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1. Táľevévben végzett alapcél śzeľinti tevékenyséeek bemutatása

a) Az Alapítvány cé|ja az 19l6-l9I7-ben épült eredeti nevén IV. Káľoly, utolsó nevén Szőke Tisza,
kétkéményes, lapátkerekes gózhĄő (a továbbiakban: Hajó) jelenlegi állapotának rendezése, ideértve a
Hajóban található védett műszaki emlékek kimentését, a Hajó összes öľökségvédelem alatt álló
részegységének biztonságos betárolĺását, és az elsüllyedt hajótest vízből való kiemelését. (a Hajó védett
műszaki elemeit a Kulturális orökségvédelmi Hivatal védett táľgyegyüttessé nyilvánította)

b) Ezt követóen az Alapítvány aľra töľekszik, hogy külső foľrások bevonásával kĺjzel eľedeti állapotúra
építse lijjá aHajőt, vagy - amennyiben azű1jáépítés megfelelő források hiányában nem megvalósítható
- a hajó ľészegységeit, mint ipartöľténeti értéket, emléket, oktatási, muzeális, kultuľális célra
hasznosítsa. Ennek keretében az Alapítvŕny törekszik a gozgép bemutatható, működőképes állapotra
tĺjrténo felújításáľa. A Hajó egyéb, nem védett alkatľészeinek felhasználásával, és aHajőhoz köthető,
máshol fellelhető tárgyi emlékek felkutatásával és beszerzésével közremtiködik egy Szőke Tisza Hajó
Emlékhely kialakításában Szegeden.

c) Az Alapítvtlny céIja, hogy felkutassa Magyaľorcztryon találhatő, ahajőzás teľĺiletén kialakításukban'
vagy működésükben egyedi éľtéket képviselő' elhagyatott, vagy hasznosításľa várő,hasznźllaton kíviili
hajókat, a hajózáshoz kapcsolódó eszkĺjzĺjket, táľgyi emlékeket, ezeket lehetoségéhez mértén
megvásárolja, állagmegőľzésérol, felújításukľól gondoskodik, a jĺivő nemzedékének megoľzi, lehetőség
szerinť közforgalom számára elérhető bemutatóhelyen kiállítja, műkÖdtętésükből száľmazó esetleges
hasznot az AlapÍÍvány közérdektĺ tevékenységének megvalósításáľa fordítja'

d) Az Alapítvány közľeműkiĺdik a ťratalabb generáciő hajőzźsával való megismertetésében, a
magyaľoľszági hajós utánpótlás képzésében, oktatiĺsában, avizsgáta bocsátás feltételeinek eléľésében.
EgyĹittműködik, lehetőségéhez mérten segíti, támogatja a hasonló célkitűzéssel rendelkező
szervezeteket.

2. Közhasznú tevékenvsések bemutatása

2.1. Kulturális iirtikség elemeinek megóvása

Közhasznú Kultuľális elemeinek

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat' 2001. évi LXIV. törvény a kulturális öriikség
védelméľol 4. bek. 5 bek.

Közhasznú cél Báľki ľészesülhet

Közhasznú tevékenységből ľészesülők létszáma:

2.Ż. Ifjűlsátgi ii gyek ellátása

Kĺizhaszníl ellátása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 201 1. évi CLXXXC. töľvény Magyarország 'helyi
t3 bek.15.

Közhasznú Báľki ľészesü|het

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma
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Közhasznú tevékenység főbb eľedményei

Az a|apcélnak megfelel ően az alapíNáłny tulajdonába került a Szőke Tisza hajó tulajdonjoga'

3. Cél szeľinÍi iuttatások kimutatása

A táľgyévben cél szęľintijuttatás nem töľtént.,

4. Vezető tisztséwiselőknek pvúitott iuttatás
A táľgyévben vezető tisztségviselőknek juttatás nyújtása nem történt.

5. Ktizhasznú i ogállás meeállapításához sziĺkséges alapadatok

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott ľészének az adóző rendelkezése
szeľinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tru. án átutalt

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Nomatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott

G áľbevétel [B-(C+D+E+F)]

H. osszes ráfordítás (kiadás)

ebből:

I. Személyi ell kiadás

J. Közhasmú ľáfoľdításai
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L. A szęw ezet munkáj ában közľemiĺködő közéľdękiĺ önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közéľdekii önkéntes tevékenységľől szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fó) 00
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6. Erőforľás ellátottsás és adalmi támosatottsás mutatói
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7l Kiegészítő melléklet

7.l. Az iizleti évben végzett főbb tevékenységek és pľogľamok bemutatása

A Szőkę Tisza hajó tulajdonjoga' adományozás utján az alapítvény tulajdonába keľült. Ezt
kijvetően az e|őző tulajdonos által kibontott, a hajótest mellett, avízbęn talállrató, kultuľális
védęlem alatt źilő kormánygozgép kiemelése megtoftént' ęlkezdődött a felújítása, bemutatható
állapotban tör1énő műkodőképessé tétele.

Az a|apítványnak a tárgyévben egyéb programja nem volt

7.2. T ámogatási programok bemutatása
A táľgyévben aza|apítványnak nem történt támogatás folyósítás, támogatási progľam sem készült.
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