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K ö z h a s z n ú s á g i  j e l e n t é s  
a Csabai Bihargók Turista Egyesület 

2008. évi tevékenységéről 
 
 
   2008-ben is eredményesen tevékenykedett egyesületünk: a szervezett programok, túrák 
igen népszerűek voltak, ismertségünk évről évre növekszik, tagságunk létszáma 
gyarapodott, anyagi forrásaink is bővültek. Közhasznúsági beszámolónkat a törvényi 
előírásoknak megfelelően az alábbiakban részletezzük: 
 

1.) Az Egyesület teljes részletességű számviteli beszámolóját a „Közhasznú 
egyszerűsített beszámoló” (éves beszámoló) tartalmazza, amelyet e jelentéshez is 
csatoltunk. 
A legfontosabb gazdálkodási adatok rövid ismertetése a következő: 
Az egyesület bevételeinek (412.806 Ft) 6 forrása volt: a tagdíj bevételek (37x1.000= 
37.000 Ft), összegű támogatása, önkormányzati pályázat révén 20.000 Ft, 
önkormányzati képviselőtől 30.000 Ft, NCA pályázati összeg 100.000 Ft, 224.813 Ft az 
SZJA 1%-os felajánlásból illetve 993 Ft folyószámláról történő kamatjóváírás. A 
kiadások összességében 334.520 Ft-ot tettek ki, ez 326.848 Ft vásárlásokra fordított 
összegből illetve 7.672 Ft bankköltségből tevődik össze.  

 

2.) Beszámoló a Költségvetési támogatás felhasználásáról 

 
Az Egyesület pályázatot nyújtott be az Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2008. évi 
működési célú pályázatán, és ott 100.000 Ft-ot ítéltek meg részünkre. Főként 
túrafelszerelésekre helyeztük a hangsúlyt: amiből egyenlőre a hótalpakat tudtuk 
megvenni, ezeknek megvalósítása részben 2009-ra húzódik át, mivel az összeg 
felhasználására május végéig van lehetőség. A 100.000 Ft-ból eddig 64.000 Ft-ot 
hótalpakra, 12.000 Ft-ot honlapra, bankköltségre 4000 Ft-ot, postaköltségre 1220 Ft-ot 
költöttünk. A még fennmaradó 18.780 Ft pályázati keretből nyomtatóhoz festékkazettát 
és telefonkártyát szeretnénk vásárolni, az elszámolási határidő 2009. június 30. 
 
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból, az egyesületet megillető összeget 
(224.813 Ft) az APEH 2008. október 10-én illetve 27-én utalta át számunkra, ebből 
20.880 Ft-ot számítástechnikai eszközre költöttünk, a fennmaradó 203.933 Ft 
felhasználása már a 2009. évre húzódik át. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft) 
 

nyitóállomány, bevételek 
nyitóvagyon 2007.december 31. 267.776 
támogatás  (NCA + képv.alap, SZJA 1 %, 374.813  
közhasznú tev. folytatásából származó bevétel: 0 
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel   
Tagdíj   37.000 
Egyéb bevétel (kamat) 993 
vállalkozási tev. Bevétele 0 

 
      kiadások (költségek) 

Anyagi jellegű kiadások:  
Nem anyagi jellegű ráfordítások:  

Összesen 334.520 

  
 

2007. december 31.-én összes vagyonunk 267.776 Ft volt.  
2008. december 31.-én ez 346.062 Ft volt. (folyószámla: 279.274 FT, 
pénztár: 66.788 Ft.) 
 

4.) Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Ilyen juttatást nem kapott Egyesületünk. 
 

5.) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatások 
összege 
 
- Az Nemzeti Civil Alapprogramból (NCA) származó 100.000 Ft-os támogatás. 
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 224.813 Ft. 
- Önkormányzati KÉK Bizottsági pályázaton nyert összeg: 20.000 Ft. 

 - Békéscsabai önkormányzati képviselőtől: 30.000 Ft 
 

6.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, 
összege: 

 
Az Egyesület vezető tisztségviselői bér vagy bérjellegű vagy egyéb juttatásokban nem 
részesültek. 

 
7.) Beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 
Az Alapszabályunkat jóváhagyó Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2002. 11. 26.-i végzés 
alapján Egyesületünk közhasznú. Egyesületünk az egészséges életmód, túra-sport, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, természetvédelem területén 
vállalt fel közhasznú feladatokat. 
Az Egyesület kiemelt működési céljait (A Bihar-hegység és a Kárpátok természeti 
értékeinek, látványosságainak megismertetése mindenki számára) az Alapszabályban 
felvállalt tevékenységeket sorra véve alábbiak szerint teljesítettük 2008 évben: 
 
- nyílt (gyalogos) túrák szervezése 2008-ban 
 
Az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, amely három turisztikai 
előadásból és 7 hegyi túrából állt. Szeretnénk a jövőben is minél több élményekben, 
látványosságokban gazdag nyílt és bihargós túrát szervezni, ahogyan ez megvalósult a 
2008-as évben is. Négy nyílt túrát a Bihar-hegységbe: Mezőhavas, Kusztura-csúcs, 
Szegyesd-völgy, Pádis – Csodavár, egyet a Királyerdő-hegységbe, egyet Arad-Hegyaljára 
és egy hetes túrát pedig a Magas-Tátrába szerveztünk. Ezek a programok a résztvevők 



számára ingyenesek voltak, a túrázóknak csak az üzemanyag-, illetve a szállásköltség 
jelentett kiadást, egyesületünk a szervezési illetve a túravezetési feladatokat végezte el. 
A programok nagyközönség részére történő megismertetése a már jól bejáratódott 
módon történt, azaz a saját honlapon, az év eleji turisztikai előadásokon, a KVTE által 
kiadott programfüzetben, a KVTE honlapon a megyei túraprogramok között, békéscsabai 
Lencsési Közösségi Házban illetve a Sherpa turisztikai üzletben kihelyezett 
programismertetők, szórólapok útján, az Erdélyben megjelenő Erdélyi Gyopár EK-
folyóiratban, illetve több internetes hírlevél is tájékoztat röviden a soron következő 
túráinkról. 
 
 
A túráinkon sok új és még több már ismerős, lelkes túrázót üdvözölhettünk a 2008-as 
évben is. Téli túrával kezdtük az évet, Biharfüredről a Mezőhavas-csúcsára hótalpaztunk 
fel, valamint lehetőségük volt síelni és szánkózni is a résztvevőknek. Márciusban 
Békéscsabán és Gyulán, Kocsis János lelkes, bihargós túravezetőnk, az egyesület számos 
túrájából, élményeiből összeállított, fotókkal gazdagon illusztrált előadást tartott. Ezt 
követően áprilisban előadónk Egri Ferenc a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány elnöke 
volt, filmvetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött előadást láthatott a nagyközönség 
a Bihar-hegység turisztikai feltárásáról és Czárán Gyula életművéről. Áprilisban Czárán 
Nyomában teljesítménytúrán képviseltette magát az egyesület, immáron 4-szer. 
Májusban már a Biharé volt a főszerep, jártunk a Kusztura-csúcson, a Golgota-
sziklavárnál, majd felmásztunk a Mezőhavasra, ahonnan beláttuk csaknem az egész 
hegységet. Júniusban szintén szeretett Biharunkba vezetett túránk Európa egyik féltett 
gyöngyszeméhez: Pádisra, ahol két élményekben gazdag nap várt ránk. Júliusban 5 
napot a Magas-Tátra csúcsai varázsában és megannyi tengerszemének szemet 
gyönyörködtető látványában töltöttünk. Nyár végi két napos túránk a Rozsdás-ároktól, a 
Szegyesd-völgye hűsítő patakja és barlangjai bűvöletében telt. Októberben aradi 
történelmi séta várta a kirándulni vágyókat, tiszteletünket tettük az Aradi vértanuk 
emlékhelyénél és a szabadságszobornál is. Ősszel vezettünk túrát a Királyerdőbe, a Révi-
szoros Körös vájta vidékére, ahol Czárán Gyula által kiépített Zichy-barlangba is 
látogatást tettünk.  
 
2008-ban Erdély több tájegységét érintették egyesületi túráink: túráztunk a Fogarasi-
havasokban, a Páring-hegységben, a Vulkán-, Mehadiai-, Cserna-, Tulisa-hegységben, 
Székelyföldön, a Kelemen-havasokban, a Retyezátban, a Dél-vidéken: Al-Duna, Kazán-
szoros, Herkulesfürdő, Szárkő-hegységben, Torockói-hegységben, a Béli hegyekben, a 
számos egyéb bihari túra mellett. Összességében kb. két tucatnyi egyesületi túrát 
tudhatunk magunk mögött ebben az évben is. Esetenként ezeken a túrákon is részt 
vettek nem egyesületi tagok, akik közül ismét többeket egyesületünk tagjai közt 
köszönthetünk, hiszen létszámunk ismét növekedett 2008-ban. 
 
A 2009 évi túratervezet elkészítésekor is még inkább hangsúlyt helyeztünk a buszos 
túrákra, hiszen így sokkal nagyobb területeket járhatunk be (A-ból B-be) és a túrán a 
teljes táv új élmény. Tekintettel a túrák nagy sikerére, 8 nyílt túrát köztük számos több 
naposat is illesztettünk a túratervbe, valamint több magashegyégbeli bihargós túrát 
tervezünk, így lehetőség nyílik arra, hogy jobban megismerjük Erdély és a Kárpátok 
hegységeit és bővítsük ismereteinket. A 2009-es év túrái: - 2 teljes hétvégés: Vigyázó - 
Rekiceli-vízesés, Királyerdő, valamint egy 5 naposat a Magas-Tátrába - szervezünk. 
Mindenki kedvére válogathat a könnyebb 1 napos kikapcsolódást nyújtó túrák között: 
Biharfüred-Meziad, Menyháza – Nagy Arad-csúcs, valamint a már nagyobb fizikai 
teljesítményt igénylő többnapos magashegyi túrából Magas Tátra, és az egyesületi 
tagoknak szervezett egy illetve többnapos felfedező, Kárpátokba vezető túrákból. 

 
 
Tervezünk a 2009-es évben több magashegyi túrát is, amihez szükséges 
biztonságtechnikai felszerelések beszerzését is ez évben tervezzük. 
Hegymászó szakképzésre szeretnénk az aktív túravezető tagjainkat beiskolázni. 
Elengedhetetlen a túrákon résztvevő emberek biztonsága, mert a felhőtlen 
kikapcsolódás, aktív mozgás mellett ott van az emberi élet védelmi mindenkor! Ahhoz, 
hogy minél színvonalasabb és biztonságosabb túrákon vehessenek részt a jelentkezők 
nélkülözhetetlen a túravezetőink folyamatos és magas szintű képzése. 



Elsősorban erre szeretnénk a 2009-es évben pályázatot benyújtani. Ezáltal tudnánk 
bővíteni mind a nyílt túrák, mind a tagoknak szervezett bihargós túrák magashegyi és 
hegymászó vonalát. 
 
- Czárán Gyula, a bihari turizmus úttörőjének illetve munkásságának 
megismertetése előadások és nyílt túrák alkalmával 
 
Márciusban Békéscsabán és Gyulán, Kocsis János lelkes, bihargós túravezetőnk, az 
egyesület számos túrájából, élményeiből összeállított, fotókkal gazdagon illusztrált 
előadást tartott. Ezt követően áprilisban előadónk Egri Ferenc a nagyváradi Czárán Gyula 
Alapítvány elnöke volt, filmvetítéssel és könyvbemutatóval egybekötött előadást 
láthatott a nagyközönség a Bihar-hegység turisztikai feltárásáról és Czárán Gyula 
életművéről. 
Ismét köszönetet mondunk a Lencsési Közösségi Ház vezetőjének, hogy helyet biztosított 
az előadásnak és persze egyéb rendezvényeinknek is. (túramegbeszélések, gyűlések). Az 
előadásokkal sikerült elérnünk a túrázás után érdeklődők azon részét is, akik még nem 
jártak Erdélyben és kedvet csinálva ezután a túráinkon is részt vettek. Az előadásokon 
kb. 250 érdeklődő vett részt. 
 
 
- saját Internetes oldal túráinkról, élménybeszámolóinkról 
 
Honlapunk folyamatosan bővülő tartalommal olvasható a www.csabaibihargok.hu címen. 
Folytattuk a túraleírások közlését a honlapon, az aktuális túrákról fotókat jelentettünk 
meg. Soron következő nyílt túránkat az aktuális menüpontban folyamatosan frissítve 
megtekintheti az érdeklődő túrázni vágyó. Tapasztalatainkat megosztjuk az 
érdeklődőkkel, a csabaibihargok@freemail.hu címen közvetlenül elérhetők vagyunk. A 
közvetlenebb kommunikáció megvalósulása érdekében honlapunkra fórumot tervezünk. 

 
 
- céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel 
kapcsolat létesítése 
 
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő Körösök Völgye Turistaegyesülettel 
(KVTE), Bihari Természetbarát egyesülettel és az Alföldi Turista egyesülettel. 
Programjainkat megküldjük egymásnak, azt kölcsönönösen propagáljuk saját 
információs eszközeinkkel. 
A 2008 évben is ápoltuk kapcsolatainkat az Erdélyi Kárpát Egyesület több osztályával 
(Nagybánya, Temesvár, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). Közös túrákon 
vehettünk részt a Szárkő-hegységben, Herkulesfürdőn, Kelemen-havasokban 
Székelyföldön, Retyezát-hegységben, Vulkán-, Tulisa-hegységben.  
 
 
- az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, medencéjébe tartozó 
természeti értékek megismerése és megismertetése 
 
Egyesületünk tervei a jövőben továbbra is a Bihar-hegység rejtett kincseinek újra 
felfedezése, illetve a Kárpátok vonulatát szeretnénk hegységről hegységre bejárni, illetve 
megismertetni, ezért 2008-ban is a túrák nagy részét a Bihar-hegységbe szerveztük, 
hiszen számos varázslatos hely van még e vidék tarsolyában, ami további felfedezésre 
vár. Természetesen a Kárpátok vonulata számos gyöngyszemet rejt még számunkra, 
túráztunk a Fogarasi-havasokban, a Páring-hegységben, a Vulkán-, Mehadiai-, Cserna-, 
Tulisa-hegységben, Székelyföldön, a Kelemen-havasokban így a következő években már 
több tapasztalattal bírva, ezekre a vidékekre is szervezhetjük az egyesületi túráinkat.  

 
 

Közhasznú céljaink teljesítéséhez hasznosnak értékeljük 2008 évi tevékenységünk. A 
2008-2009 évi túraprogramok megtervezésénél már érezhető volt az, hogy egyesületünk 
több aktív taggal rendelkezik. További célunk az, hogy több új érdeklődött tudjunk 
bevonni programjainkba illetve, hogy aktív egyesületi tagjaink száma is növekedjen, 
hiszen talán ez az egyik legbiztosabb visszajelzése annak, hogy helyes úton járunk. 
 



 
 
 
 
Jelen beszámolót internetes oldalunkon tesszük közzé a Közgyűlés általi elfogadás után.  
Kérem, hogy a Közgyűlés beszámolómat fogadja el és azt a jegyzőkönyvben 
határozatként rögzítse.  
 
 
Békéscsaba, 2009. március 24. 

 
 
 

 Sólyom Mihály 
 elnök 
 Csabai Bihargók 
 
 
 
Melléklet: 
1. 2009. évi nyílt túrák terve 
2. A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített beszámoló 
 


