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1.

A szervezet azonosító adatai

Társadalmi szervezet neve:
Székhelye:
Közhasznúsági fokozata:
Nyilvántartásba vételi végzés száma:
Adószáma:
Képviselő neve:

2.

„Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület
1141 Budapest, Álmos Vezér útja 63. Fsz.2.
Közhasznú egyesület
Fővárosi Bíróság 10.014
18177040-1-42
Szabó Judit

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A „Fedezd fel Magyarországot Klub” Egyesület az Alapszabályban rögzített célja, elsősorban
Magyarország, a Kárpát- medence és más országok kulturális, épített és természeti értékeinek
bemutatása, a megismerésükhöz kapcsolódó programok szervezésével az emberek általános
műveltségének, helytörténeti és kultúrtörténeti tudásuk gyarapítása, s mindezek útján a
nemzetiségek, vallások, és különböző területi közösségek egymásra irányuló elfogadásának segítésefigyelemmel az utazásban, kirándulásban akadályozott, hátrányos helyzetűekre, mint például a
fogyatékos emberekre, gyermekekre, idősekre is. A szervezett kirándulások során a különböző
országrészek, tájegységek, városok hagyományait, kulturális örökségét, építészetét, történelmi
jelentőségű helyszíneit bemutató programok jelentős mértékben gyarapítják a tagok földrajzi,
néprajzi, történelmi, művészettörténeti, gasztronómiai, kultúrtörténeti, vallási ismereteit, így az
egyesület tagjai szabadidejüket nem csak kellemesen, de értéket alkotva, hasznosan tölthetik.

3.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.A. Közművelődési programokkal kapcsolatos tevékenységek
(Az Alapszabály 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. ás 2.2.6. pontjainak megvalósításával.)
3.A.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Közművelődési programok szervezése,
bonyolítása
3.A.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CXL.
törvény 74. §
3.A.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben.
3.A.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2-3000 fő
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3.A.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Magyarország, továbbá a Kárpát-medence és
más országok kulturális, épített és természeti környezeti értékeinek bemutatása,
megismertetése, illetve a megismerésükhöz kapcsolódó programok szervezése révén az
emberek általános műveltségének javítása, helytörténeti és kultúrtörténeti tudásuk gyarapítása,
s mindezek útján a népek, nemzetiségek, vallások és különböző területi közösségek egymásra
irányuló elfogadásának segítése.
3.B. A szabadidő kulturális célú eltöltésének biztosításához kapcsolódó tevékenységek
(Az Alapszabály 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. ás 2.2.6. pontjainak megvalósításával.)
3.B.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Ismeretszerző közösség szervezése, a szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
3.B.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CXL. törvény
76. § (1)-(2) bek.
3.B.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben.
3.B.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2-3000 fő
3.B.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 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.
3.C. Az épített környezet alapításával és védelmével összefüggő tevékenységek
(Az Alapszabály 2.1, 2.2.1., 2.2.2.,és 2.2.6. pontjainak megvalósításával.)
3.C.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Az építészeti kultúra terjesztése, érték- és
örökségvédelem
3.C.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi LXXVIII.
törvény (különös tekintettel: 57/A. § (1))
3.C.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben.
3.C.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2-3000 fő
3.C.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az egyesület ismeretterjesztő, tájékoztató,
felvilágosító, képzési, közösségfejlesztő tevékenységeinek köszönhetően az egyesület tagjai
számára mélyültek a szülőföld épített örökségéről szóló ismeretek és még szorosabb kötődés
alakult ki a szülőföld iránt, ugyanakkor a külföldi résztvevők mély és alapos információk
birtokában még pozitívabb képet alkothatnak Magyarországról, illetve más megismert
országokról.
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3.D. Környezetvédelemmel összefüggő tevékenységek
(Az Alapszabály 2.1, 2.2.1., 2.2.2., 2.2.6. pontjainak megvalósításával.)
3.D.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Környezeti ismeretek terjesztése
3.D.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1995. évi LIII. törvény
3.D.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben.
3.D.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2-3000 fő
3.D.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az egyesület működése, programjai során
kiemelt szerepet kap Magyarország (továbbá a Kárpát-medence és más országok) környezeti
értékeinek bemutatása. Az ismeretek átadása hozzájárul, hogy a környezetvédelemhez
kapcsolódó ismeretek az óvodai, iskolai nevelésen, oktatási intézményekben történő tanuláson
túl is elmélyülhessenek.
3.E. A természetvédelemmel összefüggő tevékenységek
(Az Alapszabály 2.2.1., 2.2.4., 2.2.6. pontjainak megvalósításával.)
3.E.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Természetvédelmi ismeretterjesztés
3.E.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996. évi LIII. törvény
3.E.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben.
3.E.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 2-3000 fő
3.E.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az egyesület működése, programjai során
kiemelt szerepet kap Magyarország (továbbá a Kárpát-medence és más országok) természeti
értékeinek bemutatása. Az ismeretek átadása hozzájárul, hogy a természetvédelemhez
kapcsolódó ismeretek az óvodai, iskolai nevelésen, oktatási intézményekben történő tanuláson
túl is elmélyülhessenek.
3.F. A társadalmi esélyegyenlőség elősegítésével összefüggő tevékenységek
(Az Alapszabály 2.1 pontjának megvalósításával.)
3.F.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: A társadalmi esélyegyenlőség elősegítése
3.F.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2007. évi XCII. törvény
3.F.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület által bemutatott témák iránt érdeklődő
laikus és szakmai érdeklődők, széles életkori és társadalmi rétegben. Különös figyelemmel a
mozgássérültek számára szervezett programok kapcsán.
3.F.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 500 fő
3.F.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 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. A kifejezetten a mozgássérült, kerekesszékkel közlekedő
embereknek szervezett programok révén pedig egy hátrányos helyzetű csoport számára
biztosítottuk az ismertszerzés és közösséghez tartozás örömét.
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4.

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

4.2.
4.3.

Felhasznált vagyonelem
megnevezése
Éves tagdíjak
Pártolói tagcsoporti tagdíj

Vagyonelem
értéke
125.000
6.334.500

4.4.

Adományok

300.000

4.5.

1% felajánlások

102.010

4.6.

Tagcsoporti tagdíjak

0

4.7.

Részvételi díjak

2.426.915

4.1.

5.

Felhasználás célja
Az egyesület általános költségeinek fedezése
Az egyesület cél szerinti tevékenységei
költségeinek fedezése
Működési költség és cél szerinti tevékenység
költségeinek fedezése
Az egyes tagcsoportok szakmai programja
költségeinek fedezése
Az egyes tagcsoportok szakmai programjai
során felmerülő egyéni költségek fedezése.

Cél szerinti juttatások kimutatása
A Szervezetnek a tárgyévben és az azt megelőző évben cél szerinti juttatása nem volt.

6.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
A Szervezet a tárgyévben és az azt megelőző évben sem nyújtott juttatást vezető
tisztségviselőjének.
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Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

7.

Alapadatok

eFt

eFt

2017

2018

11 479

9 357

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

84

102

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

11 395

9 357

H. Összes ráfordítás (kiadás)

11 479

9 356

0

0

5 697

9 356

K. Adózott eredmény

4

1

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

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Igen

Igen

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

Nem

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Nem

Nem

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

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő]

Nem

Nem

Budapest, 2019. február 1.

_________________________________
Szabó Judit, elnök
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