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2020. évi közhasznúsági jelentése

   Tevékenységünket a múlt esztendőben is az alapszabályunkban meghatározott
céljaink  elérése  vezérelte.  A  természetjárás  területén  feladatait  egyesületünk
központilag és szakosztályain keresztül látta el. 
   Éves  programunk  összeállításánál  továbbra  is  arra  törekedtünk,  hogy
egyesületi  és  szakosztályi  eseményeink  változatosak,  a  tagságunknak  és
vendégeinknek  felkészültségének,  életkoruknak,  érdeklődésének  megfelelőek
legyenek.
   Hagyományos Téli Teljesítménytúránkat ismét új útvonalon rendeztük meg a
Dorogi-medence ritkán járt térségében. A nagy időráfordítással kijelölt, részben
szalagozott út és a kedvező időjárás újabb híveket szerzett a téli túrázásnak és
rendezvényünknek.
   A  március  közepén  kialakult  vírushelyzet,  majd  a  vonatkozó  törvényi
szabályzás  következtében  sorozatosan  maradtak  el  meghirdetett  nyílt
rendezvényeink,  így  a  Történelmi  Emléktúrák  sorozatunk  több  eseménye,  a
Kinizsi Százas teljesítménytúra, az 1920-ban létesített emlékhely centenáriumi
túrája  és  túravezetőink,  önkénteseink,  rendezőink  részére  tervezett
oktatótáboraink.
   Az első hullámot követően, a korlátozó intézkedések figyelembevétele mellett
rendeztük meg a TET Török Ignác emléktúrát Gödöllőre, a Rákóczi év kapcsán
a gyömröi emlékoszlophoz csillagtúránkat, a Kazinczy Lajos et. Széphalomra, a
Klapka György et. Tarcalra, valamint az Európai Sporthét keretében vállalt két
túránkat. Az egészségi vészhelyzet miatt a túrákon nagyságrendekkel csökkent a
résztvevők száma, így a korábbi évekhez viszonyítva olykor 15 – 20 % -ra esett
vissza.  Szakosztályi  túráink  és  résztvevőinek  száma  is  csökkent.  Tagjaink
öntevékeny egyéni és családi programokkal próbálták az időszakot átvészelni.
      Működtettük a Kinizsi nyomában és az Encián Emlékek túramozgalmunkat.
Utóbbi  keretében  két  emléktúrát  szerveztünk.  A  pilisi  és  zempléni  két
eseményen csupán 42 turista vett részt.
   A  természetjáró  technikai  munkák  területén  tudtuk  100  %-ban  teljesíteni
terveinket. Az MTSZ jelzésfestési programja keretében Nagykovácsi térségében
az Ördögárok-forrás két jelzett útja (sárga és zöld kőrjelzés) felújítását végeztük
el 4 munkanappal.
   Versenyzőink a 2020-eas évben az országos tájékozódási csapatversenyek 2 
fordulójában tudtak indulni. Csapataink a Bakancsos Atom Kupán az A/80 és a 
Rezét Kupa A/70 –es kategóriájában egyaránt a második helyet szerezték meg. 
   Sporteseményeinken nagy figyelmet  fordítottunk a  természet  és  környezet
védelmére,  azokat  célirányos  akciókkal  segítettük  (szárazelem-begyűjtés,
szelektív hulladékgyűjtés, saját pohár, saját bögre. Valamint a tiszta élővizekért



programmal). Tagjaink között többen kapcsolódtak be a téli madáretetésbe. Ezt
az MME -vel kötött együttműködésünk keretében népszerűsítjük. 
 Egészségvédelmi és sportrehabilitációs programunk keretében fizikoterápiás és 
egyéb eszközökkel segítettük sérült sporttársaink mielőbbi gyógyulását. Mindezt
ebben az évben saját erőből oldottuk meg. 

    A személyi jövedelemadó 1% 2019 évi felajánlásából befolyt 49.211,- Forint
összeget közcélú tevékenységeink között osztottunk fel.
   A Fővárosi  Önkormányzattól  a múlt  évben 150,-  eFt pályázati  támogatást
kaptunk,  amelynek  maradványösszegét  32.050  Forintot  természetjáró
programjainkhoz használtunk fel. 
   A Cerbona Élelmiszergyártó Kft 25.000,- Ft-os céltámogatását természetjáró
rendezvényeink szervezéséhez és díjazásának részbeni fedezésére fordítottuk.
     
  2020-ban normatív költségvetési támogatást nem kaptunk.
Célszerinti juttatásban senki sem részesült.
Egyesületi vagyonunkban érdemleges változás nem történt.
Egyesületünk tisztségviselői nem részesültek semmilyen külön juttatásban.
A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi egyesületünk 2020. évi mérlege és
egyszerűsített beszámolója.
A közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
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