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A Tájoló Erdei és Tájékozódási Sportok Alapítvány - a továbbiakban Alapítvány- a 
közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások figyelembe vételével készített Köz-
hasznúsági Jelentése az alábbi szerkezetben készült el:  
 

1./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 
 

2./ A számviteli beszámoló. 
 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 
 

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása. 
 

5./ A kapott támogatások kimutatása.  
 

6./ Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása.  
 

A Közhasznúsági Jelentés a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal és részle-
tességgel tartalmazza az alapítvány működésének rövid leírását és a gazdálkodás 
számszerű adatait.  
 

1./ A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.  
 

A januárban megtartott kuratóriumi ülésen a kuratórium vezetősége beszámolt 
2009. évi működéséről, valamint a 2009. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 
beszámoló jóváhagyásra került. Az ülésen megtárgyalásra kerültek az alapítványt 
érintő legfontosabb kérdések, a 2010. évi célok és feladatok kitűzésre kerültek. Ezek 
közül a legfontosabb az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a tájékozódá-
si és zöld sportok népszerűsítése a szervezett versenyek illetve rendezvények támo-
gatása révén. 
A kuratórium továbbra is a hosszú távú működés szükséges feltételeinek megte-
remtésére, a támogatási összegek növelésére és az alapítvány céljainak további 
elérésére fekteti a hangsúlyt. A tavalyi évhez hasonlóan a 2009–es évben is a Tipo 
Tájfutó és Környezetvédő Egyesület által rendezett tájfutó versenyek (Tipo Kupa, 
Országos Középtávú és Váltó Bajnokság, Szélrózsa éjszakai, Lázár deák ev. és ki-
sebb tájékozódási parkversenyek Budapesten) támogatásában vett részt az ala-
pítvány, ahol a társadalmi munkában történt segítségnyújtáson felül a szervezés-
ben és a technikai feltételek megteremtésében is közreműködött. A miskolci tájfu-
tó világbajnokság kísérő rendezvényén a Mobil-O verseny rendezésében több ön-
kéntesünk is segédkezett; a Budapesti Tájfutók Szövetsége felkérésére, saját rende-
zésben került lebonyolításra a Ripszám Henrik emlékverseny Hűvösvölgyben. Segí-
tettünk két országos tájfutó válogatott sportolónak felkészülni a miskolci Világbaj-
nokságra. Idén is több négyzetkilométernyi tájfutó térkép elkészítését finanszíroztuk 
a Mátrában és Budapest területén. Egy sikeres tájfutó edzőtábort szerveztünk 10-16 
éves gyerekeknek április közepén Bükkszentkereszt közelében. Részt vállaltunk Mi-
hályi Ferenc siketolimpikon versenyző felkészülésében, aki Tajvanban középtávon 
bronzérmet szerzett a XXI. Siketolimpián. Az év második felében pedig több 10-16 
éves gyermek nevezési díját vállaltuk át tájfutó versenyeken. 
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A Nemzeti Civil Alapprogram keretében 300 000 Forint vissza nem térítendő műkö-
dési támogatást nyertünk (NCA-KM-09-1200), aminek elszámolási időszaka 2009. 
június 1. és 2010. május 31. A 2008-09-es NCA elszámolási időszakból (NCA-KM-08-
0082) megmaradt összeget is megpróbáltunk megfelelően felhasználni, többek kö-
zött sikerült egy számítógépet vásárolnunk belőle. Elszámolását leadtuk, azonban 
lezárására ismeretlen okból eddig még nem került sor. Sajnos közel 32 ezer Forintot 
vissza kellett fizetnünk, mivel a hirdetési (reklám) költségekre előirányzott tétel 
számláit túl korán számlázták az elszámolási időszakhoz képest, valamint egy hibá-
san kiállított számlát is (jogosan) megkifogásoltak. A sok vidéki utazás megkönnyí-
téséhez vásároltunk egy GPS-t, amit önkénteseink felváltva használnak az utazások 
során. Az NCA-KM-09-1200 pályázaton elnyert összeg egy részét az alapítvány mű-
ködési költségeire fordítottuk a 2009. évben (nyomtatvány, irodaszer, festékpatron, 
posta, telefon költség és honlap fenntartási költségek, stb.), azonban a 2010–es év-
re is tartalékoltunk belőle. 
Összességében tehát megállapítható, hogy az alapítvány az alapító okiratban 
megfogalmazott közhasznú célok megvalósításán eredményesen dolgozott. 
 
2./ A számviteli beszámoló.  
 

A törvényi előírásnak megfelelően a Közhasznúsági Jelentéshez csatoljuk a számvi-
teli beszámolót, ami a Tájoló Alapítvány esetében egyszerűsített beszámoló mérle-
get, eredmény levezetést és közhasznú eredmény levezetést tartalmaz. 
A Tájoló Alapítvány a 2009. évben az előző évhez hasonlóan alaptevékenységén 
kívül vállalkozási tevékenységet nem végzett.  
 
 

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.  
 

Az alapítvány 2009. évi működéséhez a korábbi évek felhalmozott eredménye biz-
tosított fedezetet, ezért a saját vagyon 483 ezer Ft-tal nőtt a befizetett támogatá-
sok és egyéb bevételek, valamint a működési és egyéb költségek levonása után 
(2009. 12. 31-én  a saját vagyon 896 ezer Ft). 
A költségek túlnyomó része az 1. pontban bemutatott támogatott tevékenységek-
hez kapcsolódik, (versenyrendezés, edzőtábor, térképkészítés, stb.), kisebb része az 
alapítvány operatív működéséhez (posta- és bank-költség, tárgyi eszközök, stb.) 
köthető. 
A vagyonnal összefüggésben külön megemlítjük, hogy a szabad pénzeszközök 
zömét általában rövid lejáratú lekötött betétben tartjuk, amely bármikor mobilizál-
ható, míg a maradék számlapénzként áll rendelkezésre az alapítvány bankszámlá-
ján.  
 
 

4./ A cél szerinti juttatások kimutatása.  
 

Az alapítvány számlájára az NCA keretében nyert (NCA-KM-09-1200) támogatás-
ból a 2009. évben 210 ezer Forint került átutalásra. A támogatási összeg részben 
felhasználásra került a támogatott célokhoz köthető nyomtatvány, irodaszer, fes-




