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Kárpátok Alapítvány 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki 

térségek és közösségek támogatására irányuló programok, projektek lebonyolításával, 

valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik. 

 

Az Alapítvány tagja a Kárpátok régió fejlődését szolgáló Nemzetközi Kárpátok 

Alapítványi Hálózatnak, mely négy, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu 

- Fundacja Karpacka – Polska, Lengyelország – www.fundacjakarpacka.org 

- Karpatská nadácia, Slovensko, Szlovákia – www.karpatskanadacia.sk 

- Карпатський фонд – Україна, Ukraine, Ukrajna - www.carpathianfoundation.org.ua 

 

Stratégiai célunk a régi emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) 

fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek 

fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

csökkentése. 

Stratégiai célkitűzéseink: 

- támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési 

kezdeményezéseit; 

- törekszünk a vidéki térségek és közösségek leszakadásának, kirekesztettségének 

visszaszorítására a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása által; 

- bátorítjuk és segítjük a helyi közösségeket a helyi problémák kezelésében és 

megoldásában; 

- támogatjuk és fejlesztjük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű és kirekesztett 

emberekkel foglalkozó szervezeteket annak érdekében, hogy az általuk képviselt 

emberek érdekérvényesítési képessége erősödjön, hatékonyabban tudjanak beleszólni a 

velük kapcsolatos döntéshozatalba, amely által a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak; 

- erősítjük a társadalmi szemléletformálást legfőképpen az önkéntesség gyakorlatának 

terjesztése és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése által; 

- ösztönözzük a határokon átívelő együttműködéseket, a Kárpátok régió országaiban élő 

emberek ismeretátadását, tapasztalatcseréjét és jó gyakorlatainak bemutatását, 

elterjesztését; 

- erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot a jó példák, mintaprojektek 

kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával; 

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és hasznosítását 

illetve a multikulturalizmus népszerűsítését. 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.fundacjakarpacka.org/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.carpathianfoundation.org.ua/


A 2015. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI ÉS PROJEKTJEI 

Alapítványunk programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: 

- helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek 

támogatása; 

- társadalmi szemléletformálás; hátrányos helyzetű térségek és közösségek 

támogatása; 

- hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. 

 

KÉPZÉSI PROGRAMJAINK ÉS CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE 

Képzési és civil szervezeteket fejlesztő programunk keretein belül elsődlegesen az 

Európai Uniós források fogadására és hatékony felhasználására készítjük fel a hátrányos 

helyzetű, vidéki területeken működő, helyi fejlesztésekben érdekelt önkormányzatok és 

civil szervezetek képviselőit az alábbi területeken történő fejlesztéssel: 

• szervezetfejlesztés, 

• forrásteremtés, 

• pályázatírás és projektmenedzsment, 

• PR és kommunikáció, 

• hálózatépítés, 

• együttműködés és partnerség. 

Célunk a fejlesztésben résztvevő szervezetek közötti informális kapcsolatok és szakmai 

hálózatok kialakításán túl, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szervezetek 

nagyobb hatásfokkal tudjanak az általuk képviselt közösségek érdekében forrásokat 

bevonni, ill. azokat a lehető legoptimálisabban és leghasznosabban tudják felhasználni. 

 

BRIDGE PROGRAM 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2005 óta futó programjában az Északkelet-

Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben működő civil szervezetek és 

önkormányzatok helyi, innovatív és fenntartható fejlesztési ötleteinek megvalósulását 

segíti elő, amellyel segítséget nyújt a szervezetek projekttervezési és megvalósítási 

készség fejlesztésében, a forráslehívó képességeik javításában és a szervezeti 

fejlődésüket illetően. A BRIDGE program három pillérre épül: technikai asszisztenciát 

és projekt-minőségbiztosítást nyújt, önerőt biztosít. 

A 2015-ös évben nem történt jelentős dolog a programban. 

 



NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP II. FORDULÓ (2012-2016) 

 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil 

társadalom fejlődését, valamint elősegítse részvételét a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A támogatók döntése értelmében 

ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, 

valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus 

és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, 

a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, 

beleértve a nemi és a családon belüli erőszakot. 

Az Alapot az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorcium bonyolítja le, amelyben a 

Kárpátok Alapítvány – Magyarország is megvalósító, lebonyolító partnerként szerepel. 

2013-2016 között három meghirdetés során pályázhattak magyarországi civil 

szervezetek projektjeik megvalósítására, a szétosztható keretösszeg 11.150.000 € (3,2 

milliárd Ft). A szervezetek az alábbiformákban kaphatnak támogatást: 

1. Makroprojektek által, melynek keretében a pályázatokat két további témakörben 

lehet benyújtani: 

- I. témakör: az országos vagy regionális szinten működő emberi jogi, jog- és 

érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásuk 

fejlesztése, munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil 

szektor más szervezeteinek a demokrácia és emberi jogok (1), a női jogok és 

esélyegyenlőség (2), illetve az ifjúsági és gyermekjogok (3) területén; 

- II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és 

közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik 

fejlesztése, munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil 

szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 

2. Kisprojektek által, amelyen belül 7 témakör pályázható. A Kárpátok Alapítvány - 

Magyarország a gazdája az Ifjúság- és gyermekügyekről szóló kis- és makropojekteknek, 

valamint a Közösség- és szervezetfejlesztés témakörére pályázott kisprojekteknek. 

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja a magyarországi civil szektor szakemberei 

számára olyan tanulmányutak megvalósításának támogatása, amelyek keretében 

lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban 

(Norvégia, Izland és Lichteinstein esetében) tevékenykedő civil szervezetek munkájának 

gyakorlati megismerésére. 



 

2015. január 19-én, a meghirdetett határidőben lezárult az NCTA harmadik, kis- és 

közepes projekt felhívására érkező második fordulós pályázatok beadási 

határideje. Később a Bíráló Bizottság összesen 146 db projekt, amelyből 56 db 

közepes és 90 db kisprojekt támogatása mellett döntött. 2015 márciusában a nyertes 

pályázókkal megtörtént a szerződéskötés, a pályázatok jelenleg is futnak. 

A Legyél te is on the spot! – Helyszíni tudósítókat keresünk című ifjúsági 

tanulmányút pályázati kiírására összesen 40 db pályázati munka érkezett be a 

megjelölt határidőig. Később a felkért szakmai zsűri 5 pályázat támogatását javasolta. 

A tanulmányút pályázati nyerteseivel májusban megtörtént a szerződéskötés. 

2015. június 25-27. között került megrendezésre Budapesten a Norvégminta 

fesztivál, amely lehetőséget adott az Alapkezelő szervezeteknek, intézményeknek 

valamint a 2013 és 2016 között támogatott szervezeteknek bemutatni eddigi 

munkájukat. Közel 80 szervezet vett részt az eseményen standokkal, interaktív 

programokkal (pl. helytörténeti séták, kerekasztal-beszélgetés, stb.). 

 

Forrás: https://norvegcivilalap.hu/hu/fesztival  

2015 szeptemberében került sor az Alap Kiegészítő támogatásának meghirdetésére. A 

beadott pályázatok közül a Bíráló Bizottság összesen 31 projekt kiegészítő támogatása 

mellett döntött, összesen több mint 220.000 € értékben. 

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatairól bővebben a www.norvegcivilalap.hu 

weboldalon tájékozódhat! 

 

 

https://norvegcivilalap.hu/hu/fesztival
http://www.norvegcivilalap.hu/


SVÁJCI-MAGYAR CIVIL ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAP 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Svájci Fejlesztési Ügynökség (SCDO) 

támogató döntése alapján a Kárpátok Alapítvány – Magyarország, az Ökotárs, az 

Autonómia és a DemNet Alapítványokkal közös konzorciuma bonyolítja le a Svájci Civil 

és Ösztöndíj Alapot, amelyek összesen 5.403.500 frankot, azaz több mint 1,3 

milliárd forintot nyílt pályázati úton történő szétosztását teszik lehetővé 2012 és 2015 

között. 

A CIVIL ALAP célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil 

szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld 

régióiban, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 

vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, az alábbi két témakörben: 

- Szociális szolgáltatások nyújtása; 

- Környezeti kihívásokra adott válaszok. 

Az ÖSZTÖNDÍJ ALAP, melyet a Kárpátok Alapítvány – Magyarország kezel, célja olyan 

komplex projektek támogatása, amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek 

középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában abból a célból, hogy 

sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, tovább tanuljanak, illetve szakmát 

szerezzenek.  

 

SMÖA - Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. - A zene felemel - 

tanulmányi ösztöndíjprogram zeneileg tehetséges roma gyerekek és fiatalok számára 



 

 

SMÖA - Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa - "Menjünk együtt!" - Felnémeti 

roma tanulói hálózat 

 

SMÖA - Polgár Alapítvány az Esélyekért – Ösztöndíj a tehetségekért 

A különböző programok fotói elérhetők Alapítványunk weboldalán! 

A program záró konferenciájára 2015. október 12-én került sor a Miskolci Galériában. A 

konferencián közel 100 fő vett részt, a meghívott civil szervezetek képviselői mellett a 

donor állam, a támogatások biztosításában résztvevő állami szervek (minisztériumok, 

hivatalok) delegáltjai illetve a Támogatásokat Közvetítő Konzorcium munkatársai is. A 

http://karpatokalapitvany.hu/kat/k-pgal-ri-k/sv-jci-magyar-szt-nd-j-alap


konferenciáról egy kisfilm készült, amely az alábbi linken tekinthető meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=qrM9FoUIC34&feature=youtu.be  

A program hivatalosan 2015. október 13-án lezárult. 

 

A Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alap záró konferenciája, Miskolc, Miskolci Galéria 

A záró konferencián készült további fotókat megtekinthetik Alapítványunk weboldalán! 

A programról bővebb információt a www.svajcivil.hu honlapon találhat! 

 

„CIVIL KARRIER” – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A NONPROFIT 

SZEKTORBAN (TÁMOP 1.4.1-12/1) 

 

A projekt 2014-ben indult el, és e támogatásnak köszönhetően a Kárpátok Alapítvány – 

Magyarország 2 fő, diplomával rendelkező, 30 év alatti pályakezdő fiatalt 

foglalkoztathat főállásban 12 hónapon keresztül. A kiválasztott fiatalokra 

vonatkozóan az Alapítvány vállalta plusz 3 hónap továbbfoglalkoztatásukat a 

támogatási időszakot követően. A fiatalok folyamatos mentori segítséget kapnak, 

valamint egy szakirányú akkreditált képzésben is részt vettek. A program keretén 

belül foglalkoztatott két fő 2015-ben részt vett egy Összevont Pályázatírói Alapismeretek 

képzésen, melyet az Euzert Uniós Továbbképző Kft. tartott, és melyet sikeres vizsgával 

zártak. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrM9FoUIC34&feature=youtu.be
http://karpatokalapitvany.hu/tartalom/sv-jci-magyar-civil-s-szt-nd-j-alapok-z-r-konferenci-ja
http://www.svajcivil.hu/


 

Alapítványunk két munkatársa (középen) az Összevont Pályázatírói Alapismeretek 

képzésen 

 

FRED ROBEY – KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

A program célja az Északkelet-Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára 

biztosítani az egyetem vagy főiskola sikeres elvégzését, valamint azon lehetőségeket, 

hogy tanulmányaik elvégzése után a régióban maradjanak. Szaktudással, szakmával 

rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű értelmiségeket 

neveljen, a régió identitástudatának növelése a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy 

Károly Főiskola, a helyi önkormányzatok és a régióból származó ösztöndíjasok 

együttműködésével. 

A program eszközei: anyagi juttatás biztosítása és egy tíz hónapos a „régióban a 

régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

 A 2015/2016-os tanévben Yahya Kamel, a Miskolci Egyetem képalkotó diagnosztikai 

analitikus szakos hallgatója kezdte meg ösztöndíjas munkáját a Vöröskereszt Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei tagszervezeténél; Kárándi Dávid, az Eszterházy Károly Főiskola 

testnevelő-edző szakos hallgatója pedig Alapítványunknál kezdte meg tevékenységét. 



    

Kárándi Dávid, EKF Yahya Kamel, ME 

 

ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAM 

A Program célja, hogy szakmai tapasztalatok és gyakorlat biztosításával növelje a 

fiatalok elhelyezkedési esélyeit, továbbá elősegítse a társadalmi tudatosságot és 

az önkéntesség magyarországi eszméjének terjedését. Az Alapítványnál eltöltött idő a 

civil szektor iránti elkötelezettséget erősíti és referenciaként szolgál az álláskeresésnél. 

A program keretein belül kezdte meg önkéntes tevékenységét Rácz Gergő, az egri 

Gárdonyi Géza Gimnázium tanulója, aki kötelező közösségi szolgálatát tölti 

Alapítványunknál. Gergő angol-magyar, magyar-angol nyelvű fordításokban illetve 

általános adminisztrációban segíti munkatársaink munkáját. Az önkéntes tevékenység 

megkezdése óta Gergőnek már lejárt a kötelező közösségi szolgálat óraszáma, azonban 

jelezte, hogy szeretne a továbbiakban is az önkéntesünk maradni. 

 

A program keretén belül megvalósult projekt: 

 

PRONET – YOUTH LED SOCIAL PROJECT DEVELOPMENT 

A projekt egy fiataloknak szóló hosszú távú multidiszciplináris inkubátor projekt, 

amely keretein belül 7 országból 1-3 fős csapatok valósítják meg projektötleteiket. A 

projekt segíti a fiatalokat kapcsolati hálójuk építésében, a csapatok igényeihez igazodva 

kínál eszközöket és segítséget non-formális workshopok, kerekasztal beszélgetések, 

panel viták és tanulmányi utak szervezésével. A projekt célja, hogy a résztvevő országok 

csapatai között hosszú távú együttműködést generáljon, valamint hozzájáruljon a 

hosszútávon megvalósítható és fenntartható projektek megvalósításához. A 

programba Alapítványunk részéről 3 fő kapcsolódott be 2014-ben. A ProNet második 

szemináriumára 2015 márciusában került sor, ahol azonban az Alapítvány munkatársai 



munkahelyi elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni. A harmadik szeminárium 

2015 júliusában került megrendezésre a németországi Bad Breisigban, amin 

munkatársaink már részt vettek, egy workshopot tartottak konfliktuskezelés témában, 

továbbá lehetőségük nyílt a program többi résztvevői által tartott retorika, fundraising 

illetve online kommunikációs technikák témájú workshopokon részt venni. 

 

Konfliktuskezelés workshop – Bad Breisig, Németország, ProNet harmadik szeminárium 

 

Konfliktuskezelés workshop – Bad Breisig, Németország, ProNet harmadik szeminárium 

A projektben vállalt kisprojekt témája az önkéntesség népszerűsítése a főiskolások 

körében. Emellett a programmal célunk az is, hogy az önkéntes tevékenységük 

segítségével segítsük őket a munkaerőpiacra való integrálódásban. A program 

meghirdetését követően 5 civil szervezet és 1 fő főiskolás jelentkezését regisztráltuk. 



A főiskolás jelentkezését a Kaptárkő Egyesület fogadta, tevékenységét megkezdte a 

szervezetnél. A további 4 szervezet számára a programot Alapítványunk egyedi 

plakátokkal, szóróanyagokkal fogja népszerűsíteni a főiskolások körében. 

 

EGYÉB ESEMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÍREK 

TRANSNATIONAL GIVING EUROPE 

A Transnational Giving Europe (TGE) 

egy, a vezető európai alapítványokat és 

egyesületeket tömörítő hálózat, 

amelynek célja, hogy a TGE 

országokban (Belgium, Bulgária, 

Egyesült Királyság, Franciaország, 

Hollandia, Írország, Lengyelország, 

Luxemburg, Magyarország, 

Németország, Olaszország, Románia, 

Svájc, Szlovákia és Szlovénia) székhellyel rendelkező adományozók, vállalatok és 

magánszemélyek számára adókedvezményeik érvényesítésének biztosításával 

segítse elő az Európán belüli határon átívelő adományozást. Tagjai kiemelkedő 

kapcsolatokat ápolnak az országukban működő nonprofit szervezetek többségével és 

élvezik a nemzeti hatóságok bizalmát. A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2012-ben 

lett tagja a hálózatnak. 

Az Alapítvány 2015-ben is tagja volt a hálózatnak, de ebben az időszakban nem történt 

adományközvetítés a hálózaton keresztül. 

Az Alapítvány munkatársai azonban elkezdtek dolgozni egy kommunikációs terven, 

amellyel szeretnénk a hálózatot népszerűsíteni Magyarországon 2015 őszétől. 

További információt a hálózatról a www.transnationalgiving.eu honlapon talál! 

 

  

http://www.transnationalgiving.eu/


EGYÉB SZERVEZETI ÜGYEK 

2015. április 22-én Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi 

nagykövete meglátogatta Alapítványunkat az egri útja során, hogy jobban megismerje a 

szervezetünk tevékenységét, stábját és kuratóriumát. 

 

Colleen Bell, Amerikai Nagykövet Asszony Szekeres Sándorral (kuratóriumi tag), Bata 

Boglárkával (ügyvezető igazgató, kuratóriumi tag), Köles Sándorral (kuratóriumi elnök) 

és Havasi Norberttel (igazgatóhelyettes) 

 

 

A Nagykövet látogatása a Kárpátok Alapítványnál 



A látogatás során Köles Sándor, a kuratórium elnöke bemutatta a nagykövet 

asszonynak az Alapítvány korábbi és jelenlegi kötődését, kapcsolatait az Egyesület 

Államokkal, majd Bata Boglárka, az Alapítvány ügyvezető igazgatója összefoglalta 

programjaink fő fókuszait, szervezetünk jelentős eredményeit. A nagykövet kifejezte 

reményét a nagykövetséggel való további együttműködéssel kapcsolatban. 

„Az Amerikai Egyesület Államok szoros partnerséget ápol világszerte a civil 

szervezetekkel, hozzásegítve a civil közösségeket az egészséges támogatói környezethez, 

mivel az aktív és elkötelezett civil közösségek jelenlétét a demokratikus társadalmakban 

prioritásként kezeli az USA kormánya. Hisszük, hogy az olyan szerveződések, mint a 

Kárpátok Alapítvány – Magyarország kritikus szerepet játszanak egy egészséges 

demokráciában.” 

 

ADÓSZÁMUNK ÜGYE 

2015. január 

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus (FMO) brüsszeli irodájának félidős vizsgálata 

kimondja, hogy az Alap szabályosan működik. 

Az ügyészség (több mint két hónap után) novemberben elutasítja az Ökotársnak a 

házkutatás miatt tett panaszát. December 3-án ezért felülvizsgálati kérelemmel fordulnak 

a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. A Bíróság 2015. január 29-én megállapítja, 

hogy törvénytelen volt az Ökotárs elleni házkutatás. 

 

2015. február-május 

A KEHI kérésnek értelmében a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok működését is 

vizsgálat alá vonják, mivel ezt az alapot is e konzorcium kezeli. Ugyan nem találnak 

semmilyen érdemi szabálytalanságot, a pénzek utalása ez idő alatt "befagy", ami 

leginkább a támogatott szervezetek munkáját nehezíti meg. 

Zajlik a per a NAV-val szemben a felfüggesztett adószámok ügyében, a KEHI is 

„beavatkozik a perbe”. Az ügyben eljáró egri bírónő az Alkotmánybírósághoz fordul 

állásfoglalásért. 

2015. május 

A Kárpátok Alapítvány, s valamennyi alapot kezelő alapítvány közigazgatási jogkörben 

okozott károkozásért keresetet nyújt be a törvényszékre a KEHI-vel szemben. Az első 

tárgyalás októberre kerül kitűzésre. 

 

 

http://hvg.hu/itthon/20150528_norveg_civil_alap_vizsgalat_eredmeny
http://nol.hu/belfold/torvenytelen-volt-az-okotars-elleni-razzia-1512833
http://svajcivil.hu/


2015. június 

A Fővárosi Ügyészség a KEHI kezdeményezésére törvényességi ellenőrzést folytatott az 

érintett szervezetek ügyében (NCTA által támogatott szervezetek), és megállapította, 

hogy törvényesen működtek, tevékenységük megfelel a magyar jogszabályoknak. 

Az Alkotmánybíróság 2015 őszén megküldte állásfoglalását, a döntést visszautalta a 

bíróság részére. 

2015 októberében Alapítványunk levélben értesült arról, hogy a NAV visszavonta az 

adószám felfüggesztését a KEHI kérésére azzal az indoklással, miszerint a felfüggesztés 

indoka már nem áll fenn. Ennek eredményeképpen az Alapítvány is visszavonta a jó 

hírnév megsértése miatt beadott keresetét mind a NAV-val, mind pedig a KEHI-vel 

szemben. Az Alapítványunk adószáma így egy napig sem volt hivatalosan 

felfüggesztve. 

 

http://vs.hu/kozelet/osszes/torvenyesen-mukodnek-a-norveg-penzt-oszto-civilek-0630


A 2015-ös év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

A 2015-ös év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 
 Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

“Civil Karrier” - hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása 

a nonprofit szektorban – (Támop 1.4.1-12/1) projekt 4 258 731 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2016) 18 615 946 

Svájci Civil és Ösztöndíj Alap  7 728 083 

“ProNet – Youth led social project development” 263 499 

Összesen: 30 866 259 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 120 000 

BRIDGE Program  0 

Transnational Giving Europe  0 

Összes projekt és program 30 986 259 



A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2015-ben 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök  

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag  

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2015-ben 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Borbás Mária – irodai munkatárs 

Dulai András – prgram asszisztens 

Fodor Réka – irodai munkatárs 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Szabó Gabriella – program asszisztens 

Száraz András – program koordinátor 

Vad Anna – program asszisztens 

Vaszily Gábor – program asszisztens 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

Vígh Szilvia – program asszisztens 

 

Kárándi Dávid – ösztöndíjas gyakornok 

Yahya Kamel – ösztöndíjas gyakornok 

Rácz Gergő – önkéntes 

 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a segítséget 

támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek!  

 

Elérhetőségek:  

Kárpátok Alapítvány-Magyarország  

A Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja  

3300 Eger, Felvégi út 53.  

Tel.: (36) 516 750 Fax: (36) 516 751  

cfhu@cfoundation.org   

www.karpatokalapitvany.hu  

 

 

 

 

mailto:cfhu@cfoundation.org
http://www.karpatokalapitvany.hu/

