
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 2 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

22 180

22 180

102 371

0 0

102 371

124 551

-2 376 -2 451

330 -2 376

-2 706 -75

0

2 500 3 002

2 500 3 000

0 2

124 551

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .09 .09  18 .30 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

1 505 711 1 505 711

595 542 595 542

48 48 48 48

2 100 1 253 2 100 1 253

2 100 1 253 2 100 1 253

2 931 1 077 2 931 1 077

1 778 0 1 778 0

0 0 0 0

97 251 97 251

0 0 0 0

4 806 1 328 4 806 1 328

4 807 1 328 4 807 1 328

-2 706 -75 -2 706 -75

-2 706 -75 -2 706 -75

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .09 .09  18 .30 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

0 0 0 0

232 0 232 0

200 500 200 500

100 0 100 0
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

8 0 5 3 Bodajk

Petőfi Sándor utca

68
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Suhajda László Lajos

Egészséges életmód, szabadidősport

egészséges életmód és szabadidősport

2004 évi I. tv 49§ c), e)

természetjárók, kerékpárosok

500
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

2 100 1 253

200 500

1 900 753

4 806 1 328

1 778 0

4 807 1 328

-2 706 -75

50 50
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

Pályázat

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2020

200 000

200 000

200 000

200 000

0

200 000

0

200 000
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

Egészségre nevelés és szemléletformálás

Innovációs és Technológiai Minisztérium

2020

300 000

300 000

300 000

300 000

0

300 000

0

300 000
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Gaja-völgy Természet és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .09 .09  18 .30 .12



Adószám : LB409459-L-O7

Nyilvántartási szám: Pk.60.011 /20l3l4/1

2020 évi
ÉVES BESZÁMOLÓ

Qafffiőtgut
,mószet ris Kiirnyezelvódö Turisrlikai S9ye§ütet

Honlap : www. gajavolgy.hu

Facebook : https : //www. fa cebook. com/gajavol gyitu ra k

A beszámolót a Gaja-völgy Egyesület Közgyűlése 2021, május hónap 22. napján elfogadta.

Bodajk: 2021, május 22.

Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület
8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

'}.



BESZÁMoLÓ 2020. Év Cajg-votsv_ Egyesü]et

A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolój a.

szervezet azonosító adatai
Név: Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület

Székhely: 8053 Bodajk, Petőfi u. 68.

Bejegyző határozat száma: 60011 / 2OI3.4/I

A tárgyévben végzett
alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Egyesületünk 2013-ban alakult, taglétszáma jelenleg 12 fő.

Tevékenységünk
Egyesületünk alaptevékenysége szerint környezet, és természetvédelemmel foglalkozó

egyesület, de az utóbbi időben jelentősen eltolódott a tevékenységünk a szabadidősport

rend ezvények szervezése és lebonyol ítása fe!é.

A természetjárás útján tevékenységeink elősegítik az egészséges életmód kialakítását és

elterjesztését, az egészség megőrzését, a természet és környezet védelmét, a sportolás

lehetőségét, és m i nde zekhez szü kséges feltételek biáos ítását.

Tevékenységünk - többek között - nyílt túrák, találkozók, versenyek, teljesítménytúrák

szervezése, környezet- és természetvédelem, jelzett turistautak bővítése, gondozása,

aktuális kiadványok biztosítása,

Az FMTSZ_nek (Fejér megyei Természetbarát Szövetség) valamint az MTSZ-nek (Magyar

Természetjáró Szövetség) továbbra is tagjai maradtunk. Tagjaink közül 6 fő igényelt és

kapott MTSZ tagszervezeti kártyát, és többen indultak különféle jelvényszerző

túramozgalom keretén belül, és azokon kívül is minősítésekre.

Jelenleg 5 fő egyesületi tagunk vesz részt a kéktúra lejárásán, egy fő teljesítette a Szent

Jakab-út (spanyol néven Camino de Santiago) teljes szakaszát. Erről Székesfehérváron

"camino Est a civil Házban" címmel előadást is szerveztünk.



BESZÁMoLÓ 2020. Év G_aj_a_-vol9v_EOv_eq_ü"te1

Az idei évben Fehérvárcsurgón Angelika asszony meghívására részt vettünk az Európai

Dísznövény és Kertmúvészeti Napokon, mely a Károlyi kastélyban, és annak parkjában

került megrendezésre. Ennek a meghívásnak nagyon örültünk, hiszen így az egyesületünk

azon túl, hogy bemutatkozhatott a nagyközönségnek, sátrunknál különféle attrakciókkal

vártuk az érdeklődőket. Bemutattuk a víztisztítás lehetőségét, mellyel akár túra során

élhetünk, játékos kvízen keresztül a természetjárás szépségeit, megismekedhettek

programjainkkal és tevékenységünkkel, kérdőíven keresztül közelebb kerü]hettek hozzánk.

Az idei évben részt vettünk az FMTSZ találkozqán, melyen mi is megemlékeztünk az

elhunyt természetjárókról, a kopjafára emlékszalagot kötünk. Kerékpáros- és éjszakai túrát

vezettünk a vállalkozó szellemű sportbarátoknak.

Egyesületünk rendszeresen foglalkozik teljesítménytúrák szervezésével is, melyet a

településeken fellelhető turisztikai lehetőségek rászervezésével tesz vonzóvá a résztvevők

számár a, egyre n agyobb si kerrel, az ön kormányzatok együttm űködésével.

A Szervezet tevékenységét Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyékben végzi az

alapszabályban rögzítettek szerint.

Tapasztalt túravezetőink iskoláknak, cégeknek, nyugdíjasoknak és minden érdeklődőneK

szervezett túrákat, kirándulásokat bonyolít le, melynek kiemelt célja a szemléletváltás, az

egészséges életmód népszerűs ítése, a résztvevők életminőség ének javítása,

Célkitúzéseink között szerepel, hogy a természetjárást, a fenntartható turizmust

népszerűsítsük, tagjainkon kívül is minél több embert vonjunk be a természetjárásba.

Egyesületünk regisztrált szervezet az önkéntesek fogadására, így a fiatalok nálunk is

letölthetik a kötelező 50 óra iskolai közösségi szolgálatot,

Az idei évben, amikor a korlátozások engedték fogadóórákat tartottunk, ahol tagjaink,

önkénteseink és túratársaink személyesen is találkozhattak a vezetőséggel, és elintézhették

az egyesületi élettel kapcsolatos dolgaikat.

E gyesületü n k 2020 . évi telj esítmény tűr ái, y ezetett túrái
Az idei évben - bár Egyesületünk mindent megtett annak érdekében, hogy bevezetett, immár

népszerű túráinkat megrendezzük - a kialakult helyzet miatt több tervezett rendezvényünket
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nem tudtuk megtartani. Ennek ellenére, amikor a körülmények ezt engedték, több

eseményünk is megrendezésre került.

Sikerült megtartani a népszerű Tortúrát és a Zimankó gyalogos vezetett túrát, a Tés-Római

fürdő teljesítménytúrát, valamint a Mikulás a Gaja-völgyben programot is, ahol a gyerekek

találkozhattak a Miku lással.

2120-ban Tés önkormányzata megbízásából 4 kerékpáros és 4 gyalogos túrát vezettünk,

elsősorban helyi lakosoknak. Ú1 utat<atlartunk be gyalogosan és kerékpárral4-4 alkalommal.

Sikerült lebonyolítani a Lendvától a Szlovén Toszkánáig fantázianevű rendezvényünket is,

melyet eddig pályázali úton, most önerőből, nyílt túraként hirdettünk meg. A négynapos

rendezvény célja, megismerni a határmenti, elsősorban Lendva környéki településeket, és

minél több időt tölteni kétkeréken.

PR tevékenység

2018-ban nagy hangsúlyt fektettünk affa, hogy az egyesületünk tevékenysége iránt

érdeklődőkkel hatékonyan kommunikáljunk. Weboldalaink már régóta üzemelnek, hatékony

hírlevélküldő rendszerrel ellátva. Hírlevelünkre feliratkozőkszáma lassan eléri a 10 ezerfőt.,

http://www.qaiavolqy. hu/ és http://www.bakonvalia.hu/

Gaja-völgyi túrák a facebookon

A marketing tevékenységünk is fejlődött az idei évben, mindkét Facebook oldalunk

jelentősen bővült, Legerősebb, a túrázással kapcsolatos Facebook oldalunk a Gaja-völgyi

túrák, ahol már több, mint 3000 fős közösség követ minket.

Az oldal Élmények a Bakonyban! címszóval invitálja egyesületünk által a Bakony legszebb

részein rendezett gyalogos és kerékpáros teljesítménytúráinkra, versenyeinkre az

érdeklődőket,

Ha a fenti kihívások helyett csak szeretnék megismerni eá a meseszép, helyenként még

érintetlen tájat, ezen a felületen is csatlakozhatnak hozzánk, és vehetnek részt egyesületünk

gyalogos és kerékpáros túravezetésein.

https ://wwtv.facebook, com/q aiavolqvitu rak/

Gaja-völgy és Bakonyalja a facebookon

A Gaja-völgy és a Bakonyalja, mint TUR|SZT|KAl CÉLPONT
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Ézen a felületen bemutatjuk a Gaja-völgy és a Bakonyalja turisztikai látnivalóit, a táj

szépségeit. Tippeket adunk gyalogos és kerékpáros túrázáshoz, kikapcsolódáshoz,

ajánlunk szállást és javaslunk vendéglátó helyeket. ltt megtalálhatók a falvakban zallő

fontosabb programok, város és falunapok, fesztiválok és események is.

Gyalogosan vagy kerékpárral túrázők a Bakony és a Vértes kimeríthetetlen gyalogos és

kerékpáros túraútvonalait ismerhetik meg, melyek felfedezéséheztúravezetést, és komplett,

a vezetett túrákhoz kapcsolódó programokat is kínálunk ezen a felületen.

Az oldal "Élményeket gyújts, ne tárgyakat!" gondolattal van jelen a Facebook közönségének.

https://www,facebook. com/qaiavolqv. bakonva]ial

Bodajk: 2027. május 22,

Suhájda László

elnök
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