évben a vezető tisztségviselőknek sem 

pénzbeli sem természetbeni juttatást nem nyújtott. 
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7. Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 

A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület a 2011. évben is az Alapszabályban meghatározott 

célok eléréséért tevékenykedett. 

Fő célja elsősorban Magyarország, (illetve a Kárpát-medence, és más országok) kulturális és 

természeti értékeinek bemutatásához, illetve megismeréséhez kapcsolódó programok szervezése 

volt. 

Az országismereti, illetve az országjáráshoz kapcsolódó tanácsadás keretében bárki segítséget, 

illetve felvilágosítást kaphatott országjáró kirándulásainak szervezésekor felmerülő kérdéseire.  

 

Az egyesület által szervezett országismereti és kultúrtörténeti előadások keretében elsősorban 

Magyarország, illetve más országok természeti és kulturális értékei kerültek bemutatásra. (Pl. A 

szép magyar bor – Hazánk bortörténete; Csodák egy ugrásra sorozat: Dalmácia; Krím-félsziget) 

 

A hétvégenként megrendezett országjáró kirándulások elsősorban Magyarország természeti és 

kulturális értékeit olyan egy, illetve több napos kirándulások keretében mutatták be, amelyek 

témájukban, megközelítésükben, illetve a szakvezetés mélységében és dimenzióiban is alapvetően 

különböztek a szokásos turisztikai programoktól: átfogóbb és mélyebb ismeretek közvetítésével 

szolgálták a résztvevők ismereteinek bővítését. Néhány kirándulás címe/témája:Kastélytúrák – 

grófikus találkozások (Gödöllő, Nádasdladány, Dég, Lovasberény, Csákvár, Fehérvárcsurgó, 

Kisbér, Pápa, Gyömrő, Pécel, Máriabesnyő, Tura, Fót, stb. 

 

A rövid budapesti kulturális programok során ismert és kevésbe ismert épületek, múzeumok, 

kiállítások kerültek bemutatásra: pl. Kiskörúti keringő (8 részes várostörténeti sétasorozat), 

Újjászületések (3 részes sorozat, Ybl-díjas építészek vezetésével), Értékmentők (hotelek és 

építészeik – 3 részes sorozat) 

 

Az ismeretek bővülése hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület tagjai szabadidejüket ne csak 

kellemesen, de értéket alkotva, hasznosan is töltsék. Ugyanakkor az ismeretek megszerzésén túl 

nagyon fontosnak érezzük, hogy a mai rohanó világban leginkább a munkájukra koncentráló 

harmincas-negyvenes fiatalok és családjuk, ötvenes felnőttek, sőt, a nyugdíjas korosztály számára 

is közösséget kínáltunk. 

Az egyesület tevékenysége nem csak a programok résztvevőinek körét szolgálja, hiszen az 

elektronikus úton több száz címre küldött hírlevél révén több ezerre tehető azok száma, akik az 

országjáráshoz, ország ismerethez kapcsolódó értékes információkat, túra- és programajánlatokat 

kapnak. Az egyesület internetes web-oldala segítségével mindez az információ bárki számára 

bármikor elérhető. 

 

E tevékenységeket az egyesület közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél 

nélkül végezte.  


