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Számviteli beszámoló

A Pest Megyei Bíróság a „HÓD” Honismereti Túraegylet közhasznú szervezetet (MTE Szentendrei
Osztálya) 1993. március 11.-én jegyezte be, mint társadalmi szervezet és eddigi tevékenysége
alapján 2005. 03. 22.-én nyilvánította közhasznú szervezetté. A közhasznú szervezet célja, hogy
elősegítse a természetjáró aktív- és ökoturizmust, a természetjárás népszerűsítésén és menedékház
üzemeltetésen keresztül az egészséges életmód kialakítását és terjesztését, a természet és környezet
védelmét.
A természetjárás különböző típusainak szervezésével (gyalog-, kerékpáros- víziturizmus) egyrészről
a szabadidősport népszerűsítése, másrészről tagjainak a különböző természetjáró formák
infrastrukturális alapjainak megteremtése, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó olcsó, de igényes
ifjúsági szálláshely biztosításához menedékház üzemeltetés (Szentendre – Kőhegy „Czibulka János”
Menedékház) az elsődleges feladat.

Feladatunknak tekintjük a természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtését, melynek 2012 is
igyekezett a szervezet megfelelni.

 menedékház üzemeltetés;
 túravezetők képzésének segítése;
 a térség túraútvonalainak karbantartása, jelzéseinek festése, új útvonalak kiépítése;
 az ifjúsági, a középkorosztály és az idősebb korosztály részére túraszervezés;
 évente ifjúsági álló-, illetve vándortábor (gyalogos, vízi, kerékpáros) szervezése;
 honlap működtetés (www.hodhte.hu);

A „HÓD” Honismereti Túraegylet hagyományos természetjáró civil szervezet, amely feladatának
tekinti a jelzett turistautak, egyéb erdei turista objektumok, létesítmények (menedékház, esőbeállók
és pihenőhelyek, kilátók), mint turista értékek megmentését, fenntartását. Ezen feladatok végzése az
egyesületbe szerveződött egyének – és céljainkat felvállaló személyek – önkéntes munkájának
eredménye. Természetes, hogy tagjain kívül az egyéni túrázók, természetjárók számára is kínál
szolgáltatásokat a közfeladat felvállalásával.

Egyesületünkben jelenleg 15 fő vizsgázott túravezető tevékenykedik – 5 fő ifjúsági korú –
munkájukat egész évben térítésmentesen végzik. A túrák nyitottak, azokon bárki részt vehet, aki
betartja a túrázás alapvető emberi szabályait. A „HÓD” HTE khsz 22 éve vállal szerepet a fiatal
nemzedék természetes környezet iránti érdeklődésének felébresztésében, ébrentartásában, a
környezettudatos gondolkodás formálásában és a környezeti nevelésben. Ezt nemcsak az évente
ismétlődő táborok (kerékpáros és vízi) idején tesszük, hanem az egész év folyamán igyekszünk
olyan túraprogramot kínálni az érdeklődőknek, hogy természetes és meggyőződéses életvitelük
legyen a környezet kímélése, a természet szeretete, a mozgás iránti vágy.
A tervezett programot önerőből saját munkával, illetve programjainkat, eszmeiségünket munkával is
támogató egyének és szervezetek bevonásával valósítjuk meg.

Szentendre és közvetlen természeti környezetében található turistautak jelzései megkopottak és
erősen hiányosak (erdészeti tevékenység, privatizáció következtében).  Az utak jelzéseinek



felújítását és rendszeres karbantartását egyrészt az teszi szükségessé, hogy az elmúlt évek pangása
után kezd emelkedni mind a szervezett természetjárók, mind az egyéni kirándulók forgalma. Ezen a
területen lévő turistautak és egyéb létesítmények (esőbeállók, erdei padok és asztalok, stb.)
felügyelete és karbantartása nemcsak természetjáró szempontból fontos, hanem Szentendre és
Budapest közvetlen közelsége miatt is előtérbe kerül, mint egyik fő turista és kiránduló célpont.

A 2014. évi létszámadatok:
 Ifjúsági 41 fő
 Aktív 44 fő
 Nyugdíjas 8 fő

_______________________
Összesen: 93 fő

Az Egylet megalakulása óta (1992. 12. 12.) tisztségviselői – elnökség, vizsgázott túravezetők, stb.)
munkájukat társadalmi megbízatásként, térítésmentesen végzik, nincs főállású alkalmazottja, így
munkabér jellegű kiadások, illetve ezekre rakódó közterhek nem jelennek meg az „eredmény
kimutatásban”.
A „HÓD” HTE a 2014. évben aránylag nehéz anyagi helyzetben volt mivel – a tagdíjon kívüli
bevételei – a működési pályázati rendszer átalakulásával csak a támogatási időszak és a tételes
pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló után jutottunk a számunkra megítélt támogatási
összeghez, utófinanszírozás keretében.
Az Egylet saját bevételei közé tartozik az évente tagjai részéről fizetett tagdíjak, és a programokhoz
fizetett hozzájárulás összege, valamint programjaival, önként vállalt feladataival szimpatizálók által
felajánlott SZJA1%, a különböző pályázatokon (helyi önkormányzati és minisztériumi pályázatok)
kapott anyagi támogatások. Ezen támogatások egy része az Egylet által Szentendre – Kőhegyen
üzemeltetett „Czibulka János” Menedékház állagjavító felújítására, korszerűsítésére kapott
céltámogatás, illetve egy része a családos túrákat segítő – utazási-, szállás- és szállítási költségeket
enyhítő – támogatás (egyéb pályázat).
A Menedékház Gondnoka által évente fizetett bérleti díj egy része a tulajdont kezelő felé (Pilisi
Parkerdő Zrt.) fizetendő bérleti díj kifizetésére, másik része a Menedékház évente szükségessé váló
állagmegőrző karbantartására kerül visszaforgatásra.
A költségvetésből juttatott egyéb támogatásokat (NEA, SZJA1% és egyéb források) is közhasznú
alaptevékenység finanszírozására fordítottuk (2014. évi működési költség, családi túraprogramok
támogatása, turista értékmentésre – jelzett turistaútvonalak karbantartása, felújítása, hulladékgyűjtés
– térképek, útikönyvek beszerzése).

Az Egylet, mint közhasznú szervezet, az Alapszabályában meghatározott célokkal összefüggésben a
következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. törvény 26.§ c/4);
 Kulturális örökség megóvása (1997. CLVI. törvény 26.§ c/6);
 Természetvédelem (1997. CLVI. törvény 26.§ c/8);
 Környezetvédelem 1997. CLVI. törvény 26.§ c/9);
 Sport 1997. CLVI. törvény 26.§ c/14);

A SZJA1%-ból felajánlott és a szervezet részére juttatott támogatás felhasználása:
 az Egylet által üzemeltetett Menedékház állagmegóvó felújítása;
 az évente visszatérő táborok, túrák (kerékpártábor és Mikulás-túra) családi támogatása;
 a Szentendre környéki jelzett turistautak évente szükségessé váló felújítása, karbantartása;




