
 közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely:

 a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma:

 a közhasznú tevékenység fıbb eredményei:

 Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke  Felhasználás célja
Bevételek 8 253 Szakmai feladatok, mőködés
Korábbi évek eredménye 1 552 Szakmai feladatok, mőködés
Összesen: 9 805

 Cél szerinti juttatás megnevezése  Elızı év  Tárgyév

Összesen: 0 0

 Tisztség  Elızı év (1)  Tárgyév (2)
   
   
 A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen: 0 0

 Alapadatok  Elızı év (1)  Tárgyév (2)
 B. Éves összes bevétel 8 736 8 253

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

31 0

 D. közszolgáltatási bevétel 0 0
 E. normatív támogatás 0 0
 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

0 0

 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 8 705 8 253
 H. Összes ráfordítás (kiadás) 9 297 9 805
 I. ebbıl személyi jellegő ráfordítás 2 156 2 942
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 9 297 9 805
 K. Adózott eredmény -561 -1 552

 L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes 
tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes 
tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen)

0 0

 Erıforrás-ellátottság mutatói
 Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen  
 Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Nem
 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen
 Társadalmi támogatottság mutatói
 Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Nem
 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen
 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fı]  Nem

Budapest, 2014. április 14.

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

 5. Cél szerinti juttatások kimutatása (eFt)

 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás (eFt)

Fıvárosi lakosok

9317 résztvevı a programokon, és a turistautak használói

214 program, 48 km turistaút festése

 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (eFt)

A természetjáró szervezetek összefogása, a természetjárás feltételeinek javítása a turistautak karban tartásával, természetjáró 
programok szervezése, a természetjárók érdekeinek védelme 

 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 
23. § (4) 8.

Sport

 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (eFt)

 Mutató teljesítése

 Mutató teljesítése

 ebbıl:

a szervezet vezetıje

Közhasznúsági melléklet

 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Budapesti Természetbarát Sportszövetség
székhely: 1053 Budapest, Curia u. 3.
bejegyzı határozat száma: Pk.64226/1990.46
nyilvántartási szám: 3010/2013
képviselı neve: Tötösné Gados Zsuzsanna

 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása


