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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  
 

A Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 
(TTHE) a 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg 
főösszege 27.159.756 Ft, a saját tőke 5.447.396 Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 
1. sz. melléklete, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból áll. 
Tagdíjból származó bevételünk: 7.653.976 Ft. 

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  
 

Tárgyévben a TTHE sikeresen lezárta a VITOUR LANDSCAPE INTERREG IV/C projektet, 

azonban a támogatások lehívására csak 2014-ben kerül sor. 
Az ÉMOP-2.3.1-11-2011-0002 számú pályázata keretében 23.705.754 Ft pályázati 
támogatást hívott le. A projekt 2014-ben zárul. 
Tokaj Város Önkormányzatától 750.000 Ft tagdíjon felüli támogatás érkezett a 
Szervezethez. 

A Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány 7.200.000 Ft-tal támogatta a VITOUR 

LANDSCAPE INTERREG IV/C projekt lezárását, az összeg visszafizetésére 2014-ben kerül 
sor. 

Az NEA-KK-12-M-1487 jelű, civil szervezetek működésének támogatására kiírt pályázatán 
380.000 Ft-ot nyertünk, a projektet 2013. márciusában lezártuk. 
Az Egyesület a 2013. évben 296.303 Ft bértámogatást kapott a tokaji Munkaügyi 
Központtól. 
A személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából befolyt összeg 16.663 Ft volt. 
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3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 

Az ÉMOP-2.3.1-11-2011-0002 és a TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0413 jelű projektek 

keretében történő eszközbeszerzésekre 2014 első negyedévében kerül sor. 

2013-ban az amortizációs költség 6.217.205 Ft volt. 

 

Ő. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 

Egyesületünknek önálló munkaszervezete van, ezen felül további kifizetésre nem került 
sor. 

 

ő. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT L, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEIT L KAPOTT 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

Egyesületünk számára az önkormányzatok tagdíjat fizetnek be, amely az alapszabály 
szerint mindig az IFA állami támogatásával növelt összegének 20%-a.  

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZET  TISZTSÉGVISEL INEK NYÚJTOTT 

JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE  
 

Szervezetünk vezető tisztségviselői 2013. évben 0 forint juttatást kaptak az elnökségi 
munkájukért. Költségtérítést az egyesület önkéntes munkatársai a utazásaik után 
kaptak, a TDM szervezet elnöksége azonban a kapcsolódó költségek megtérítését sem 
igényelte. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem 
nevezhető a költségtérítés juttatási formának 

 

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGR L SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
 

7.1. A világörökségi értékek bemutatása és továbbadása Tokaj-Hegyalja 

lakossága felé, valamint a térség iránt érdekl d k felé (kulturális örökség 
megóvása, ismeretterjesztés) 

 

Az egyesület 2012-ben indította a (bor-)túraközpot hálózatot Dél Tokaj-Hegyalján, 
amelynek keretében 2013-ban kerékpártúrákat szervezett nemcsak a borvidékre, hanem 
a környező Taktaköz Natura 2000 területeire is. 

Egyesületünk részt vett több hazai és külföldi kiállításon és váráson, ahol bemutatta a 
világörökségi értékeket.  
 

7.2. A térség természeti kincseinek népszerűsítése a természetvédelmi 
szempontok figyelembevételével, betartásával és betartatásával:  

 

Az Egyesület bekapcsolódott az Aggteleki Nemzeti Park TeSzedd! szemétszedési 
akciójába, ahol a helyi lakosokkal közösen tisztították mega a Tisza és a Bodrog partját. 
 

7.3. Tokaj-Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád-völgye kulturális életét, történetét, 
hagyományait bemutató kiadványok megjelentetése:  

 

Az egyesület 2013-ban megjelentette a Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye 
Turisztikai Információs Kalauzt, hogy minél többek számára bemutathatóvá váljanak a 
világörökség egyedi értékei mellett a Taktaköz és a Harangod vidéke csodái is. 
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7.4. A kulturális örökség ápolása kiállítások rendezésével, szervezésével, illetve 
kapcsolódó programok és médiakampányok szervezésével:  

 

Az egyesület 2013-ban egy tv- és rádió-kampányt szervezett a borvidék értékeiről, az 

elkészült spotok elérhetőek a legfontosabb videó-megosztókon és social média 
csatornákon. 
Az egyesület több újságírói study tourt fogadott, pl. 25 fős tanulmányút érkezett vezető 
bulvárlapok újságíróival 2013 szeptemberében a borvidékre. 
 

7.5. Tokaj-Hegyalja, a Taktaköz és a Hernád-völgye hagyományainak 
megjelenítése, továbbadása a következ  generációk számára:  

 

Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedhessenek a borvidék és 
környéke egyedi értékeivel, amely jelentősen hozzájárul majd a kulturált borfogyasztás 
kialakításához is felnőtt korban. Az egyesület ennek érdekében múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat hirdetett az általános iskolás korosztály számára különböző témákban, 
valamint két órás foglalkozásokat iskolai csoportoknak Mesés Tokaj címen, ahol Tokaj élő 
mese- és mondavilágával ismerkedhettek meg a gyerekek, majd pedig egy rövid 
dűlőtúra és a szőlőfajták, művelési módok megismerése után egy pincében zárult a 
program, ahol a borvidék jellegzetességeit (pl. hordófajták, nemespenész, stb.) 
ismerhették meg a diákok.  
 

 

 

Tokaj, 2014. április 30.  
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