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A Csabai Bihargók Turista Egyesület 
Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztend�r�l 

 
 
 
 
2010-ben is eredményesen tevékenykedett egyesületünk: a szervezett programok és túrák igen 
népszer�ek voltak, az egyesületi tagok létszáma is gyarapodott. Közhasznúsági 
beszámolónkat a törvényi el�írásoknak megfelel�en az alábbiak szerint részletezzük. 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
Az Egyesület teljes részletesség� számviteli beszámolóját a „Közhasznú egyszer�sített 
beszámoló” (éves beszámoló) tartalmazza, amelyet e jelentéshez is csatoltunk. 
A legfontosabb gazdálkodási adatok rövid ismertetése a következ�: 
Az Egyesület bevételeinek (436. 448,- Ft) négy forrása volt:  
Tagdíj bevétel                                             (124. 000,- Ft),  
NCA pályázati összeg                                (100. 000,- Ft),  
Személyi jövedelemadó 1% felajánlásból (209. 910,- Ft),  
valamint kamatjóváírás                              (2.538,- Ft). 
A kiadások összességében: 447.415,- Ft összeget tettek ki, ebb�l 8.825,- Ft banki költség, 
270.660,- Ft túrafelszerelés és biztonságtechnikai eszközök, 167.930,- Ft m�ködési költségre 
fordított összegb�l tev�dik össze. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
A 2009-es év nyertes NCA pályázatból fennmaradó 55.000 Ft-ot a 2010-es évben a túrázást 
segít� biztonságtechnikai eszközökre fordítottuk. 
Az egyesületünk pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2010. évi 
m�ködési célú pályázatára, és ott 100. 000,- Ft összeget ítéltek meg részünkre. F�ként a 
túrázás során használatos felszerelésre helyeztük a hangsúlyt.  
A megítélt összegb�l 70.000 Ft-ot hótalpak és villámdetektor vásárlására, 16.105 Ft-ot 
m�ködési költségekre fordítottunk. A fennmaradó 13.895 Ft felhasználása a 2011-es évben 
történik, erre 2011. május 31-ig van lehet�ségünk. 
Az el�z� években a SZJA 1%-ból fennmaradt 261.310 Ft-ot rendezvényszervezésre, és 
túrafelszerelésre fordítottuk. 



A 2009-es év SZJA 1% felajánlásaiból származó 209.910 Ft-ot az APEH részünkre 
2010.10.14-én utalta át, ennek felhasználására 2013-ig van lehet�ségünk.  
 
 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Nyitóállomány, bevételek 
 

Nyitóvagyon 2009. december 31-én   617.082,- Ft 
Támogatás (NCA + SZJA 1 %-a)   309.910,- Ft 
Közhasznú tev. Folytatásából való bevétel             0,- Ft 
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel        0,- Ft 
Tagdíj                   124.000,- Ft 
Egyéb bevétel (kamatjóváírás)          2.538,- Ft 
Vállalkozási tev. származó bevétel    0,- Ft 
 
Kiadások           447, 415,- Ft 
 
 

2009. december 31. napján az Egyesület pénzvagyona 617. 082,- Ft 
2010. december 31. napján az Egyesület pénzvagyona 606. 115,- Ft 
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk nem nyújtott cél szerinti juttatásokat, így e soron továbbra sem történtek 
kifizetések.  
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT�L, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 

PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT�L 
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE 

 
2010. évben Egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) elnyert 100. 000,- Ft 
támogatásban részesült, a személyi jövedelemadó 1 %k-ból  209, 910- Ft összegben részesült.  
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET� TISZTSÉGVISEL�INEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Az Egyesület vezet� tisztségvisel�i bér, vagy bér jelleg�, vagy egyéb juttatásokban nem 
részesültek. 
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGR�L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 
 
Az Alapszabályunkat jóváhagyó Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2002. 11. 26-i Végzése 
alapján Egyesületünk közhasznú.  
Egyesületünk az egészséges életmód, túra-sport, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
környezetvédelem, természetvédelem területén vállalt fel közhasznú feladatokat.  
Az Egyesület kiemelt m�ködési céljait (a Bihar-hegység és a Kárpátok természeti értékeinek, 
látványosságainak megismertetése mindenki számára) az Alapszabályban felvállalt 
tevékenységeket sorra véve az alábbiak szerint teljesítettük a 2010-es évben 
 
 



7.1. Rendezvények szervezése 2010-ben 
 

Az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, mely 7 db hegyvidéki 
kirándulásból állt. Szeretnénk a jöv�ben is minél több élményekben, 
látványosságokban gazdag nyílt és bihargós túrát szervezni, ahogyan ez megvalósult a 
2010-es évben is. Három nyílt túrát a Bihar-hegységbe, kett�t a Királyerd�-hegységbe, 
egyet a Budai-hegyekbe és egy hetes túrát pedig a Magas-Tátrába szerveztünk. Ezek a 
programok a résztvev�k számára ingyenesek voltak, a túrázóknak csak az üzemanyag, 
illetve a szállásköltség jelentett kiadást, egyesületünk a szervezési illetve a túravezetési 
feladatokat végezte el térítésmentesen.  
A programok nagyközönség részére történ� megismertetése a már jól bejáratott módon 
történt, azaz a saját honlapon, a KVTE által kiadott programfüzetben, a KVTE 
honlapon a megyei túraprogramok között, a békéscsabai Vasutas M�vel�dési Házban, 
a Sherpa turisztikai üzletben, és a békéscsabai Mapport térképboltban kihelyezett 
programismertet�k, szórólapok útján, illetve több internetes hírlevél is tájékoztatott 
röviden a soron következ� túráinkról. 
A túráinkon sok új és még több már ismer�s, lelkes túrázót üdvözölhettünk a 2010-es 
évben is.  
Téli évnyitó túrával kezdtük az évet Biharfüredr�l a Szeglethavas útvonalon, majd a 
januárt egy pádisi kirándulással zártuk. 
Február elején ismét a Pádis fennsíkra látogattunk el egy téli túra alkalmával. 
Március 14-én egy menyházai kirándulás alkalmával, Sepr�si Czárán Gyula 
síremlékén tiszteletünket kifejezve koszorút helyeztünk el. 
Március 15-én a Nemzeti ünnepünk tiszteletére megpróbáltuk meghódítani a Nagy 
Bihar 1848,5 m-es csúcsát. 
Április hónapunk a Béli-hegységbeli Nagy Arad csúcs és a királyerdei Révi szoros 
túrájával kezd�dött, majd a Nagy Phaeton vízeséshez szerveztünk túrát. 
Áprilisban egy felkérésnek eleget téve tartottunk el�adást Kétegyházán az Erdélyi-
Szigethegységr�l. 
Szintén ebben a hónapban egy kerékpártúrát is szerveztünk a Föld napja tiszteletére 
Békés megyében. 
Május elején két tavaszi túrát is szerveztünk szeretett bihari hegyeinkbe, a Varasó-
havasra  és a Szamos-bazárba, majd a Jád völgyén keresztül az Égett-tet�re. Szintén 
ezen a hétvégén részt vettünk a Körösök Völgye Turista Egyesület által szervezett 
„Háromváros” vízitúrán. 
Május 15-én a békéscsabai Nagycsaládosok Egyesülete Egészségutca néven 
nagyszabású rendezvényt tartott a város sétáló utcáján. Itt minden, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos szervezet kapott lehet�séget a bemutatkozásra. Egyesületünk 
tagjai lelkesen készültek a rendezvényre. Sátrunkban az érdekl�d�k tájékoztatókat 
kaptak a Bihar-hegységr�l, Czárán Gyuláról. Játékos totót tölthettek ki a 
természetjárással és egyesületünkkel kapcsolatos kérdésekb�l. Értékes nyereményeket 
sorsoltunk ki az érdekl�d�k között és lehet�séget adtunk egy kés�bbi nyílt túránkon 
való részvételre.  
Május végén a hazai kirándulások népszer�sítésére kétnapos kirándulást szerveztünk a 
Budai-hegységbe. 
Szintén ebben a hónapban a romániai Bihar megyei hegyiment�kkel közösen 
együttm�ködve tagjainknak szerveztünk egy turistajelzés-fest� túrát, ami a 
hegyiment�k barlangi mentése miatt elmaradt. Közös megegyezéssel ezt a munkatúrát 
a 2011-es évre tettük át. 



Júniusi túráinkat egy közös evezéssel kezdtük a Fekete-Körös magyarországi 
szakaszán. 
A hónap közepén a dévaványai pedagógusok felkérésének eleget téve tantestületi 
kirándulásuk alkalmával vezettünk túrát a Boga-völgyébe.  
E hónap végén kétnapos felfedez� túrát tartottunk a Biharban, új utak után kutatva. 
Július els� hétvégéjén szintén kétnapos nyílt túrát szerveztünk a Szkerisórai 
jégbarlanghoz és a Szegyesd völgyébe. A nagy siker� kiránduláson ismét sok új 
barátot, kés�bbi tagot ismertünk meg. 
Július elején tartottuk meg az Egészségutcán meghirdetett nyílt túránkat a Glavoi rétre 
és a Csodavár barlangjához. 
A hónap közepén került sor az immár hagyományos Tátra-túrára, ahol 
belekóstolhattunk a magashegyi kirándulások szépségeibe. 
Szintén ebben a hónapban egy felkérésnek eleget téve egyik egyesületi tagunk 
színvonalas el�adást tartott az Erdélyi Szigethegységr�l. 
A hónap végén került megrendezésre az I. Békési kerékpáros fesztivál, aminek keretén 
belül egyesületünket kérték fel egy kerékpártúra megszervezésére Békés megyében. 
Augusztus els� hétvégéjén kétnapos hátizsákos gyalogtúrát tartottunk az Oncsásza-
rétre. Itt vertük fel sátrainkat, majd az esti tábort�z mellett élveztük a hegyek 
nyugalmát. 
A hónap közepén kipróbáltuk a kerékpározást a Biharban is, ezáltal gazdagodva új 
tapasztalatokkal. 
Az augusztus 20-hoz legközelebb es� hosszú hétvégén rendeztük meg családi 
sátorozásunkat a Glavoi-rétre egyesületi tagjainknak és gyermekeiknek, unokáinknak. 
Két évest�l 66 évesig minden korosztály lelkesen vett részt ezen a közösségépít� 
hétvégén. 
Szeptember elején kétnapos �szi nyílttúrát hirdettünk meg a Királyerd� hegységbe, 
ahol a kissé es�s id� ellenére szép kirándulásokon vehettek részt az érdekl�d�k. 
Ebben a hónapban az autómentes napon egyesületünk csatlakozott az országos 
rendezvényhez, a Criticall Mass-hoz. Lelkes kerékpárosaink szervezték meg Békés 
megyében els� alkalommal ezt a figyelemfelkelt� biciklitúrát, majd a város 
központjában a „kerékpár-emelést”, amivel a kerékpáros közlekedésre hívtuk fel a 
figyelmet. 
Októberben a Királyerd� hegységben található Fehérk�-szoroshoz vezettünk szép �szi 
túrát. 
Szintén ebben a hónapban került sor egy Biharfüred környéki barangolásra, ahol 
megcsodálhattuk az �szi táj nyújtotta színeket. 
2010-es programjainkat december elején immár hagyományosnak mondható 
„Bakancsfényesít� mikulástúránkkal” zártuk, amit a Vigyázó hegycsúcsához 
szerveztünk. 
 
 
 
2010-ben ismét sikeres évet zártunk, hiszen sokszor hódolhattunk szenvedélyünknek, 
a Bihar bebarangolásának. Emellett az összesen közel hatszáz résztvev�vel 
megrendezett nyílt túráinkon másoknak is megmutathattuk az Erdélyi szigethegység 
szépségeit, ismert és vadregényes tájait. Az e túrákon résztvev�k közül többen 
csatlakoztak a Csabai Bihargókhoz, ezáltal ismét b�vítve lelkes csapatunk létszámát. 
Túráinkról és a Biharról tartott el�adásainkat félezren hallgatták meg. Ebben az évben 
új területeket is kipróbáltunk: egyre több kerékpáros és vízi túrát szerveztünk, ezáltal 
is b�vítve programjaink amúgy is színes palettáját. 



7.2. Saját internetes honlap üzemeltetése 
 

Az év végén megújult honlapunk folyamatosan b�vül� tartalommal olvasható a 
www.csabaibihargok.hu címen. Az oldalon az el�z� évekhez hasonlóan folytattuk a 
nyílt túrák programjainak közzétételét, a megvalósult túrákról szóló beszámolók és 
fotók ismertetését. 
A túrázások során szerzett tapasztalatainkat megosztjuk az érdekl�d�kkel, a 
csabaibihargok@freemail.hu címen közvetlenül elérhet�k vagyunk. Rendszeresen 
keresnek meg minket érdekl�d�k információkért és javaslatokért.  
 

 
7.3. Céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel való 

kapcsolat létesítése, a meglév� kapcsolatok ápolása 
 

Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében m�köd� Körösök Völgye Turista 
Egyesülettel, a Bihari Természetbarát Egyesülettel és az Alföld Turista Egyesülettel.  
Programjainkat kölcsönösen megküldjük egymásnak, azt kölcsönösen propagáljuk 
saját információs eszközeinkkel, lehet�ség szerint részt veszünk egymás programjain. 
Szoros együttm�ködést kezdtünk a romániai Bihar megyei Hegyiment�k szervezetével 
a biztonságosabb hegyi túrák, útvonalak kialakításának érdekében. 

 
7.4. Az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, a Kárpát-medencébe 

tartozó természeti értékek megismerése és megismertetése 
      Egyesületünk tervei: a jöv�ben továbbra is a Bihar-hegység rejtett kincseinek újra 

felfedezése, illetve a Kárpátok vonulatát szeretnénk hegységr�l-hegységre bejárni, 
illetve megismertetni, ezért 2011-ben is a túrák nagy részét a Bihar-hegységbe 
szervezzük. 

 
Jelen beszámolót internetes oldalunkon tesszük közzé a Közgy�lés általi elfogadás után. 
Kérem, hogy a Közgy�lés beszámolómat fogadja el, és azt a jegyz�könyvben határozatként 
rögzítse. 
 
 
Békéscsaba, 2011. február 20. 
 
 
 
        ……………………. 

Nagy Attila elnök 
Melléklet: 
 

1. A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszer�sített beszámolója 
2. 2011. évi túrák terve 


