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Kö z h a s z n ú s á g i  j e l e n t é s  
a Csabai Bihargók Közhasznú Egyesület 

2005. évi tevékenységéről 
 
   2005-ben is eredményesen tevékenykedett egyesületünk: a szervezett programok, 
túrák igen népszerűek voltak, ismertségünk növekedett, 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 (303.387 Ft) 5 forrása volt: a tagdíj bevételek (20x1.000= 
20.000 Ft), egy önkormányzati képviselő 30.000 Ft. összegű támogatása, 200.000 Ft 
NCA pályázati összeg, 53.260 Ft. a SZJA 1%-os felajánlásból illetve 127 Ft 
folyószámláról történő kamatjóváírás. A kiadások összességében 54.194 Ft-ot tettek ki, 
ez 35.034 Ft. vásárlásokra fordított összegből illetve 19.160 Ft. bankköltségből tevődik 
össze. A költségek a következő beszerzések során merültek fel: 21.390 Ft egy pár 
adóvevő-készülék a túrákon való kapcsolattartáshoz, 5.490 Ft. elsősegély-csomag 
beszerzése, 3.440 Ft posta-, ill. telefonköltség, 2.915 Ft. fényképelőhívás költség, 
1.799 Ft üres CD-vásárlása, illetve a már jelzett igencsak megnövekedett bankköltség: 
19.160 Ft. 
A 2004.12.31-i záróállomány 23.019 Ft volt, így most 2005. december 31.-én záró-
állományunk (23.019+303.387-54.194=) 272.212 Ft. Ez megegyezik a 2005. éves 
záráskor fennálló folyószámla-egyenleg 262.033 Ft-os ill. a pénztári egyenleg 10.179 
Ft-os összegével (262.033+10179= 272.212). 
  

2.)  Beszámoló a Költségvetési támogatás felhasználásáról 
Az Egyesület pályázatot nyújtott be az Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) 2005. évi 
működési célú pályázatán, és ott  200.000 Ft-ot ítéltek meg részünkre. Főként 
számítástechnikai eszközök és irodai eszközök beszerzését pályáztuk meg, ezeknek 
beszerzése 2006-ra húzódott át, mivel az összeg felhasználására május végéig van 
lehetőség. A 200.000 Ft-ból eddig 6.000 Ft-ot a banki költségek kiegyenlítésére 
fordítottunk (a szerződésben rögzített 6.000 Ft egyéb kiadásokat ezzel már 
kimerítettük) illetve az egyéb dologi kiadások 10.000 forintos keretéből 2.915 Ft-ot 
fordítottunk fotódokumentációra (azaz itt még 7.085 Ft áll rendelkezésre). A még 
fennmaradó pályázati keretből (120.000 + 64.000 Ft) számítástechnikai eszközöket 
illetve irodai tárgyi eszközöket kívánunk vásárolni. Az elszámolási határidő 2006. 
június 30. 
Galisz Géza, békéscsabai önkormányzati képviselő úr, képviselői alapjából 30.000 Ft. 
támogatást biztosított részünkre. A támogatást 1 pár kis teljesítményű adó-vevő 
készülék (21.390 Ft), egy elsősegélycsomag (5.490 Ft) vásárlására valamint a 
megnövekedett bankszámla-vezetési költségek (a 19.160 Ft banki költség egy 
részének azaz 3.490 Ft) fedezésére fordítottuk. 
A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból minket megillető összeget (53.260 Ft) 
az APEH 2005. november 2.-án utalta át számunkra, ennek felhasználása is így  
egészében a 2006. évre húzódik át. 
 



 
 

3.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (Ft) 
 
nyitóállomány, bevételek 

nyitóvagyon 2004.december 31. 23.019 
támogatás  (NCA + képv.alap, SZJA 1 %, 283.260 
közhasznú tev. folytatásából származó bevétel: 0 
Egyéb cél szerinti tev. folytatásából származó bevétel  0 
Tagdíj   20.000 
Egyéb bevétel (kamat) 127 
vállalkozási tev. Bevétele 0 
 
      kiadások (költségek) 

Anyagi jellegű kiadások:  
Nem anyagi jellegű ráfordítások:  
Összesen 54.194 
  
 
2004. december 31.-én összes vagyonunk 23.019 Ft volt.  
2005. december 31.-én ez 272.212 Ft volt. (folyószámla: 262.033, pénztár: 10.179 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 200.000 Ft-os támogatás. 
- Galisz Géza, békéscsabai önkormányzati képviselő úr, képviselői alapjából 30.000 Ft 
- A személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 53.260 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 a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, természetvédelem és sport területén vállalt fel közhasznú 
feladatokat. 
Az Egyesület kiemelt működési céljait (A Bihar-hegység természeti értékeinek, 
látványosságainak bemutatása mindenki számára) az Alapszabályban felvállalt 
tevékenységeket sorra véve alábbiak szerint teljesítettük 2005. évben: 
 
- nyílt (gyalogos és kerékpáros) túrákat szervezése 2005-ben 
   Az év legelején hirdettük meg nyílt programsorozatunkat, amely egy turisztikai 
előadásból és 5 hegyi túrából állt. Három túrát a Biharba, egy-egy túrát pedig a 
Kárpátok hegyláncolatába tartozó Páring-hegységbe illetve a Délvidékre 
(Herkulesfürdő, Al-Duna) szerveztünk. Ezek a programok a résztvevők számára 
ingyenesek voltak, a túrázóknak csak az üzemanyagköltség, illetve a szállásköltség 
jelentett kiadást, egyesületünk a szervezési illetve a túravezetési feladatot végezte el. 
A programok nagyközönség részére történő megismertetése a már jól bejáratódott 
módon történt azaz a saját honlapon; az év eleji turisztikai előadáson; a KVTE által 
kiadott programfüzetben, a KVTE honlapon a megyei túraprogramok között; 
békéscsabai Lencsési Közösségi Házban illetve a Serpa turisztikai üzletben kihelyezett 
programismertetők, szórólapok útján; az Erdélyben megjelenő Erdélyi Gyopár EK-



folyóiratban;a Népszabadság illetve több internetes hírlevél is tájékoztat röviden a 
soron következő túráinkról. 
 
A programok februárban egyik tagunk, Kocsis János előadásával kezdődtek. A 
szépszámú közönség a bihari túrákkal kapcsolatos hasznos tudnivalókat ismerhetett 
meg, illetve a túrák során készített fotókat láthatta. A túrák ismét népszerűek voltak, 
márciusban közel 30 lelkes - köztük több erdélyi turistával - ismételtük meg tavalyi 
Tatárhegyi túránkat. Májusban a páratlan szépségű délvidéki Herkulesfürdő és az Al-
Duna vidékére vezetett négynapos, pünkösdi túránk, ahol nagybányai EKE-s 
turistatársainkat is üdvözölhettük. Májusban népes turistacsapattal ismét a Bihar-
hegységben, az Ördögmalom-vízesésnél jártunk. Júniusban egy távolabbi hegységbe, a 
Páringba szerveztünk többnapos kirándulást, ahol a magas-hegységbeli, télies időjárás 
viszontagságait ismerhette meg a szépszámú vállalkozó kedvű turista. Szeptemberben 
pedig a bihari Pádis-fennsíkon folytattuk az előző évben megkezdett nyílt túrát. 
 
A 2006. évi túrák megtervezése is a múlt évben történt meg. Tekintettel a túrák nagy 
sikerére, most eggyel több túrát illesztettünk a túratervbe mint az előző évben. Három 
többnapos túrát is tervbe vettünk (Királyerdő, Aranyos-völgye ill. a Szlovák 
Paradicsom). Emellett három bihari túra is megszervezésre kerül (Biharfüred környéke, 
Bocsásza csúcs, Nagy-Phaeton-vízesés). Az év végen, novemberben rendezzük meg a 
szokásos előadást, mintegy a túraév zárásaként. Az előadásra erdélyi vendégelőadót 
hívunk meg. 
 
 Ami az egyéb egyesületi túrákat illeti, Erdély több tájegységét érintették túráink 2005-
ben: túráztunk a távoli Csalhón, Székelyföldön, a Fogarasban, a Radnai-, Torockói- és 
a Gyalui-havasokban, a Bánsági,- és a Béli hegyekben, 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 köszönthetjük, hiszen létszámunk 
ismét növekedett 2006 elején. 

  
- Czárán Gyula, a bihari turizmus úttörőjének illetve munkásságának 
megismertetése előadások és emléktúra formájában. 
2005. februárjában Békéscsabán, a Lencsési Közösségi Házban egyik tagunk Kocsis 
János tartott kivetített képekkel illusztrált előadást a Bihar-hegységben rejlő turisztikai 
értékekről, nem kis teret szentelve a 100 éve elhunyt Czárán Gyulának, aki e-
hegységet nagy anyagi áldozatok árán tárta fel a turizmus számára. Ez a rendezvény 
folytatása volt az elmúlt évek ilyen jellegű, akkor határon túli előadókkal megtartott 
előadásainak. Ismét köszönetet mondunk a Lencsési Közösségi Ház vezetőjének, hogy 
helyet biztosított az előadásnak és persze egyéb rendezvényeinknek is. 
(túramegbeszélések, gyűlések). Ezzel az előadással sikerült elérnünk a túrázás után 
érdeklődők egy részét, akik utána a túrákon is resztvettek. Az előadáson kb. 80 
érdeklődő vett részt. 
 
- saját Internetes oldal a Bihar hegységről, Czárán Gyula életéről és 
munkásságáról 
 
Honlapunk bővült tartalommal olvasható a www.hirek.ro/csabaibihargok címen. 
Folytattuk a túraleírások közlését a honlapon, az aktuális túrákról fotókat jelentetünk 
meg. A saját leírások mellett az aradi Siska Szabó Zoltán is folytatta cikksorozatának 
közlését.  A jövőben minden túráról készítünk képes túrabeszámolót. Hosszabb írásaink 
jelentek meg az Erdélyi Gyopár két számában is a májusi nyílt túránkhoz kapcsolódva. 
A honlap megjelenését javítani szükséges, erre terveink szerint külső vállalkozót kell 
bevonnunk, illetve erőfeszítéseket kell tennünk arra, hogy jobban beletanuljunk ebbe. 
A 2006-os évben saját domain-nevet kivánunk megszerezni,  
 
- a túrák során keletkezett tapasztalatainkat megosztjuk az érdeklődőkkel 
 Ennek legfőbb fóruma internetes oldalunk, ahol túraleírásokat illetve túrajavaslatokat 
teszünk közzé. A csabaibihargok@freemail.hu címen pedig közvetlen elérhetőek 
vagyunk. Gyakran kérnek tanácsot tőlünk túraszervezéssel kapcsolatban az ország más 
tájairól. A februári előadáson saját túraprogramunkat is ismertettük. Az Erdélyi Gyopár 



színes oldalain folytatódott rejtvénysorozatunk. 
 
- céljaiban és tevékenységében hasonló belföldi és külföldi egyesületekkel 
kapcsolat létesítése 
 
Az Egyesület kapcsolatban áll a megyében működő Körösök Völgye Turistaegyesülettel 
(KVTE). Programjainkat megküldjük egymásnak, azt kölcsönönösen propagáljuk saját 
információs eszközeinkkel. Az év folyamán egyik nyílt túrájuk megszervezéshez 
segítséget nyújtottunk, és közös túrát is szerveztünk e célból a Bihar-hegységben. A  
A 2005. évben is ápoltuk kapcsolatainkat az Erdélyi Kárpát Egyesület több osztályával 
(Nagybánya, Temesvár, Kolozsvár, Marosvásárhely). Közös túrákon vehettünk részt a 
Radnai- és Csernai-havasokban, a Bánsági és a Torockói-hegységekben.  
  
 
- az Erdélyi Szigethegység és a Kárpátok hegyvonulatába, medencéjébe 
tartozó természeti értékek megismerése és megismertetése 
Egyesületünk tervei szerint az első években inkább a Bihar-hegység illetve az Erdélyi 
Szigethegység látnivalóit szeretnénk megismerni, illetve megismertetni, de idén is 
kissé távolabbi helyeken is túráztunk, hogy a következő években oda is 
szervezhessünk nyílt túrákat. 2006-ban a Felvidékre is vezetünk túrát. 

 
 
 
Közhasznú céljaink teljesítéséhez hasznosnak értékelem 2005.évi tevékenységünk. A 
2006-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 elfogadása után.  
Kérem, hogy a Közgyűlés beszámolómat fogadja el és azt a jegyzőkönyvben 
határozatként rögzítse.  
 
 
Békéscsaba, 2006. január 19. 

 
 
 

 Botyánszki Vince 
 elnök 
 Csabai Bihargók 
 

 
 
Melléklet: 
1. 2006. évi nyílt túrák terve 
2. A számviteli törvény szerinti közhasznú egyszerűsített beszámoló 

 


