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Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldőadatai(akinekazügyfélkapujánkeresztütakérelembeküldésrekerül)
családinév Első utónév További utónevek

Irén

Születési ország neve:

Születési település neve:

Születési ideie:

Szeruezetl Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megielenítése

(Etektranikus kitbltés esetén máso't - nem hható - mezők,)

Ny.v,:S.+ A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2a17 .04.04 1 3.53,41

T6m&ié*arét Ttlrista E gyesti}et

3 6 1

METEO'H lbrmé§zttba]át
Turisía Egyesütet.

74OO Kaposvár, Duna u.{4.
Tel.z7Ol2a3-5752,

Adóraám; 192o16o1_t{4



A kettős könvwitelt vezető 9gyéb szervezet
usv.""rű;ii";i6"§á*oio;" és közhásznúsági melléHete

*--ctb*r&TrrristaEgyes,űler
ir"-"rut l Jogi személy szervezeti egység neve:

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezeríorintban.)

5év I rárgyév

A, BeíeKetett eszközök

ll. Tárgyi eszkőzők

lll. Beíektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ll. Tőkeváltozás/eredmény

lIl, Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

t. Hátrasorott kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Nyomtatva: 201 7.02.25 08.53,28

Ny.v.:6.4 A nyomta§ány papir alapon nem küldhető be!
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A kettős kiinvwitelt vezető egyéb szewezet i

egyszerűsített beszámolója és közh-asznúságí melléklete I nx_r+z

A sz€ryez€tet nyilvántartó bíróság megnevezése:

vat,a."ru ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
m
n

Tárgyév:

EFFT.]14 T

szeruezet neve:

Szervezet székhelye:

EüR Természetbarál Turisl* E gyesiilet

Kaposvártrányítószám, EEEE
közterület neve:

Házszám,.

F. -_l
njtr: [---__l

Közterület |ellege:

Jogi személy szervezeti egység neve:

b, Jogi személy szeruezeta egység székhelye:

lrányítószám, !![!
közterület neve:

Házszám,.

Nyilvántartási szám:
{Jogi szeméty szeruezeti egység esetében: "Anyaszeruezet')

Bjegyző határ ozat száma :

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
iofi személlyé nyilvánító határozar száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Kaposvár

n
m-m

EEEE-ffi-EE

3l6t1

Etr EE l 3lTFIrn/F-lEI8|q /m

EEEEEEEE-E-ffi

Sebestyén Gabriella

,h^tlla
METÉORTermé§zetbara,

Turista EEyesület
74OO Kaposvár, Duna u,1/:

Tel.:7Ol2O3-5752
Adószám: 19201601_1 -1,

Közterület jellege:

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető F! Nyomtatva: 201 7.02.25 08.53.28



PK-I42A kettős könywitelt vezető egyéb szewezet
. gy.r..űiiöft" ü *áilio; u e. közháiznú s á gi melléklete

ffi relme*tnarát Tt§istfr E,§y*sül*t

n, *gy"r"rűsített éves beszámoló eredménY-kimutatás^2, (oou,ourr"rfarintban.)

B. összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

C. Adózas előtti eredmény (A,B)

D. Tárgyéü eredmény (C-10)

B. Helviönkormányzati
költségvetési támogatás

C. nz eurOpaíUníó struktu.rális
alaoiaiból, ílletve a kohezlos
ÁtáE'uót nvr:iton tám o gatás

D. Az Europal Unlo ]

vetéséből úaqy más
nemzetközi
származő tl

renóelkezése szerinii
iéínáétnátiGár ol szótó 1996, évi
ÖxxvÍtrirveny alapián kiutalt

nywizsgálói záradék il lgen
Az adatok könywizsgáattal alá vannak támasztva,

ffi szervezeti e9ysé9 neve:

Nyomtatva: 20 17 .O2 -25 08.53,28

Ny,v,:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!



A kettős könvwitelt vezető egyéb szeroezet
.gv. 

"."nr-itutt 
Ú;á*"l ój a és közhá-sznúsági melléklete

l_ Sr"Ú."t l Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben ucgrutt .t.p*Éerinti és közhasznrl tevékenységek bemutatása

S. Xtizt 
".rnú 

tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

a* retrnl&z**arr*t Tur&sm E§le§,ület

lrányítószám:

közterület neve:
EEEE Település:

Hézszám: Lépcsőház:

Közterület jellege:

Emelet r--] Ajtó:

1.1Név: §érvezetiegység

lrányítószám:

közterület neve:
nnnD

Közterület iellege:

Házszám: Emelet r---_l
1.3 Beiegyzó l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: EE EB
1.4 Nyilvántartási szám : ('Anyaszeruezet} ffi-Etr- 3l6l1

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szerv_ezet l Jogi szemé ly szervezal egység

Eg5*stiiet aff}"#ffitr,á#l *eg3r*4r*zorr e#gür s=eriht

i §í*§a€lid§ ry$fi} 8a§fi b*lii lafi}l&z€}árá§ szerux§ser;,

Zs*ti* ter*:r,&z*ri ég nÉpraizi #tr*{*§t b*r*uraHaa"

társsá4 €g a t*rá*ts*r rásatcré\.§t ts*részxt fÍraar*,*s*qÉnak l*!}xzté**.

xrrista§áee& tiz**e*t*t*s*, * Z§€sicb* tátogatók *zá*!á§e?r*tÖ§é§án€*Í bletg§Ításe-

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

.34.§.

3,3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3. 4 Közh asznú tevé kenysé g ből részesü lők létszám x
3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

§,8§§ árate*iÉ§ftásdorseágo san nreg h írtleten ttm

oE§ órax ffi&?§ Ft!óta = r"qm.*zá_ft §nx&ii;-noi.éar*t** tötrtéflr az Egyesütet *lunteáiá§rc= 281§érrbe*l,

3.2KőzhasznútevékenységhezkapcsolódóközÍeladat,iogszabáyhely:

7

Ny,v,:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 2017 -02.25 08.53-28



A kettős könvwitelt vezető egyéb szeroezet
ugy., 

"'riiiíöft 
ú.;;ámol ój a és kö z há'sz nús ági mell éklete

t. Sr"*"r*t l Jogl személy szewezati egység azonosító adatai

z'Tárgyévbenvegzettatapcélszerintiésközhasznútevékenységekbemutatása

3. Krizhaszn ú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként)

7.2 Székhely: Szervezet

EEEE Település:

Lépcsőház:

#nlezái egység

rt- 9a9n.lvTr

lrányítószám:

közterúlet neve: Közterület jellege:

Házszám:

1.3 Beiegyzó l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszeruezet'}

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

EE ffi Pr6r+rn'H9I8I9]'ffi
ffi-Etr- 3l6l1

EEEEEEEE-E-EE
laii§Jfi?!fi !l 

Jogui :zem ély szervezeti egység

3.L Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

ffimryrxlaeafueeffi?§
ndég rrett rfuet"
rrtrig*ráza*§án M€Tg§it ts3 rffr§t*aéjsaaise §lt f§" 3#} €i, 3§=l_tc l#í st l§ É3s vandégéjgai<n ktr{i$t

n3§l$,€sü§fi!.

3.2 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabiffi ely:

Ny.v.:6,4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2O'l7 .O2 -25 08.53.28



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
.gy., ".űiiüii 

ú;ámo l ó j a és kö zhá-sz nú s ági mell ékl ete

§zervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Ad aíok eze r ío rintban,)

6. Vezetó tisztségviselőknek nyúitott iuttata§

5.1 Cél szerinti juttatas megnevezése tlozo eV Tárgyév

Tárgyévi gazdálkod* -20:

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tétgy éu

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezese Előző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen)

-2ü

CéI szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

-20i

Tisztség Előzó év (1) Ttírgyév (2)
6.1

6,2 Tisztség Előző év (L) Tárgy év (2)

A. ezető tirsztségvi selőknek nyújtott
luúatas (mindösszesen):

Ny.v.:6.4 A nyomtatvány ezen verzióját a kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva: 2017.04.04 13,58. 1 8



PK.-l42
A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gy."."ű r-idft t ui"á- ol ój a é s köz há'sznú s á gi m eIléH ete

7, Közhasznú jogállás megállapításához szúkséges mutatók (Ad atok e ze r f or i ntban.)

Alapadatok

ebből:

i§Ós,evi cxxvl. törvény alapján átutalt os§zeg

D. Közszolgáltatási bevétel

Előző év (1) Tárgyév (2}

7 7Ll 10 98(

351 4L0

E. Normatívtámogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapiaiból, illewe
a Kohéziói Alapból nyújtott tamogatas

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+ol 736/. 10 57(

H. Összes ráíordítás (kiadás)

l. Ebből személyi iellegú ráfordítás

7 65.i 11 185

Tffi, tevékenység r ál at dításai 7 65j 11 18!

K. Tárgyévieredmény 5€ -20§

233 89
L. A szeruezet munkájában közremüködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véqző szemelyet( slaqi
i;'É&tiá;iü á i t<6ntei ieve kó nység_ről F;ó l ó
)tÖi:Ei/Tt'romiii.iorvenynet-megTelelően)

Ectv. g2, § (4) c) [(l7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=Q,l§]

EcN. 32. § (5) a) KCL+C2)/(GL+G2) >=0,02]

, Ectv, 32, § (5) b) KJL+J2)/(HL+H2)>=Q,§]

I e"u. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

lgen Nem

B D
n B
n B

Mutató tellbsttése

B n
B n
B n

Ny,v,:6.4 A nyomtatvány papir alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 28'17 .02.25 08.53.28



PK-L42
A kettős könvwitelt vezető egyéb szervezet

"gy."."űi-idft 
b eizá m ol ój a és közháiznú s á gi melléld ete

Támogatási prograrn elnevezése:

Támogatás forrása:

önkormányzatiköltségvetés m

D

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

visszatérítendő n vissza nem táítendó m

rárg}évben fel hasznát összeg részletezése jogcímenként

@asználásának szöveges bemutatása:

ffitfd?wnáiánrn-
lrwült a Yel§§ e*nt€*tttra 14? íStd"

ic éiszakai túra 18B íöv*,
ic 4 ta túra 1§§} tóypt, ás a

krtr+*}, é}saa*ca* tttre

lttlifu $ra, sy#$so*i ac *g€áE§É§d*r1eszt# áseág,ost$_ra egyffi{i**xtr"Jiffiffi,gg51,*,**
'*§?#§.§ilői;"ŐffiileáÁárn#a*dű *r{ c§rx*trg§P *ad,É fiíra. A#ti*lt€mlirásr* *r{ilta

rnerr'S$ §zeníszett tílra *e§iiít *regr*tdm&re, .€ .*la3 _ .,_nJr&a*n, ?§

bffiffilTyrii,iáffiÜ*r* seám* g.ffi? í6d, rtrc*ystr * ítsú* 1473 í{hffr a ercnd€g*}t ?§5 ÍÖt*ei

*re* r§szt.
t§líi$tanáza€ *ihaxnáiása * METE§§ tráená* t*ll í§v{*} 3§{}, a z§ELtC tráe§á€ {s:" l§V*t} E38trc*rrlégáisa*in*tmi t{sfii|t

Nyomtatva: 2017 .02.25 08.53.28
Ny.v.:6.4 A nyomtatvány papír alapn nem küldhető be!



PK-I42
A kettős könvrrvitelt vezető egyéb szeroezet

.gy. 
"""ű.-idtt 

bes zámolój a és közhá-s znúsági melléldete

M1 - Mellékletek

Szervezet l Jogi személy szervezeti

csatolt mellékletek

PK- 1 42-0 1 Könywizsg dlői j elentés

PK- 1 42-02 Szöv eges beszómol ő

PK-142-a3 legyzőkönyv

Melléklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: D

Metléklet csgtolvo: m
Eredetivelrendelkezik: m

Mellékletcsotolva,, D
Eredetivel rendelkezik: !

Meltéklet csatolva: !
Eredetivelrendelkezik: !

Metléktet csatolva: D
Eredetivel rcndelkezik: il

Melléklet csatolva: n
Ereiletivel rendelkezik: !

PK.142-04 Jelenléti ív

PK- 1 42-05 Meghatalmazás

PK-142-ffiEwéb

Ny.v.:6,4 A nyomtatvány ezen vetzlíjáta kibocsátó kivonta a használatból! Nyomtatva; 2017 .o 4.o4 í 3,58. í 8



Tárgyóvbenvégzettalapcélszerintitevékenységbemutatása

Lakossagiszabadidő§port,".".*.b:lül.atermészetjárásszervezéseésmegvalósitása'
A Zselic természeti és néprajzi értékeinek bemutatása, a tagság és a túrákon résávevő

vendégek tti.nye"etvlo.r-i"e, természetbarát tudatosságának fejlesztése,

Kulcsos al1,staltázai,,i ti,".*"rtetése a ;;^;;,;i,bgfig}elembeveteléve1, aZse1icbe

iiű i"* számár a olc só szálláshely ek b izto sítása,

A közhasznú tevókenység főbb eredményei:

Az egyesület a közhasznú tevékenységét az a|apszabálrynJ<ban rögzített célok szerint végezte

20t6_banis, ktilonoJen u úonreró trp"rt t".ai szervőzésével, belfloldon és kÍilfoldön'

2016.évben 58 turát szerveztink A gyalogos, k9lékrálos turáinkon 1472 ro egyesúleti tag és

7g5 rovendég ,.tt;;;;, L un. *tou*"ol túráinkon is naponta teljesítÜnk gyalogos túrákat

ismerkedveavátasztottrégiótermészetiésépítettértékeivel.
Túráinkat a Zselicben, a Mecsekb"o, rtl*_§omogyban, Balaton felvidéken, Komárom_

Esztergom *"syeÚ"i, tro*u,orr"ágb*,--S;;" éúíűanés Szlovakiában vezetttik,

Az évsorán harom , az országos teljesítmé nytűra progrlmban is szerepl ő tűíát szetveztűnk,,

melyet 444 rot.!;.ít"tt,ö#sen sltiű távot. ,t úat szervezésében és lebonyolításában

iugiáiú onkéntei munkával vettek résá,

Az évekóta megrend ezésrekerülő ,,Gyalogolj az egjsrz2lsedért a Meteorral" túramozgalom

tioíits18 íő (384 tag, 134 vendég) t.d,*d# poíft m7tra,a 588l km_t teljesített,

A hagyományo§an megrendezésre kerülő Mikulás túran és rendezvényen ebben az évben 130

íö vett részt. A p-;;;; u s".*ui ral,mú"eummal közösen, a két civil szervezet

.gvrii*Utodési mJgfllapodása alapj án szerveáük meg,

SimonfakÓzségbenazegyesületünktulajdonábanlévőkétkulcsosházátizemelteti'A
térségbe btogutoi;;t il'ésuendégűá^arubiztosítunk olcső szálláshelYet' kulturált

köülmények koÁ. A h*ak nr,urrnartJgu itiut év átlagában kÖze' azonos. A keletkező '

igényeket ti *o,,it.r"gü*. io16-b;;ó; fo vendég 61"8 vendégéjszakát tÖltÖtt el nálunk'

Az egyesúl et2015.április ótavesz tésztazönkéntes munkaprogramban, 2016_ban 89 fo

2 .a28 munkaőr át dol gozott,

Támogatás tárgyévi felhasználásának bemutatása:

Az elnyert pályiaatil30.000,_Ft.támogatá t,.p!yí*,!cél szerint megielölt teljesítménytúrák

és a Mikulás turak megvalósíta.aru tái"nartut feí azév során, az ezek,hez szükséges

eszközók, iti".r;., ;;í;á-k,;ű;".1ek, élelmis zerckbeszerzésével,

Szeryezettteljeskményturák:
vukov péter emléktúra
Zselic éjszakai túra

zselc 4fa túra
A Mkulás túrán és rendezvényen

l47 íő
189 fö
189 fó
134 {o



SZIA 19ó felhasználása

Azs7f,^lo/o-bőIszámrazó 410.000,-Ft._ot az eg)resüe,tműködési költségére forűtottrrk

2016_ban. Ebböl az összegből kön}.velési űjrq irodaszerre, telefon és internet Űjra vatarrrirrt

a közhasznú oé1 ínegvatósítását is lehetóvé tevő Meteor }ulcsos háztészleges ablakcseréjére

fudtunk fordítani.

Kaposvár, 2017.mfucius oh, qűr,,,+*- 
hr/* o'"

Meteor TTE

üiEíEOfiTHrnéslefibai*
Turlsta Egyesület

74(pKaposvá puna u-t+.
Tel.:7O€O3,5762

n&mm: ígeotoo"t-t-t+



A kettős könvwitelt vezető egyéb szeroezet

" 
gy." 

"'fu 
. it"tt u"-*i-ol ój a és köz hásznú s ági mellélrlete

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

^."gyrr"rűsített 
éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatokezertorintban.)

A. összes bevétel {L+-2+3+4)

6, Személyi jellegű ráíordítások

Nyomtatva: ZO17.02.25 08.53.28
Ny.v,:6.4 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!


