
 
Magyarok, Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány 

Közhasznúsági jelentése 
2004. december 31. 

 
 
Tartalma: 

• Szt. szerinti egyszerűsített éves beszámoló 
• 224/2000 Korm.r. 6.melléklete szerinti egyszerűsített éves beszámoló 

eredménykimutatásának előírt tagolása 
• Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
• Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
• Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
• Kimutatás a kapott támogatásokról 
• Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 
• Szöveges beszámoló a 2004.évi közhasznú tevékenységről 

 
 
A költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az Alapítvány a központi költségvetéstől támogatást nem kapott 2004.évben. 
 
 
A vagyon felhasználása 
 
Az Alapítvány saját tőkéje az induló tőkéből áll, mely 100.000 Ft. 
 
 
A cél szerinti juttatásokról 
 
Az Alapítvány 2004 évben nem nyújtott támogatást. 
 
 
Kapott támogatások 
 
Az Alapítvány 2004 évben kapott támogatásai: 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól: 135.000 Ft 
Jogi személyiség nélküli szervezettől: 100.000 Ft 
Támogatott cél: az alapítvány működtetése. 
 
 
A vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatások 
 
A vezető tiszségviselő tiszteletdíjat nem vesz fel, kizárólag költségtérítést kap. 2004 évben 
üzemanyag költségtérítés címén 156.274 Ft-ot kapott. 
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Magyarok, Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány
2004. December 31.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a 224/2000 Korm.r. 6.mell.szerint
adatok E Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése  Előző év  Tárgyév 

szám

a b c d e

A Összes közhasznú tevékenység bevétele -            235         

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás -            235         

a) alapítótól

b) központi költségvetésből

c) helyi önkormányzattól

d) egyéb 235         

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4. Tagdíjból származó bevétel

5. Egyéb bevétel

B Vállalkozási tevékenység bevétele

C Összes bevétel (A+B) 0 235

D Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 236         

Anyagjellegű ráfordítások 236         

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 -            

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások

F Összes ráfordítás (D+E) 0 236

G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0

H Adófizetési kötelezettség

I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0

J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -            1 -            

Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások nem voltak 2004.évben.
A szervezet által nyújtott támogatások nem voltak 2004.évben.



Kiegészítő melléklet a 
Magyarok Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány 

2004 évi egyszerűsített éves beszámolójához 
 
 
A szervezetet a bíróság a 9339.számú végzésével, mint közhasznú szervezetet nyilvántartásba 
vette 2004.október 1-én. 
 
Közhasznú tevékenysége: speciális eszközökkel, így különösen terepjárásra alkalmas 
járművekkel nyújt segítséget olyan esetekben, amikor a szokásos eszközökkel és 
módszerekkel nem, vagy csak számottevő nehézségek árán és késedelemmel lehetséges 
segíteni balesetet szenvedett, bajba jutott személyeken. 
Az Alapítvány tevékenysége során közhasznú feladatokat lát el, úgy mint természetvédelem, 
állatvédelem, a közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. 
 
Munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott dolgozója 
nincs. 
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez, de 2004 
évben nem volt ilyen jellegű tevékenysége. 
 
Adományt egyéb szervezettől kapott az Alapítvány működtetésére. 
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások részletezése az alábbi: 
Anyagköltség   184 eFt 
Igénybevett szolgáltatások   50 eFt 
Egyéb szolgáltatások      2 eFt 
 
 
 

Szöveges beszámoló a 
Magyarok Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány 

2004 évi közhasznú tevékenységéről 
 
 
A szervezetet a bíróság a 9339.számú végzésével, mint közhasznú szervezetet nyilvántartásba 
vette 2004.október 1-én. 
 
Közhasznú tevékenysége: speciális eszközökkel, így különösen terepjárásra alkalmas 
járművekkel nyújt segítséget olyan esetekben, amikor a szokásos eszközökkel és 
módszerekkel nem, vagy csak számottevő nehézségek árán és késedelemmel lehetséges 
segíteni balesetet szenvedett, bajba jutott személyeken. 
Az Alapítvány tevékenysége során közhasznú feladatokat lát el, úgy mint természetvédelem, 
állatvédelem, a közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység. 
 
Munkaviszonyban, vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott dolgozója 
nincs. 
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez, de 2004 
évben nem volt ilyen jellegű tevékenysége. 



 
Adományt egyéb szervezettől kapott az Alapítvány működtetésére. 
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
 
 
       …………………………………….. 
        Alapítvány elnöke 
 
 
 
Záradék 
Az Alapítvány Kuratóriuma a közhasznúsági jelentést 2005.május 31-én elfogadta. 
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