




 
 



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

2008. 
 
Számviteli beszámoló 

Az alapítvány ebben az évben a tevékenységéhez szükséges pénzügyi forrásokat a 
kapott támogatásokból, adományokból a jóváírt banki kamatokból valamint az alapítvány 
céljait szolgáló közhasznú működési bevételekből biztosította. 

A működési bevételek az egyéni és jogi személyek hozzájárulásait és egyéb 
működési bevételeket, valamit az APEH 1% -os hozzájárulását tartalmazza. 
 
A 2008-as évben az összes bevétel: 2.506.622.- Ft 
 
Vállalkozási bevétele az alapítványnak nem volt. 

Az alapítvány 2008-ban egyszeres könyvvitelt vezetett és egyszerűsített beszámoló 
készítésére kötelezett, lásd 2. sz. melléklet. A mérleg és az eredmény levezetés a 3. sz. 
melléklet szerint történt. 
 

Költségvetési 1 %-os támogatásból az alapítvány a kiadványszerkesztés és kiadás 
költségeihez járult hozzá, amely kiadványok az alapítvány kutatási tevékenységét erősítették. 
Az összes támogatás 350.000.- Ft 
 
Vagyon felhasználás kimutatás 

A 2008-as vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, az 1-es számú melléklet 
tartalmazza.  
Cél szerinti juttatások kimutatása 
Az alapítvány semmilyen cél szerinti juttatást 2008-ban nem kapott. 
  

Központi költségvetésből, elkülönített állami pénzalapoktól a helyi 
önkormányzattól a kisebbségi települési önkormányzattól a települési önkormányzatok 
társulásától az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértéke és felhasználása. 

Az alapítvány ebben az évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Turisztikai 
Bizottságától a TDM konferencia megrendezéséhez és a konferenciához kapcsolódó 
konferenciakötet szerkesztéséhez és kiadásához kapott támogatást.  E tárgykörben a második 
kötet jelent meg, amely a turisztikai képzés szakmai feltételeit javította. 
 
Közhasznú szervezetek vezetőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

Az alapítvány vezetői anyagi juttatásban nem részesültek. Alapítványi munkájukat 
minden ellenszolgáltatás nélkül végezték 2008-ban. 
A vezetők részére személyi kifizetés nem történt. 1 fő adminisztratív dolgozó kapott 60.000.- 
Ft juttatást, a pénzügyi adminisztráció pontos vezetéséért. 
 
Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi. 
 

A földrajztanárképzés folyamatos visszaszorulása és a turisztikai képzés folyamatos 
létszámbővülése miatt az alapítvány fő tevékenységében nem következett be lényegi változás. 
Változatlanul az oktatás tárgyi feltételeinek javítása a fő cél és annak elősegítése, hogy 



megvalósuljon Nyíregyházán a színvonalas gyakorlatorientált turisztikai képzés. Ennek 
érdekében szervezte meg az alapítvány a II. Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
konferenciát, amelynek előadásait nagy sikerű konferencia kötetben jelentette meg. Mindez 
jelentősen javította az idegenforgalmi szakmenedzser-képzés (FSZ) és a turisztikai 
szakirányos hallgatók felkészülését. A konferencia sikeres megrendezéséhez felhasznált 
összegen és a konferenciakötet megjelenítésén kívül más közhasznú tevékenységet nem 
végzett az alapítvány és más érdemi kiadása nem volt. 

Oktatási tevékenységet 2008-ban az alapítvány nem végzett. A többi kiadása az 
alapítványnak a könyvelői- és banki szolgáltatások költsége. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2009. február 24. 
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