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Az Felügyel ő Bizottság megvizsgálta az MTEEOE 2011-es m űködési évének 
Egyszer űsített beszámolóját, Közhasznúsági jelentését, jogi -, szervezeti 
működését és a 2011.évi szöveges beszámoló alapján az  alapszabályában 
meghatározott célokkal kapcsolatos tevékenységét. 
 
Ezek alapján az Felügyel ő Bizottság az alábbiakat nyilatkozza. 
 

1.  Egyszer űsített beszámoló 
 
Bevételek 
Az egyesület gazdálkodási tevékenységének alapja a tagdíj. Ezt 
egészítette ki a minimális ajándéktárgy-értékesítés . 
 
Ráfordítások 
A legnagyobb költségtétel két tabló készítése volt.  Ezen kívül a 
működési költségeket kellett fedezni. 
 
Mérleg 
Az összes ráfordítás több volt, mint az összes közh asznú 
tevékenység bevétele, így a tárgyévi közhasznú ered mény negatívvá 
vált, -7.000 Ft lett. Az egyesület ezt a hiányt röv idlejáratú 
kölcsönb ől fedezte. Így az éves beszámoló mérleg - források 
(passzívák) tétele 5.000 Ft összegre jött ki. 
 
Összefoglalás 
Az egyesületnek a következ ő években fokozottan figyelnie kell a 
bevételek-kiadások egyensúlyban tartására. 

  
  

2.  Közhasznú jelentés 
 
A Közhasznú jelentés részletesebben, érthet őbben mutatja be a 
számviteli beszámoló tételeit, az egyesület gazdálk odásának-
működésének tükrében. 
 
 

3.  Jogi-, szervezeti m űködés 
 
Az egyesület eleget tett a jogszabályokban el őírt 
követelményeknek-kötelezettségeknek, m űködése jogilag szabályos 
volt. 
 
 

4.  Az alapszabályában meghatározott célokkal kapcsolat os tevékenység 
 
2010.09.08-án történt meg 13 taggal az alakuló ülés , azaz 
újjáalakulás. Az egyesület, az alapszabálya szerint , az 1911-ben 
alakult Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztály a jogutódjának 
tekinti magát. 
A Komárom Esztergom Megyei Bíróságnál a bejegyzés, 2011.05.09-én 
emelkedett joger őre. 
Az egyesület Közhasznú Szervezet. 
 
Az tagok, a joger őre emelkedés el őtt is együtt végezték az azóta 
egyesületi formában folytatott tevékenységüket. 



Az egyesület minden hónapban osztályértekezletet ta rt. 
 
Az egyesület két történeti tablót készített, melyek et az 1914-ben 
épített Esztergom Vaskapu-i, Brilli Gyula menedékhá zban állított 
ki. 
 
Az egyesület megünnepelte az el ődegyesület centenáriumát. 
 
Az egyesület legf őbb célja és rendszeres tevékenysége a túrázás. 
Ennek alapján januárban Boldog Özséb-túrát, Teréz-t úrát, 
februárban Esztergom Kincses hegy túrát, Esztergom Búbánatvölgyben 
Ákos Barát forrás tisztítást, márciusban Csobánka–S zurdok bejárat 
túrát, Száz katona-túrát, Tavaszi napéjegyenl őség napfelkelte 
nézést, áprilisban Medvehagyma szedést, Vaskapui tu ristaház 
alapk őletételének megünneplését, két Húsvéti határkerülés -t, 
Márianosztra-zarándoklatot, Ákos –Barát forrás tisz títást, 
Csobánka-Oszoly tet ő-Majdán nyereg-Hosszú hegy-túrát, júniusban 
Pilisszántó Boldogasszony kápolna ünnepséget, Éjsza kai 
Pilisszentlélek túrát, Turistabot túrát, júliusban Sarlós 
Boldogasszony ünnepséget, Pozsonyi csata évforduló megemlékezést, 
Pilisszentkereszt-Szántói nyereg-Trézsi forrás-Lász ló kúpja-
Pilistet ő-Két bükkfa nyereg túrát, augusztusban Magyarok Ors zágos 
Gyűlésére részvételt, szeptemberben Klastrompusztai Pá los nap 
túrát, Holdvilágárok túrát, októberben, Turistaavat ó túrát, 
Szurdok-Két bükkfa nyereg túrát, Márianosztra-zarán doklatot, 
gyógynövénygy űjtést, novemberben Koponyakörút túrát, Barát forrás  
tisztítást, Adventi koszorúkészítést, decemberben É vzáró túrát 
szervezett. 
 

 
Összesített Felügyel ő Bizottsági értékelés 
 
Az egyesület, az alapszabályában foglalt céloknak m egfelel ően 
tevékenykedett. 
 
Az egyesület eleget tett a jogszabályokban el őírt követelményeknek-
kötelezettségeknek. 
 
Az egyesületnek a kés őbbiekben nagyobb figyelmet kell fordítania a 
gazdálkodására. 
 
 
Esztergom, 2012. május. 31. 
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