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„Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért 

Elnöki beszámoló 
 

2020. január 1. – 2020. december 31. 
 

„Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: 
nem jótett, hanem kötelesség.” 

 
 
1.) Az alapítvány adatai: 
Név: „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 9. 
Levelezési cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 178. 
Adószám: 18501049-1-07 
Közhasznúsági végzés: Pk.60.194/2007/2 
Számlaszám: 11736006-20379328 
Honlap címe: www.fehervartravelalapitvany.hu 
 
A kuratórium tagjai: 

Igari Antal (elnök) 
Mészáros Imre 
Nemes Zoltán 
Ugrits Tamás 

 
A Felügyelő testület tagjai: 

Gajdacsik Tünde (elnök) 
Jósvafői Győző 
Kaszás István 
 

Alapítványi munkatársak: 
Mészáros Imre irodavezető 
Mészárosné Somogyi Beáta személyi segítő 
Visiné Farkas Katalin pénzügyi ügyintéző 
Egyed László 
Tornyai Istvánné 
Képli Mária 
Ugrits János 

 
Kuratóriumi ülések időpontjai: 

2020. március 29. 
2020. június 26. 
2020. szeptember 28. 
2020. december 18. 

http://www.fehervartravelalapitvany.hu/
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A járványhelyzet miatt csak a 2. kuratóriumi ülést tudtuk június 26-án teljes személyes 
részvétel mellett megtartani. A további három ülésen részben voltak jelen személyesen az 
érintettek, illetve részben online módon kapcsolódtak be a munkába. 
 
 
2.) Az alapítvány közhasznúsági tevékenysége: 
A „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért, elesettekért, hajléktalanokért, 
hátrányos helyzetűekért, fizikai és szellemi fogyatékkal élőkért, illetve beteg idősekért és 
gyermekekért alakult meg 2008 januárjában, a Fehérvár Travel Kft. támogatásainak és 
karitatív tevékenységének koordinálására. 
 
Az alapító okirat alapján a céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket 
folytatja: 

- Támogatja a rászorulókat, elesetteket, hajléktalanokat, hátrányos helyzetűeket, 
fizikai és szellemi fogyatékkal élőket, illetve beteg időseket és gyermekeket, 
elsősorban olyanokat, akik más forrásból nem számíthatnak támogatásra. 

- A gazdasági élet szereplői közül a lehető legszélesebb körben támogatókat próbál 
megnyerni ennek az elvnek (segítségnyújtás kötelezettsége) és az ügynek 
(legrászorultabbak megsegítése), továbbá céljainak megvalósulásához, 
vagyonának gyarapításához. 

- Pályázatokat ír ki a fent említett személyek, valamint az őket befogadó 
intézmények részére. 

- Felkutatja a fent említett személyeket és tájékoztatja őket az alapítvány nyújtotta 
lehetőségekről. 

 
Az alapítvány az alábbi tevékenységi formákban segít a rászorulókon: 
 
a.) Segítségnyújtás pályázati rendszeren keresztül 
Az alapító okirat előírásai alapján az alapítvány negyedévenként (január, április, július, 
október) ír ki pályázatot a rászorulók megsegítésére. A pályázatot az alapítvány honlapján 
közzé teszi, ahonnan letölthető a pályázati formanyomtatvány is. Pályázni a kiírást követő 30 
napon belül lehet. A szabályos formában beérkezett pályázatok valós tartalmát az alapítvány 
személyes felméréssel ellenőrzi, pontosítja, szükség esetén hiánypótlásra szólít fel, majd 
ezeket követően előkészíti a kuratóriumi döntésre. A negyedévi kuratóriumi ülések (március, 
június, szeptember, december) során a tagok szavazással döntenek az egyes pályázatokról. A 
pályázókat az ülés után 30 napon belül írásban értesíti az alapítvány. Személyes 
kapcsolatfelvétellel, illetve ellenőrzéssel történik a megítélt támogatás utalása, a projekt 
megvalósítása. Az említett személyes kapcsolatfelvételt az idő közben előírt járványügyi 
előírások, illetve korlátozások messzemenő figyelembe vételével hajtották végre a 
munkatársak. A támogatási döntéseket meghozó kuratóriumi üléseket ugyancsak a 
járványhelyzetnek megfelelően az előbbiekben részletezett módon részben személyes, 
részben online formában bonyolítottuk le. 
 
b.) Segítségnyújtás személyes szolgálattal 
Az alapítvány személyes szociális-karitatív szolgálattal is próbál segíteni az idős, beteg 
emberek helyzetén. Munkatársaink (Képli Mária 2009. február 16-tól, Tornyai Istvánné 2016. 
január 1-től) Székesfehérvár MJV fenntartásában működő Egyesített Szociális 



3 

 

Intézményekben (Rákóczi u. 34., Hosszúsétatér 12., Farkasvermi u. 40.) a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően végeznek karitatív munkát heti 6 órában. Az intézmények 
vezetőinek egyetértésével idős beteg emberekkel személyes kapcsolatot tartanak fenn; 
személyes segítséget nyújtanak alapvető szükségleteik kielégítésére. Az alapítvány havonta 
20.000 Ft-ot biztosít munkatársaink számára, hogy az időseknek szükség esetén apróbb 
ajándékot (pl. gyümölcsöt) vásároljanak. A munkatársak személyes beszélgetéssel és 
felolvasással segítik a fekvőbetegek életét. Sajnos ez a tevékenység a 2020. évben többször 
elrendelt hatósági zárlatok miatt jelentős mértékben visszaszorult, csak a karanténmentes 
időszakokra, illetve telefonos beszélgetésre, lelki segítségnyújtásra, valamint kisebb 
ajándékcsomagok eljuttatására korlátozódott. 
 
c.) Nappali klub autizmussal élő fiatalok számára 
2017 szeptemberében az Alapítvány egy autizmus-spektrumzavarral élő, támogatásra 
szoruló fiatal felnőttek számára szervezett klubot indított a Fehérvár Travel Kft. régi, 
Prohászka úti irodájában. Ezek a fiatalok speciális környezeti-fejlesztési igényeik és az ellátó 
rendszer hiányosságai miatt családjaikban is elszigetelten élnek. Az ellátórendszer 
hiányosságaira és az érintettek valódi szükségleteire ad választ a klub. Sok autizmussal élő 
felnőtt számára ez az egyetlen lehetőség, hogy szakszerű, ugyanakkor oldott, elfogadó és 
támogató közegben töltse el szabad idejét.  
A klub a következőket biztosítja az azt igénybe vevők számára:  

• értelmes, tevékeny, örömteli együttlét hasonló sorsú fiatalokkal, 
• a kommunikáció hiánya miatt a bennük lévő feszültség oldása csendes 

szobával, 
• önellátási, kommunikációs és szociális készségeik szinten tartása, fejlesztése, 
• foglalkoztatásukkal saját és családjaik életminőségének javítása, 
• társadalmi integrációjuk elősegítése, 
• hosszabb távon a támogatott munkaerőpiacra történő felkészítésük. 

A klub kellemes szabadidős aktivitásokat (pl. tánc, társasjáték, babzsák fejlesztő program, 
kötetlen beszélgetés) és ismerkedési lehetőséget kínál, emellett társas és kommunikációs 
tréningek, önellátási gyakorlatok színtere. A fiatalok a találkozásokkor szabadidős 
programokon, terápiás üléseken és önellátási feladatokban vesznek részt. 
Az Alapítvány támogatta a csoport létszámának és a foglalkozások számának 2018 
szeptemberétől történő bővülését, illetve a klub működésének finanszírozását több esetben 
meghosszabbította.  
Egyúttal további finanszírozási lehetőségek bevonását kereste, melynek során 
Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal sikerült a kapcsolatot érdemben felvenni. Ennek 
eredményeként az alábbiakban részletezett jelentős támogatás már érkezett. Továbbá egy 
hosszabb távú együttműködés keretei kezdenek kibontakozni. 
Ugyancsak jelentős nehézségeket okozott a pandémia. Azonban az így jelentkező 
nehézségeket a gondozottak és szüleik messzemenő közreműködésével sikerült döntő 
mértékben leküzdeni. Járványügyi korlátozásokkal, – a nyári szünetet leszámítva – a klub 
lényegében működni tudott. 
 
 
d.) Építészeti beruházás előkészítése 
Az alapítvány finanszírozásában 2013-14-ben felépült a Maroshegyi Plébánia épületének 
bővítésével kialakított nappali foglalkoztató. Továbbá ehhez társult az itt gondozott, 
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rászoruló, többnyire enyhe értelmi és testi fogyatékos fiatal felnőttek bentlakásos 
elhelyezését biztosító épület megvásárlása, illetve a célnak megfelelő átalakítása az Udvardi 
utcában. 2018-ban a Szent Kristóf Ház vezetője jelezte, hogy ez a lakóotthon betelt, illetve 
szükség lenne még több férőhelyre, mivel az érintett szülők egyre idősebbek lesznek, nem 
tudják ellátni a fogyatékkal élő gyermekeiket. 
2019-ben a Karitász és az alapítvány munkatársai által fellelt Segesvári utca 3. szám alatti 
ingatlant a kuratórium döntése értelmében megvásároltuk egy újabb lakóotthon felépítése 
céljából. Az ingatlanon álló gyenge minőségű, kis alapterületű épületet a rendelkezésre álló 
bontási engedély alapján elbonttattuk. A felépítendő otthonra a szükséges terveket 
elkészíttettük, illetve építési engedélyt szereztünk rá. Sajnos a kiviteli árak jelentős emelkedése 
miatt megfelelő kivitelezőt nem sikerült találnunk még ugyanabban az évben.  
A járványhelyzet miatt – figyelembe véve az alapító gazdasági helyzetét is – az építkezés 
ügyében nem történt érdemi előrelépés, illetve már meglévő, a célra közvetlenül átalakítható 
épület keresését is előirányoztuk. 
 
 
3.) A 2020. évben az alapítvány kuratóriuma a következő határozatokat hozta: 

1/2020 (2020.03.24.) határozat – A 2020. I. negyedév irodavezetői beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

2/2020 (2020.03.24.) határozat – A 2020. I. negyedév pénzügyi beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

3/2020 (2020.03.24.) határozat – A 2020. I. negyedév elnöki beszámolóját a kuratórium 
tagjai egyhangúlag elfogadják. 

4/2020 (2020.03.24.) határozat – 2019. év elnöki beszámolóját a kuratórium tagjai 
egyhangúlag elfogadják.  

5/2020 (2020.03.24.) határozat – A 2/2020. sz. pályázatban a kiemelten támogatottak 
körét az alábbiakban határozza meg: Elsősorban a Fejér megyében élő, testileg és 
szellemileg tartósan fogyatékos emberek életminőségének javítása. 

6/2020 (2020.06.26.) határozat – A 2020. II. negyedév irodavezetői beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

7/2020 (2020.06.26.) határozat – A 2020. II. negyedév pénzügyi beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

8/2020 (2020.06.26.) határozat – A 2020. II. negyedév elnöki beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

9/2020 (2020.06.26.) határozat – A „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány 2019. évi 
közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadják.  

10/2020 (2020.06.26.) határozat – A 3/2020. sz. pályázatban a kiemelten támogatottak 
körét az alábbiakban határozza meg: Elsősorban a Fejér megyében élő, testileg és 
szellemileg tartósan fogyatékos emberek életminőségének javítása. 

11/2020 (2020.09.28.) határozat – A 2020. III. negyedév irodavezetői beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

12/2020 (2020.09.28.) határozat – A 2020. III. negyedév pénzügyi beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

13/2020 (2020.09.28.) határozat – A 2020. III. negyedév elnöki beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

14/2020 (2020.09.28.) határozat – Az SzJA 1 %-ából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 
2020-ban átutalt 479.369,- Ft összeget a kuratórium egyhangú döntéssel az M-9-
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3/2020 számú, Szigeti István (Sárbogárd – fürdőszoba akadálymentesítése) 
pályázatának támogatására fordítja. 

15/2020 (2020.09.28.) határozat – A 4/2020. sz. pályázatban a kiemelten támogatottak 
körét az alábbiakban határozza meg: Elsősorban a Fejér megyében élő, testileg és 
szellemileg tartósan fogyatékos emberek életminőségének javítása. 

16/2020 (2020.12.18.) határozat – A 2020. IV. negyedév irodavezetői beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

17/2020 (2020.12.18.) határozat – A 2020. IV. negyedév pénzügyi beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

18/2020 (2020.12.18.) határozat – A 2020. IV. negyedév elnöki beszámolóját a 
kuratórium tagjai egyhangúlag elfogadják. 

19/2020 (2020.12.18.) határozat – Az 1/2021. sz. pályázatban a kiemelten támogatottak 
körét az alábbiakban határozza meg: Elsősorban a Fejér megyében élő, testileg és 
szellemileg tartósan fogyatékos emberek életminőségének javítása. 

 

A pályázatokra vonatkozó kuratóriumi döntések részletes leírását a kuratóriumi ülések 
jegyzőkönyvei tartalmazzák. 
 
 
4.) Az alapítvány éves számviteli mérlege: 
Az alapítvány könyvelését, egyszerűsített éves számviteli mérlegét az eredmény kimutatását 
Matolcsiné Udvardy Márta egyéni vállalkozó, könyvelő végzi, illetve készítette el. 
a.) Egyszerűsített éves beszámoló 
b.) Közhasznú jelentés 
 
(A jelentések az alapítvány honlapján olvashatók!) 
 
 
5.) Költségvetési támogatás: 
Az állami költségvetésből a „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért nem 
részesült. 
 
 
6.) Támogatás a központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapból, a 
helyi önkormányzatoktól és mindezek szerveitől: 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az előző évi SZJA-befizetésekből az adózók által megjelölt 1%-
os támogatásokat 2020. szeptember 21-én 479.369,- Ft értékben átutalta az alapítvány 
számlájára. Az összeget a kuratórium egyhangú döntésével az alapítvány 3/2020. számú 
pályázati kiírására beérkezett, M-9-3/2020 számú, Szigeti István (Sárbogárd) – fürdőszoba 
akadálymentesítésére vonatkozó – pályázatának támogatására fordította. 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata felajánlotta, hogy egy 2019. decemberi 
jótékonysági futásból, valamint 2020. januárjában tartott jótékonysági estélyből befolyt 
nettó bevételeket a Szent Kristóf Házzal megosztva az Autista klub támogatására fordítja.  
Ezzel kapcsolatosan volt egy további felajánlás is, de azt a járványhelyzetre való tekintettel a 
közgyűlés végül nem szavazta meg. Az összeg végül az eredeti felajánlásra korlátozódott 
azzal, hogy a támogatást 2021. év júniusáig felhasználhatjuk, illetve szükség szerint 
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meghosszabbítható. Ennek megfelelően 2020. október 2-án 6.553.500 Ft-ot átutaltak az 
alapítvány számlájára. Az Autista Klub működését azóta is folyamatosan ebből biztosítjuk. 
Továbbá polgármester úr ígéretet tett arra, hogy ez nemcsak egyszeri támogatás volt, hanem 
a klub működéséhez a város a jövőben is hozzá fog járulni. 
 
 
7.) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról: 
A 2019. évben négy pályázati kiírás során az alapítvány az alábbi számban és összegben ítélt 
meg támogatást: 

1/2019  42 magánszemély és 6 intézmény  8.134.700 Ft  
2/2019  35 magánszemély és 3 intézmény  6.628.000 Ft 
3/2019  59 magánszemély és 1 intézmény  8.958.730 Ft 
4/2020  70 magánszemély és 1 intézmény   9.461.085 Ft  

 
Összesen tehát 206 magánszemély és 11 intézmény pályázatát támogatta alapítványunk 
33.182.515 Ft összeggel. 
 
(Részletes beszámoló az alapítvány honlapján olvasható!) 
 
 
8.) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 
A „Fehérvár Travel” Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért alapító okiratában foglaltak 
szerint tisztségviselők az elnök, a kuratórium tagjai és a Felügyelő Testület tagjai. 
Az alapító okirat értelmében a kuratórium tagjainak tiszteletdíjára az éves bevétel maximum 
6%-a használható fel. 
Az alapítvány 2020. évi munkáját szinte teljes egészében beárnyékoló járványhelyzetre való 
tekintettel, egyúttal szolidaritásképpen az alapítóval, a kuratórium tagjai az elnök 
javaslatával egyöntetűen egyetértve egyöntetűen úgy döntöttek, hogy az említett évben 
tiszteletdíjat senki számára nem ítélnek meg. Ennek megfelelően a tisztségviselők, azaz a 
kuratórium elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Testület elnöke és tagjai tiszteletdíjban 
nem részesültek. 
 
Székesfehérvár, 2021. március 15. 
 
 

Igari Antal 
kuratóriumi elnök 

 


