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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 
 

Nyilvántartási szám: 3600    Adószám: 18785458-1-14 
 
         Beszámolási időszak: 2012.01.01-2012.12.31                                         ezer HUF 
 

 Tétel megnevezése               Előző    évi Előző év(ek) 
módosításai 

   Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 
 

2.000  569 

I. Immateriális javak 
 

18   

II. Tárgyi eszközök  
 

1.982  569 

III. Befektetett pénzügyi eszközök    
 

   

B. Forgóeszközök  
 

11.021  7.222 

I. Készletek 
 

   

II. Követelések     
 

10.656  6.736 

III. Értékpapírok   
 

   

IV. Pénzeszközök   
 

365  486 

C. Aktív időbeli elhatárolások  
 

50  31 

 Eszközök összesen (A+B+C) 
 

13.071  7.822 

 
A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte. 
 
Beszámoló készítés helye, kelte: Barcs, 2013. április. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szervezet vetőjének-képviselőjének aláírása 

  
 
 
 

P.H. 

 
 



KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE  

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
 

Nyilvántartási szám: 3600 Adószám: 18785458-1-14 
 
Beszámolási időszak:   2012.01.01-2012.12.31                                                 ezer HUF                                      

 Tétel megnevezése Előző    
évi 

Előző 
év(ek) 

módosításai 

   
Tárgyév 

D. D.  Saját tőke  
 

1.203  1.643 

I. Induló tőke / Jegyzett tőke  
 

   

II. Tőkeváltozás / Eredmény  
 

1.534  1.203 

III. Lekötött tartalék 
 

   

IV. Értékelési tartalék 
 

   

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből  
(közhasznú tevékenységből) 

-331  440 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási  
 tevékenységből 

   

E. Céltartalékok   
 

   

 F. Kötelezettségek  
 

9.624  5.344 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 
 

   

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 

   

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

9.624  5.344 

G. Passzív időbeli elhatárolások 
 

2.244  835 

 Források összesen (D+E+F+G) 
 

13.071  7.822 

 
A közzétett adatokat  könyvvizsgáló ellenőrizte. 
Beszámoló készítés helye, kelte: Barcs, 2013. április 30. 
 
 
 
 
 
A szervezet vetőjének-képviselőjének-aláírása 

  
 
 

P.H. 
 



KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT 
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

 
       Nyilvántartási szám: 3600.        Adószám: 18785458-1-14 
 
 Beszámolási időszak:  2012.01.01-2012.12.31                                               ezer HUF 
 
 Tétel megnevezése Előző évi 

alap- 
tevékenység 

Előző évi 
vállalk. 

tev. 

Korábbi 
évek 

módosítása 

Tárgyév 
alap- 

tevékenység 

Tárgyév  
vállalk. 

tev. 
1. Értékesítés nettó árbevétele      
2. Aktivált saját telj. értéke       
3. Egyéb bevételek 44.992   36.244  
  ebből:       
  - tagdíj, alapítótól kapott     

   befizetés        
1.180   1.210  

  - támogatások 43.732   35.034  
4. Pénzügyi műveletek 

bevételei 
2   1  

5. Rendkívüli bevételek             2.069   1.431  
  ebből:      
  - alapítótól kapott befizetés      
  - támogatások 2.069   1.431  

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 47.063   37.676  
 ebből: közhasznú 

tevékenység bevételei 
47.063   37.676  

6. Anyagjellegű ráfordítások  8.932   9.077  
7. Személyi jellegű ráfordítások 35.527   26.051  
 ebből: vezető tisztségviselők 

juttatásai 
7.489   4.871  

8. Értékcsökkenési leírás 2.117   1.431  
9. Egyéb ráfordítások    2  
10. Pénzügyi műveletek 

ráfordításai 
638   595  

11. Rendkívüli ráfordítások 180   80  
B. Összes ráfordítás 

(6+7+8+9+10+11) 
47.394   37.236  

 ebből: közhasznú 
tevékenység ráfordításai 

47.394   37.236  

C. Adózás előtti eredmény (A-
B) 

-331   440  

12. Adófizetési kötelezettség      
D. Adózott eredmény (C-12) -331   440  
13. Jóváhagyott osztalék      
E. Tárgyévi eredmény (D-13) -331   440  
 



2 
 
 
 
 
 
   Tájékoztató adatok 
 
                                                                                                                         eFT 
                                                             
                                                                                                           Előző év            Tárgyév                                                   
 
      A.  Központi költségvetési támogatás                                         10.399                 7.153 
 
 

B.  Helyi önkormányzati költségvetési                                               -                       - 
      támogatás 

 
 

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

 
 
D.  Normatív támogatás                                                                    -                        - 

 
 

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének  
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló                     -                        - 
1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 
 
 

F. Közszolgáltatási bevétel                                                              -                        - 
 
 
 
A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte.  
 
 
 
Beszámoló készítés helye, kelte: Barcs, 2013. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szervezet vetőjének-képviselőjének-aláírása 

  
 
 
 
 
 
 

P.H. 
 



Rinya-Dráva Szövetség 
7570. Barcs, Bajcsy-Zs. u.71. 
Adószám: 18785458-1-14 
Nyílvántartási szám: 3600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

A Rinya-Dráva Szövetség  2012. évi 
egyszerűsített éves beszámolójához 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 

 
 
 
 
 
1./  A Rinya-Dráva Szövetség bemutatása 
 
 
1.1./ Működési forma 
 
        Egyesület 
 
 
1.2./ Alapítás 
 
        A Rinya-Dráva Szövetség 109 taggal alakult 2008. május 7-én 
 
 
1.3./ Tevékenységi kör 
 
        Főtevékenység TEÁOR szerint 

 
9499   Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
 
1.4./ A Rinya-Dráva Szövetség a Pk.60.060. számú bírósági végzés alapján 2011. 08.26-tól 
         közhasznú szervezetnek minősül.   
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2./ A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI 
 
 
 
2.1./ Az Egyesület számviteli politikájának a célja 
 
        Az Egyesület  számviteli politikájának fő célja olyan módszerek, eljárások alkalmazása, 
        amelyek révén a törvényben foglalt számviteli alapelvek a legteljesebben érvényesül-        

hessenek annak érdekében, hogy a beszámoló valós és megbízható összképet mutasson az 
        Egyesület helyzetéről. 
 
 
2.2./ A könyvvezetés módjának meghatározása 
       
        Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet. 
        Az éves bevétel és a könyvvezetés módja alapján a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet 
        4. számú melléklete szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít. 
 
 
2.3./ A beszámolókészítés rendje 
 
       A beszámolót a tárgyévet követő év április 30-ig  kell elkészíteni, majd a közgyülésnek 

jóváhagyásra előterjeszteni. 
 
 
2.4./ Az eredménykimutatás választott formája 
 
       Az Egyesület a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet  5.sz. melléklet szerinti eredménykimuta- 
       tást készít az egyszerűsített éves beszámolónak megfelelő tételekkel. 
 
 
2.5./ Az alkalmazott értékelési eljárások bemutatása 
 
 
      2.5.1./ Az immateriális javak értékelése 
 
                 Az Egyesület a mérlegben kimutatott immateriális javakat a Sz.tv. 47.-51.§. szerint a      

            fizetett ellenértéknek megfelelő értéken értékeli, csökkentve a törvény szerint    
                 elszámolt értékcsökkenés összegével. 
 
 
      2.5.2./ A tárgyi eszközök értékelése 
 
                 A tárgyi eszközöket a  47.-51.§. szerint fizetett ellenértéknek megfelelő értéken, illetve 

         az egyes eszközök beszerzési és előállítási költségeinek megfelelő értéken értékelik, 
                 csökkentve a törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összegével. 
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2.5.3./ A befektetett pénzügyi eszközök értékelése 
 
           A befektetett pénzügyi eszközöket azok vételi értékén, az adott kölcsönöket 
           és hosszú lejáratú bankbetéteket a pénzkövetelés értékén értékelik, csökkentve az 
           értékvesztések összegével. 
 
 
 
2.5.4./ A követelések értékelése 
 
          Az áruszállításból és szolgáltatásból származó követeléseket (ÁFA-val együtt) a 
          vevő által elismert számlázott összegben értékelik. 
          Az alapítókkal szembeni követelések és az egyéb követelések értékét a mérlegben 
          a fizetendő összegnek megfelelő értéken szerepelteti a társaság. 
 
 
2.5.5./ Az értékpapírok értékelése 
 
          Az értékpapírokat a mérlegben a fizetett ellenértéknek megfelelő értéken értékelik 
          csökkentve a törvény szerinti értékvesztések összegével. 
  
 
2.5.6./ A pénzeszközök értékelése 
 
          A készpénz és a csekkek értékét a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő  
          készpénz és kapott csekkek összegének megfelelő értéken értékelik. 
          A bankbetéteket a mérleg fordulónapján a pénzintézeteknél elhelyezett betétek  
          bankkivonatával egyező értéken értékeli 
 
 

 
 
     2.5.7./ A saját tőke értékelése 
 
                Az Egyesület a saját tőke részeként a Sz.tv. 35-40 §-aiban felsorolt tételeket mutatja              
                ki. 
 
 
 
 
     2.5.8./ A céltartalékok értékelése 
 
          A céltartalékokat könyv szerinti értéken értékeli az Egyesület. 
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2.5.9./ A kötelezettségek értékelése 
 
          A kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki az Egyesület. 
 
 
 
 
2.6./  Az értékcsökkenés elszámolási módszerének ismertetése 
 
 
         Az 50.000.-Ft egyedi bekerülési értékű, vagy azt meghaladó tárgyi eszközök esetében 
         az eszköz várható használata, ebből adódó hasznos élettartama, fizikai elhasználódása 
         és erkölcsi avulásának figyelembevételével tervezték meg az eszköz évenként elszá- 
         molandó amortizációs kulcsát. 
         Ezen amortizációs kulcs alkalmazásával a bruttó értéket alapul vevő lineáris leírás  
         módszerével történt az értékcsökkenés elszámolása. 
         Ennek indoka az, hogy a társaság főként olyan eszközöket használt, amelyek esetében 
         a teljesítmények amortizációval való korrekt összekapcsolása nem lehetséges. 
         Terven felüli értékcsökkenést a törvény előírásainak megfelelően az adott eszköz 
         használhatóságának, piaci értékének megfelelő összeg és az eszköz nettó értéke közötti 
         különbözet értékének megfelelően számolja el az Egyesület. 
 
 
 
 
2.7./  Az 50.000.-Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök  
          elszámolása 
 
         Az 50.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értékét egy 
         összegű amortizációként számolja el a társaság. 
  
 
 
 
2.8./  Rendkívüli eredmény megállapítása 
 
         A rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások elszámolása a Sz.tv. 86.§-a alapján 
         történik. 
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3./ A SZÁMVITELI ALAPELVEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS ISMERTETÉSE 
 
     A társaság sem a könyvvezetés, sem a beszámoló elkészítése során nem tért el a  
     számviteli törvény 15-16. §-ában foglalt számviteli elvektől. 
 
 
 
 
 
4./ A VALÓS VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 
 
 
 
 
 Az eszközök értékének és összetételének alakulása                    eFt-ban 
 
Sor- 
szám 

Megnevezés Előző év  Tárgyév Tárgyévi 
megoszlás     
      % 

A. Befektetett eszközök (2+3+4) 2.000 569 7,3 
I. Immateriális javak 18   
II. Tárgyi eszközök 1.982 569 7,3 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 

 
   

B. Forgóeszközök (6+7+8+9) 11.021 7.222 92,3 
I. Készletek    
II. Követelések 10.656 6.736 86,0 
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök                  

 
365 486 6,3 

C Aktív időbeli elhatárolások   
 

50 31 0,4 

 Eszközök összesen: 
(A+B+C) 

13.071 7.822 100,0 
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A Források értékének és összetételének alakulása                  eFt-ban                     
                                                                                                 
 
Sor- 
szám 

Megnevezés Előző év Tárgyév Tárgyévi 
megoszlás 
   % 

D. Saját tőke  1.203 1.643 21,0 
I. Induló tőke/Jegyzett tőke    
II. Tőkeváltozás/Eredmény 1.534 1.203 15,3 
III. Lekötött tartalék    
IV. Értékelési tartalék       
V. Tárgyévi eredmény közhasznú 

 tevékenységből 
-331 440 5,7 

VI. Tárgyévi eredmény váll.tev.ből    
E. Céltartalékok    
F. Kötelezettségek   9.624 5.344 68,3 
I. Hátrasorolt kötelezettségek    
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek    
III. Rövid lejáratú kötelezettségek  9.624 5.344 68,3 
G. Passzív időbeli elhatárolások 2.244 835 10,7 
 Források összesen (D+E+F+G) 13.071 7.822 100,0 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 
                                                                 

              A mutató 
megnevezése                      számítása  

Előző  
  év 

Tárgy- 
   Év 

Index 

1. Saját tőke aránya         Saját tőke/összes forrás        
 

9,2 21,0 228,3 

2. Tőkemultiplikátor       Összes forrás/saját tőke 
 

1086,5 476,1 43,8 

3. Nettó eladósodottság   Kötelezettségek-követelések  
 

-1.032 -1.392 134,9 

4. Gyorsráta                     Likvid pénzeszközök/rövid lej.köt. 
 

0,04 0,09 225,0 

5. Likvidítás                     Forgóeszközök/rövid lej.köt.  
 

1,15 1,35 117,4 

6. Adósság áll. fed.           Saját tőke/kötelezettség 12,5 30,7 245,6 
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II. SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 
1./ A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
     A mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések 
      
Az Egyesületnek nincsenek olyan kötelezettsége 
 
- amelyeknek a hátralévő futamideje 5 évnél hosszabb,    
-    amelyek a mérlegben nem jelennek meg, de a pénzügyi helyzetre kihatnak, 
- amelyek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. 

  
     Az Egyesület a Somogy Takarékszövetkezettel kötött 01201200981105.számú LEADER  
     hitelkeret szerződés alapján a fennálló tőketartozása megfizetésének biztosítására a  
     Takarékszövetkezetre engedményezi a LEADER Helyi Akciócsoportok részére az  
     1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott, valamint a 30/2012.(III.24.) VM 
     rendeletben meghatározott az MVH által kiutalásra kerülő támogatási összeget.   
     2012. december 31-én a fennálló hitel összege 4.000 eFt volt. 
 
 
 
       
 
 
 
 

III. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
 
 
 
 
1./ TÁRGYÉVBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK LÉTSZÁMA ÉS 
     JAVADALMAZÁSA 
 
 
 
 
Állománycsoport Létszám   

  (fő) 
Bérköltség 
   (eFt) 

Szem.jell.egyéb 
      (eFt) 

   Összesen 
     (eFt) 

Szellemi dolgozók   6 14.367 1.530 15.897 
Összesen:   6 14.367 1.530 15.897 
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2./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA 
 

                                              
                                                                                                     eFt 

 
Közhasznú tevékenység 
bevételei (1+2+3) 

37.676 

1. Egyéb bevételek     
 

36.244 

 - tagdíj  
 

1.210 

- támogatások 35.034 
a./  MVH által a 141/2008.(X.30.) 
FVM rendelet, valamint a 
30/2012.(III.24.)VM rendelet  alapján 
folyósított támogatás 

33.564 

- Magyar Állam nemzeti    
  költségvetése által finanszírozott       

6.861 

- EMVA által finanszírozott 26.703 
b./ NAKVI finanszírozás 
 -  EMVA 

1.470 

2. Pénzügyi műveletek bevétele 
 

1 

3. Rendkívüli bevételek 1.431 
 - támogatások   1.431 
a./  MVH által a 141/2008.(X.30.) 
FVM rendelet, valamint a 
30/2012.(III.24.)VM rendelet  alapján 
folyósított támogatás 

1.431 

- Magyar Állam nemzeti    
  költségvetése által finanszírozott       

292 

- EMVA által finanszírozott 1.139 
 
 
  
 
     Az Egyesület a 2012. évi támogatásokat működési költségei finanszírozására használta fel. 
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    3./  AZ EGYESÜLET  ÁLTAL VÉGZETT FŐBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS               

    PROGRAMOK 
 

Az Egyesület 2012. évben zavartalan formában működött. A közgyűlés 3-szor, az 
elnökség 14-szer ülésezett. Az egyesület taglétszáma 2012 december 4-én 118  fő volt a 
belépéseket és kilépéseket, törléseket követően. Az egyesület működéséről a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé 
háromhavonta nyújt be szakmai beszámolót és elszámolást, melyek 100%-ban kerültek 
jóváhagyásra. Az egyesület működése a feladat változásokkal arányosan takarékos és 
költséghatékony volt. 
A szervezetünk 2011. augusztus 26.-tól közhasznú jogállású, melyet 2012-ben a hatályos 
jogszabályokhoz harmonizált alapszabály módosítással ismételten megerősített. 

A munkaszervezet változó létszámmal működött az év során, a megváltozott 
finanszírozásnak és feladatoknak köszönhetően 7 főről év végére 4 főre csökkent, 
melyen felül 2 fő van inaktív állományban szüléshez kapcsolódó különböző jogcímeken. 
A két irodából az egyiket megszüntettük, költséghatékonyan átszerveztük a feladat és 
hatásköröket. Az akkreditált irodát (székhely) tartottuk meg, ahol a munkaszervezet-
vezető és további két fő a kérelemkezeléssel, ügyintézéssel foglalkozott míg az 
ügyfélszolgálati részben 1 fő az Egyesülettel és a pályázati felvilágosítással kapcsolatos 
feladatokat végezte el. 

Az Egyesülethez a 2012-ben az ÚMVP III. tengely keretében 4 jogcímben lehetett 
pályázatokat benyújtani, ebből 2 vállalkozás fejlesztő, 2 közösségi célú volt. A 
meghirdetést több hónapos felkészülés előzte meg, mely során igényfelmérés és 
projektgenerálás zajlott. A munka eredményeképpen 81 db pályázat érkezett be 
irodánkba, melyek elkészítésében, beadásában segítettük az ügyfeleket, több esetben 
technikai közreműködést vállaltunk, és segítséget nyújtottunk a regisztrációk, a 
meghatalmazások elkészítésében, illetve az elektronikus pályázati felület 
használatában. A pályázatok forrásigényét tekintve 16 db a mikrovállalkozások 
létrehozása és fejlesztése jogcímre irányult 101.048.230 Ft értékben, melyből 15-en 
nyertek 93.470.420 Ft-ot. A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre 8 db pályázat 
érkezett 79.955.940 Ft igénnyel, melyből 6 került jóváhagyásra 58.694.446 Ft értékben. 
A felumegújítás- és fejlesztés jogcímre 35 db pályázat érkezett be 263.931.672 Ft 
igénnyel, kötelezettség vállalás még nem történt. A vidéki örökség megőrzése jogcímre 
25 db pályázat érkezett be 188.500.260 Ft igénnyel, kötelezettségvállalás ezidáig nem 
történt. 2013.12.31-ig 621.765.122 Ft került kifizetésre a térségben a III. tengely 4 
jogcímén. Összességében ez idáig 403 pályázó nyert el 2 135 Millió forintot, melyből 
240-en befejezték a beruházást utolsó kifizetési kérelemmel, ez idáig 964 Millió forint 
támogatás került kifizetésre. Ebből falumegújítás jogcímen 34 db 261 Mft, vidéki 
örökség jogcímen 11 db 112 Mft, mikrovállalkozás jogcímen 14 db 146 Mft, turisztika 
jogcímen 4 db 121 Mft, LEADER jogcímeken 177 db 324 Mft értékben, náluk már a 
fenntartási időszak zajlik, de számos projekt a megvalósítási szakaszban van, többen 
már adtak be első kifizetési kérelmet, őket az akciócsoportunk végigkíséri és segíti. 
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A honlapunkon, a médián, személyesen az ügyfélszolgálatunkon és fórumokon 
keresztül folyamatosan tájékoztattuk az ügyfeleket a pályázati beadást segítve. Az 
akkreditációs feladatok ellátásnak következtében a teljes ügyintézés az Egyesületnél 
zajlott, ide kellett a pályázatokat benyújtani, itt készültek a hiánypótlások, itt születtek 
meg a határozatok. A munkaszervezet végezte el a helyszíni ellenőri feladatokat is. 
Aktívan közreműködtünk a programot szabályozó jogszabályok előkészítésében és 
véleményezésében.  
            A térségben végzett több éves kutatómunkánknak köszönhetően megismertük a 
vidéki kézműveseket, helyi termelőket akikből bemutatkozó adatbázist készítettünk a 
honlapunkra. Térségünk kulturális, művészeti, termelői kincseit több nemzetközi, 
országos, illetve térségi vásárban, kiállításon bemutattuk. Kiállítóként jártunk a 
horvátországi VIRO Expón, illetve a Barcsi Nemzetközi Vásáron, ahol helyi termék piacot 
szerveztünk, melyért vásárdíjat kaptunk. A helyi termelők piacra jutásának érdekében 
nemzetközi projektet előkészítő látogatáson vettünk részt Franciaországban, aminek 
eredményeképpen elkészítettünk egy megvalósíthatósági tanulmányt a barcsi piac 
épületének felújítására és a helyi termékek piacra jutásának elősegítésére, a térségek 
közötti tartós gazdasági kapcsolatok létrehozására. Ezt a megvalósíthatósági tanulmányt 
az Irányító Hatóság jóváhagyta, mely alapján jelenleg előkészítés alatt van egy 
nemzetközi együttműködési pályázat benyújtása a projekt megvalósítására. 

A közösségfejlesztés és kapcsolattartás érdekében a térségünkben rendezett 
falunapokon, közösségi rendezvényeken, általában meghívottakként vettünk részt, 
számos gyerek és felnőtt programot (játékos vidékfejlesztői feladatot) szolgáltattunk 
ingyen az érdeklődőknek. 

A térségi turizmus elősegítése érdekében ismételten elkészítettük a turisztikai 
rendezvénynaptárt (1500 példányban), a működési területünkön fekvő nagyobb 
települések, és azok szállásadóinak bemutatásával, kiemelve ezen települések turisztikai 
szempontból fontos rendezvényeit. A kiadvány ingyenesen elérhető volt a térség 
turisztikai központjaiban, látogatóhelyeken és a szállásadóknál, letölthető honlapunkról. 

Munkánk, projektjeink szakmai háttérét együttműködő partnereink, a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat, a Duna-Dráva Nemzeti Park, Dráva-Menti Turisztikai Egyesület, 
a Somogy Megyei Vállalkozói Központ, illetve a számos térségi Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér (IKSZT-k) biztosítja.  

Az aktualitásokról, mind az információszolgáltatásban, mind a pályázati 
tanácsadásban, ügyintézésben, a média segítségével tájékoztatjuk az érintetteket.  A 
térségi média szereplőinél, (Nagyatád TV, Lábod TV, Barcsmédia, Somogyi Hírlap) 
gyakori interjúalanyok vagyunk, velük állandó kapcsolatot tartunk fenn, folyamatosan 
frissített honlapunkon megjelenő, vagy közvetlenül szerkesztőségükbe beküldött 
híreinket megjelentetik, beolvassák, képújságukban hirdetik. Az Egyesület saját 
honlappal rendelkezik (www.rinyadrava.hu), de hírei rendszeresen megjelennek a 
www.umvp.eu, a www.mnvh.eu, a www.barcsmedia.hu és a www.sonline.hu 
weboldalakon is. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
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3.1 Kh tevékenység megnevezése: településfejlesztés, településrendezés 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 1.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően közterek, a település 
képében meghatározó épületek kerültek felújításra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, 
művészeti tevékenység, sport támogatása; 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 7. és 15.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően közösségi célú 
épületek kerültek felújításra, eszközökkel ellátásra, játszóterek, sport létesítmények kerültek 
létrehozásra és felújításra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: az épített és természeti környezet védelme 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 11.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően védett épületek és 
azok zöldfelületei kerültek rendezésre, felújításra, a történelmi tájkép került rehabilitálásra 
és tanösvények segítségével bemutatásra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: közreműködés a helyi foglalkoztatás támogatásában 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 13.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: mikrovállalkozások, őstermelők, vállalkozni szándékozó 
magánszemélyek 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 100 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően vállalkozások jöttek 
létre, meglévő vállalkozások tudtak építés és eszközbeszerzés jellegű beruházásokat végezni, 
aminek köszönhetően jelentős munkahely megtartást és munkahely teremtést valósult meg. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
elősegítése, turizmus támogatása 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 13.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: mikrovállalkozások, szálláshelyet üzemeltető 
magánszemélyek 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 40 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően szálláshelyek jöttek 
létre és kerültek felújításra, minősítésre a térségben, bővült a turisztikai szolgáltatások köre 
és minősége. 
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A könyvvizsgáló által a 2012. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj -  
szerződés szerint – 100.000.- Ft + ÁFA. 

 
A könyvviteli szolgáltatásért felelős: Takács Istvánné (Barcs, Bartók B.u.19.) 
                                                             Reg.szám: 125392 
 
A közzétett adatokat könyvvizsgáló ellenőrizte. 
 
 
 
B a r c s, 2013. április 30.                      
 
 
                                                                         
               
                                                                     ………………….. 
                                                                            Elnök 

 13 



Közhasznúsági melléklet 
 
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
 

név:                                                   Rinya-Dráva Szövetség  

székhely:                                           7570 Barcs, Bajcsy-Zs.u. 71.   

bejegyző határozat száma:              Pk.60.060/2008.  

nyilvántartási szám:                         3600  

képviselő neve:                                 Traxler Balázs  

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 
Az Egyesület 2012. évben zavartalan formában működött. A közgyűlés 3-szor, az elnökség 14-szer 
ülésezett. Az egyesület taglétszáma 2012 december 4-én 118  fő volt a belépéseket és kilépéseket, 
törléseket követően. Az egyesület működéséről a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal felé háromhavonta nyújt be szakmai beszámolót és elszámolást, melyek 100%-
ban kerültek jóváhagyásra. Az egyesület működése a feladat változásokkal arányosan takarékos és 
költséghatékony volt. 
A szervezetünk 2011. augusztus 26.-tól közhasznú jogállású, melyet 2012-ben a hatályos jogszabályokhoz 
harmonizált alapszabály módosítással ismételten megerősített. 

A munkaszervezet változó létszámmal működött az év során, a megváltozott finanszírozásnak és 
feladatoknak köszönhetően 7 főről év végére 4 főre csökkent, melyen felül 2 fő van inaktív állományban 
szüléshez kapcsolódó különböző jogcímeken. A két irodából az egyiket megszüntettük, 
költséghatékonyan átszerveztük a feladat és hatásköröket. Az akkreditált irodát (székhely) tartottuk meg, 
ahol a munkaszervezet-vezető és további két fő a kérelemkezeléssel, ügyintézéssel foglalkozott míg az 
ügyfélszolgálati részben 1 fő az Egyesülettel és a pályázati felvilágosítással kapcsolatos feladatokat 
végezte el. 

Az Egyesülethez a 2012-ben az ÚMVP III. tengely keretében 4 jogcímben lehetett pályázatokat 
benyújtani, ebből 2 vállalkozás fejlesztő, 2 közösségi célú volt. A meghirdetést több hónapos felkészülés 
előzte meg, mely során igényfelmérés és projektgenerálás zajlott. A munka eredményeképpen 81 db 
pályázat érkezett be irodánkba, melyek elkészítésében, beadásában segítettük az ügyfeleket, több esetben 
technikai közreműködést vállaltunk, és segítséget nyújtottunk a regisztrációk, a meghatalmazások 
elkészítésében, illetve az elektronikus pályázati felület használatában. A pályázatok forrásigényét 
tekintve 16 db a mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímre irányult 101.048.230 Ft 
értékben, melyből 15-en nyertek 93.470.420 Ft-ot. A turisztikai tevékenységek ösztönzése 
jogcímre 8 db pályázat érkezett 79.955.940 Ft igénnyel, melyből 6 került jóváhagyásra 
58.694.446 Ft értékben. A felumegújítás- és fejlesztés jogcímre 35 db pályázat érkezett be 
263.931.672 Ft igénnyel, kötelezettség vállalás még nem történt. A vidéki örökség megőrzése 
jogcímre 25 db pályázat érkezett be 188.500.260 Ft igénnyel, kötelezettségvállalás ezidáig nem 
történt. 2013.12.31-ig 621.765.122 Ft került kifizetésre a térségben a III. tengely 4 jogcímén. 
Összességében ez idáig 403 pályázó nyert el 2 135 Millió forintot, melyből 240-en befejezték a 
beruházást utolsó kifizetési kérelemmel, ez idáig 964 Millió forint támogatás került kifizetésre. 
Ebből falumegújítás jogcímen 34 db 261 Mft, vidéki örökség jogcímen 11 db 112 Mft, 
mikrovállalkozás jogcímen 14 db 146 Mft, turisztika jogcímen 4 db 121 Mft, LEADER jogcímeken 



177 db 324 Mft értékben, náluk már a fenntartási időszak zajlik, de számos projekt a 
megvalósítási szakaszban van, többen már adtak be első kifizetési kérelmet, őket az 
akciócsoportunk végigkíséri és segíti. 

A honlapunkon, a médián, személyesen az ügyfélszolgálatunkon és fórumokon keresztül 
folyamatosan tájékoztattuk az ügyfeleket a pályázati beadást segítve. Az akkreditációs feladatok 
ellátásnak következtében a teljes ügyintézés az Egyesületnél zajlott, ide kellett a pályázatokat benyújtani, 
itt készültek a hiánypótlások, itt születtek meg a határozatok. A munkaszervezet végezte el a helyszíni 
ellenőri feladatokat is. Aktívan közreműködtünk a programot szabályozó jogszabályok előkészítésében és 
véleményezésében.  

 
            A térségben végzett több éves kutatómunkánknak köszönhetően megismertük a vidéki 
kézműveseket, helyi termelőket akikből bemutatkozó adatbázist készítettünk a honlapunkra. Térségünk 
kulturális, művészeti, termelői kincseit több nemzetközi, országos, illetve térségi vásárban, kiállításon 
bemutattuk. Kiállítóként jártunk a horvátországi VIRO Expón, illetve a Barcsi Nemzetközi Vásáron, ahol 
helyi termék piacot szerveztünk, melyért vásárdíjat kaptunk. 
 
 A helyi termelők piacra jutásának érdekében nemzetközi projektet előkészítő látogatáson vettünk részt 
Franciaországban, aminek eredményeképpen elkészítettünk egy megvalósíthatósági tanulmányt a barcsi 
piac épületének felújítására és a helyi termékek piacra jutásának elősegítésére, a térségek közötti tartós 
gazdasági kapcsolatok létrehozására. Ezt a megvalósíthatósági tanulmányt az Irányító Hatóság 
jóváhagyta, mely alapján jelenleg előkészítés alatt van egy nemzetközi együttműködési pályázat 
benyújtása a projekt megvalósítására. 

A közösségfejlesztés és kapcsolattartás érdekében a térségünkben rendezett falunapokon, 
közösségi rendezvényeken, általában meghívottakként vettünk részt, számos gyerek és felnőtt programot 
(játékos vidékfejlesztői feladatot) szolgáltattunk ingyen az érdeklődőknek. 

A térségi turizmus elősegítése érdekében ismételten elkészítettük a turisztikai rendezvénynaptárt 
(1500 példányban), a működési területünkön fekvő nagyobb települések, és azok szállásadóinak 
bemutatásával, kiemelve ezen települések turisztikai szempontból fontos rendezvényeit. A kiadvány 
ingyenesen elérhető volt a térség turisztikai központjaiban, látogatóhelyeken és a szállásadóknál, 
letölthető honlapunkról. 

Munkánk, projektjeink szakmai háttérét együttműködő partnereink, a Magyar Nemzeti Vidéki 
Hálózat, a Duna-Dráva Nemzeti Park, Dráva-Menti Turisztikai Egyesület, a Somogy Megyei Vállalkozói 
Központ, illetve a számos térségi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT-k) biztosítja.  

Az aktualitásokról, mind az információszolgáltatásban, mind a pályázati tanácsadásban, 
ügyintézésben, a média segítségével tájékoztatjuk az érintetteket.  A térségi média szereplőinél, 
(Nagyatád TV, Lábod TV, Barcsmédia, Somogyi Hírlap) gyakori interjúalanyok vagyunk, velük állandó 
kapcsolatot tartunk fenn, folyamatosan frissített honlapunkon megjelenő, vagy közvetlenül 
szerkesztőségükbe beküldött híreinket megjelentetik, beolvassák, képújságukban hirdetik. Az Egyesület 
saját honlappal rendelkezik (www.rinyadrava.hu), de hírei rendszeresen megjelennek a www.umvp.eu, a 
www.mnvh.eu, a www.barcsmedia.hu és a www.sonline.hu weboldalakon is. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: településfejlesztés, településrendezés 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 1.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően közterek, a település képében 



meghatározó épületek kerültek felújításra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti 
tevékenység, sport támogatása; 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 7. és 15.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően közösségi célú épületek kerültek 
felújításra, eszközökkel ellátásra, játszóterek, sport létesítmények kerültek létrehozásra és felújításra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: az épített és természeti környezet védelme 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 11.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 50 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően védett épületek és azok zöldfelületei 
kerültek rendezésre, felújításra, a történelmi tájkép került rehabilitálásra és tanösvények segítségével 
bemutatásra. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: közreműködés a helyi foglalkoztatás támogatásában 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 13.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: mikrovállalkozások, őstermelők, vállalkozni szándékozó magánszemélyek 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 100 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően vállalkozások jöttek létre, meglévő 
vállalkozások tudtak építés és eszközbeszerzés jellegű beruházásokat végezni, aminek köszönhetően jelentős 
munkahely megtartást és munkahely teremtést valósult meg. 
 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
3.1 Kh tevékenység megnevezése: az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, turizmus 
támogatása 
3.2. jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) 13.  
3.3 kh tevékenység célcsoportja: mikrovállalkozások, szálláshelyet üzemeltető magánszemélyek 
3.4. kh tev. részesülők száma: kb. 40 szervezet 
3.5 kh tevékenység főbb eredményei: A tevékenységnek köszönhetően szálláshelyek jöttek létre és kerültek 
felújításra, minősítésre a térségben, bővült a turisztikai szolgáltatások köre és minősége. 
 
 
 
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása                       eFt                                                                 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás 
célja 

Az Egyesület 2012. évi összes bevétele 37.676 eFt, összes ráfordítása 37.236  eFt volt, tárgyévi eredménye 440  
eFt, a tőkeváltozás javára kerül elszámolásra. Az Egyesület saját tőkéje 440 eFt-tal nőtt 2012. évben. 
 
 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 



Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
Az Egyesület cél szerinti juttatást nem nyújtott. 
 

0 0 

 
 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  

  

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
Elnök 1.188    842 
Elnökségi tagok 5.209 3.379 
Felügyelő bizottság elnöke     540    420 
Felügyelő bizottság tagjai    552    230 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 7.489 4.871 

 
 
 
 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                              eFt                                                        

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 47.063 37.676 

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)] 47.063 37.676 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 47.394 37.236 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 35.527 26.051 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 47.394 37.236 

K. Adózott eredmény     -331      440 

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 Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Igen 

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

 Mutató 
teljesítése 

 



Társadalmi támogatottság mutatói 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem Nem 
 
 
 
Barcs, 2013. április 30. 
 
 
 
                                                                                                  Traxler Balázs 
                                                                                                   elnök 
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