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Magyarok, Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány
2008. December 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

Sor- A tétel megnevezése  Alaptevé-
kenység  Váll.tev.  Összesen 

szám
a b c d e

01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor) 905               -                 905               

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK -                 

03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 905               905               

04.  III. BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK -                 

05.  B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor) 228               -                 228               

06.  I. KÉSZLETEK -                 

07.  II. KÖVETELÉSEK -                 

08.  III. ÉRTÉKPAPÍROK -                 

09.  IV. PÉNZESZKÖZÖK 228               228               

10. C. Aktív időbeli elhatárolások -                 

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. s 1 133            -                 1 133            

Kelt: Budapest, 2009. Április 20.

az alapítvány elnöke
(képviselője)



Kiegészítő melléklet a 
Magyarok, Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány 

2008 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 2008 
évben nem volt ilyen jellegű tevékenysége. 
 
Adományt magánszemélytől és az államháztartástól kapott az Alapítvány működtetésére. 
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások részletezése az alábbi: 
Anyagköltség   116 eFt 
Igénybevett szolgáltatások     573 eFt 
Egyéb szolgáltatások    47 eFt 
 
 
 
Budapest, 2009.április 20. 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
        Alapítvány elnöke 
 
 
 
Záradék 
Az Alapítvány Kuratóriuma a közhasznúsági jelentést 2009.április 20-án elfogadta. 



Szöveges beszámoló a 
Magyarok, Terepjárókkal a Bajbajutottakért Alapítvány 

2008 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 2008 
évben nem volt ilyen jellegű tevékenysége. 
 
Adományt magánszemélytől kapott 260.000 Ft értékben az Alapítvány működtetésére, 
200.000 Ft-ot a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból, továbbá az 1 %-os támogatásból 
141.387 Ft-ot kapott a központi költségvetéstől. 
 
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt. 
 
 
 
Budapest, 2009.április 20. 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
        Alapítvány elnöke 
 
 
 
Záradék 
Az Alapítvány Kuratóriuma a közhasznúsági jelentést 2009.április 20-án elfogadta. 



A költségvetési támogatás felhasználása 
 
Az Alapítvány a központi költségvetéstől 341.387 Ft támogatást kapott 
2008.évben, melyből elhatárolásra került 200.000 Ft. 
 
 
A vagyon felhasználása 
 
Az Alapítvány saját tőkéje az induló tőkéből áll, mely 100.000 Ft. 
 
 
A cél szerinti juttatásokról 
 
Az alapítvány 2008 évben nem nyújtott támogatást. 
 
 
Kapott támogatások 
 
Az Alapítvány 2008 évben kapott támogatásai: 
Közp.költségvetéstől (1%): 341.387 Ft. 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól: 963.317 Ft, mely előző években kapott 
támogatásból elhatárolt rész visszavezetése. 
Jogi személyiség nélküli szervezettől: 260.000 Ft 
Támogatott cél: az alapítvány működtetése. 
 
 
A vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatások 
 
A vezető tisztségviselő tiszteletdíjat nem vesz fel, kizárólag költségtérítést kap. 
2008 évben üzemanyag költségtérítés címén 115.391 Ft-ot kapott. 
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