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Statisztikai számjel

P K 6 0 1 7 4 / 2 0 0 1 / 5
Cégjegyzék száma

Kárpátok Alapítvány - Magyarország 2007. 01. 01. - 2007. 12. 31.
Egyszerűsített éves mérleg "A" változat Időszak

ezer HUF

Sorszám A tétel megnevezése
Előző 
év/id.

Előző 
év(ek) 

módo-
sításai Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 3 978 4 181

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK  

3   02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése  

4 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 978  1 181

5   04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

6 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 000  3 000

7
  06. sorból: Befeketetett pénzügyi eszközök értékhe-
lyesb.   

8 B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) 5 373 3 671

9 I. KÉSZLETEK

10 II. KÖVETELÉSEK 2 500 2 644

11 III. ÉRTÉKPAPÍROK

12 IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 873 1 027

13 C. Aktív időbeli elhatárolások 2 316 5 840

14 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor) 11 667 13 692

15 D. Saját tőke (16.+17.+18.+19.+20.+21. sor) 8 647 12 353

16 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 1 974 1 974

17 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 3 913 6 673

18 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK   

19 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   

20
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉG-
BŐL 2 760 3 706

21
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉ-
KENYSÉGBŐL

22 E. Céltartalékok 0

23 F. Kötelezettségek (24.+25.+26. sor) 1 167 1 286

3



Kárpátok Alapítvány
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24 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   

25 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   

26 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 167 1 286

27 G. Passzív időbeli elhatárolások 1 853 53

28 FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+22.+23.+27. sor) 11 667 13 692

Keltezés: 2008.05. 08.
Kárpátok Alapítvány-Magyar-

ország
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Kárpátok Alapítvány
Magyarország • Lengyelország • Románia

• Szlovákia • Ukrajna

1 8 5 8 4 6 4 2 - 9 1 3 3 - 5 6 9
Statisztikai számjel

P K 6 0 1 7 4 / 2 0 0 1 / 5
Cégjegyzék száma

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 2007. 01. 01. - 2007. 12. 31.
Egyszerűsített éves eredménykimutatás Időszak

ezer HUF

Sorszám A tétel megnevezése Előző év/id.

Előző év(ek) 

módosításai Tárgyév

a b c d e

1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 25 046 22 661

2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 24 764 22 188

3 a) Alapítótól

4 b) Központi költségvetésből   

5 c) Helyi Önkormányzattól   

6 d) Egyéb 10 400 15 099

7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 14 364 7 089

8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

9 4. Tagdíjból származó bevétel   

10 5. Egyéb bevétel 282 473

11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

12 C. Összes bevétel (A+B) 25 046 22 661

13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 22 286 18 955

14 Anyagjellegű ráfordítások 10 240 7 439

15 Személyi jellegű ráfordítások 8 879 10 150

16 Értékcsökkenési ráfordítások 702 632

17 Egyéb ráfordítások 2 464 734

18 Pénzügyi műveletek ráfordításai 1

19 Rendkívüli ráfordítások

20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0

21 Anyagjellegű ráfordítások    

22 Személyi jellegű ráfordítások    

23 Értékcsökkenési ráfordítások    

24 Egyéb ráfordítások    
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25 Pénzügyi műveletek ráfordításai    

26 Rendkívüli ráfordítások    

27 F. Összes ráfordítás (D+E) 22 286 18 955

28 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0

29 H. Adófizetési kötelezettség 0 0

30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0

31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2 760 3 706

Keltezés: 2008.05.08.
Kárpátok Alapítvány-Magyarország

Tájékoztató adatok

A Személyi jellegű ráfordítások

1 Bérköltség 6 307 713 Ft

ebből -

        megbízási díjak

        tiszteletdíjak

2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 764 004 Ft

3 Bérjárulékok 2 077 924 Ft

B A szervezet által nyújtott támogatások 720 000 Ft
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Kárpátok Alapítvány
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Kiegészítő melléklet

Általános összefoglalás

A Kárpátok Alapítvány 2002. január 30. napján alapították, 7.000 USD (amerikai dollár) in-
duló tőkével kulturális tevékenység és az euroatlanti integráció elősegítésére.
Az induló vagyon a jogszabályok által meghatározott időben befizetésre került.
Az Alapítvány bejegyzéséről a végzést a Heves Megyei Bíróság 2002.02.07.-én adta ki, mely-
nek jogerőre emelkedése 2002.02.28. Később az alapítvány nevét Kárpátok Alapítvány – Ma-
gyarországra változtatta, melyről a végzés 2002. 03.29-én kelt.

Az alapító: Kárpátok Alapítvány – Karpatská Nadácia 
( Hlavna 040 01 Kosice, Slovak Republik )

Az Alapítvány célja:

• Ösztönzi a  civil, az önkormányzati és a  vállalkozói szféra együttműködését, elsősor-
ban az Észak-Kelet  magyarországi régió rurális térségeinek regionális fejlesztésében 
az integrált fenntartható típusú fejlődésében, a régió európai integrációjának érdeké-
ben.

• Támogatást nyújt a civil és nem kormányzati szervezeteknek, helyi önkormányzatok-
nak és azok intézményeinek a helyi demokrácia erősítését célzó programok, továbbá 
kulturális programok megvalósításához.

• Segítséget nyújt a fenti célokat szolgáló képzési programok, konferenciák szervezésé-
hez, melyek elősegítik a civil szervezetek és a helyi demokrácia más intézményeinek 
hatékonyabb együttműködését.

• Támogatja a határokon átnyúló interetnikus és határmenti regionális együttműködést.
• Elősegíti a határmenti együttműködést és a sikeresnek bizonyult programok tapaszta-

latainak elterjesztését.
• Támogatja a regionális fejlesztésben történő állampolgári részvételt és kezdeménye-

zést
• Elősegíti a Kárpátok Eurorégióban résztvevő országok, illetve az e területen élő nem-

zetek, etnikai- és vallási csoportok közötti jószomszédi és baráti  kapcsolatok fejlődé-
sét.

• Ösztöndíj jellegű támogatások odaítélésével, illetve egyéb eszközökkel segíti a Kárpá-
tok Eurorégióból és a Kárpát medence egyéb területeiről származó fiatalok képzését, 
különös tekintettel a külföldi képzési programokra.
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Kárpátok Alapítvány
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Számviteli politika

A számviteli törvény alapvető rendelkező elvek és szabályok meghatározásával az alapítványt 
döntési jogosultsággal is felruházza, melynek figyelembevételével az alapítvány saját körül-
ményeire igazítva szerkesztette meg a számviteli politikát. A számviteli politika, a számlarend 
kialakítása során figyelembe kellett venni a közhasznú szervezetekre vonatkozó sajátos előírá-
sokat is.

A számviteli politika meghatározott keretek közötti számlarendje átfogja az alapítvány teljes 
tevékenységét, az eszközök és források nyilvántartási rendjét, a bevételek, a költségek és rá-
fordítások teljes körű adatszámbavételét, adatfeldolgozási rendszerét, az értékelési módokat, 
olyan számviteli tevékenység kialakítását, mely biztosítja a megbízható és valós összkép meg-
teremtését.

Mind a beszámoló készítése, mind a könyvvezetés során alapvető célkitűzésünk volt, hogy az 
alapítvány vagyoni  és  pénzügyi  helyzetéről  megbízható  és  valós  képet  mutassunk.  Ennek 
megfelelően a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket érvényesítjük.

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Eredménykimutatás formája: 224/2000. (XII: 19.) Kormányrendelet 6.sz. melléklet szerint
Mérlegkészítés időpontja: tárgy évet követő év május 30-ig
Amortizációs politika: alapelv a társasági adótörvényben meghatározott leírási normák 

figyelembevétele
Üzleti év: Megegyezik a naptári évvel
Mérleg fordulónapja: december 31.

A számviteli politika keretében elkészült szabályzatok:
1. a Leltározási Szabályzat 
2. a Pénzkezelési Szabályzat
3. az Értékelési Szabályzat
4. a Számlarend
5. a Számlatükör
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M É R L E G

A mérlegfőösszeg az eszköz és forrás oldalon:   13.692 ezer Ft

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Az alapítványnál a befektetett eszközök aránya: 30,54 %

Az alapítvány az értékcsökkenési leírás elszámolására a társasági adótörvény szerinti lineáris 
leírási kulcsokat alkalmazta. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszkö-
zöket a használatba vételkor egy összegben számolta el költségként, de az analitikában a hasz-
nálat teljes időtartama alatt szerepelteti.

A befektetett eszközök összetétele:
Vásárolt befektetett eszközök bruttó értékben: 1.181.115.- Ft

Immateriális javak
Megnevezés Nyitó bruttó érték 2007.évi ÉCS Halmozott ÉCS Nettó érték

Szellemi termékek 172.350.- 0.- 72.350.- 0.-

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Megnevezés Nyitó bruttó érték 2007.évi ÉCS Halmozott ÉCS Nettó érték

Tárgyi eszközök
Megnevezés Nyitó bruttó érték 2007.évi ÉCS Halmozott ÉCS Nettó érték

Irodai berendezések, 
felszerelések 3.445.009.- 453.330.-        2.497.350.- 947.659.-

Üzemkörön kívüli berend. 102.234.- 7.975.- 68.778.- 33.456.-

Egyéb eszközök,
felszerelések                                341.170.-            0.                                      141.170.-            200.000.-  

Összesen: 4.060.763.- 461.305.-         2.879.648.- 1.181.115-

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések: 3.000.000.-

Forgóeszközök

Az alapítványnál a forgóeszközök aránya: 26,81 %
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Készletek: A mérlegforduló napon a készletek értéke: 0,- Ft volt.

Követelések: 
A mérlegforduló napon a követelések értéke: 2.644 ezer Ft volt.

Egyéb követelések:
Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök: 2.500 ezer Ft
Fizetett kaució:    144 ezer Ft

Értékpapírok: Értékpapírral a vállalkozás a mérleg-fordulónapon nem rendelkezett.

Pénzeszközök:

A forintban lévő pénzeszközöket a bizonylatok alapján, a ténylegesen befolyt forintértékben 
kell a nyilvántartásokban rögzíteni.
A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát

• a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon
• a forintért vásárolt valutát, devizát a kifizetett összegnek megfelelő valuta-eladási, de-

viza-eladási árfolyamon veszi nyilvántartásba.
A valutapénztár,  illetve  devizaszámla  csökkenéseinek elszámolására az alapítvány a  FIFO 
módszert alkalmazza.

A mérlegben, a valutapénztárban lévő valutakészlet a vásárláskori vételi árfolyamon, a devi-
zaszámlán lévő deviza az adományok beérkezésekor érvényes árfolyamon, azaz könyv szerin-
ti értéken lett kimutatva. A mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi 
pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása nem 
jelentős.

2007. december 31-én az alábbi záróegyenlegekkel rendelkezett az alapítvány:

Pénztárak: 3.270.-
Elszámolási betétszámlák: 24.114,44 Ft
Elkülönített betétszámlák: 1.000.000.-

Aktív időbeli elhatárolások:

A Kárpátok Alapítvány - Magyarországnak a mérleg-fordulónapon az alábbi aktív időbeli el-
határolása volt:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (2008. évben kapott, de 2007. évre járó bevétel)
Nemzeti Civil Alapprogram – működési támogatás 2007.év: 2.287.733.-
Karpatska Nadacia - „The way it works” program költségtérítése: 2.983.930.-
Rövid lejáratú kölcsönhöz járó kamatbevétel: 526.588.-
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Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
2008. évi hírlap előfizetés: 21.600.-
Étkezési utalványok: 20.000.-

FORRÁSOK

Saját tőke: 12.353 ezer Ft

Induló tőke:

Induló vagyonként az Alapító 1.974.000,-Ft, azaz Egymillió-kilencszázhetvennégy ezer forin-
tot bocsátott készpénzben az Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban az Alapítvány ren-
delkezésére. 

Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon 
hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. 

2003-2004. évi eredmény alaptevékenységből: 3.836.000.-
2005. évi eredmény alaptevékenységből: 76.975,04
2006. évi eredmény alaptevékenységből: 2.760.000.-

Tárgyévi eredmény:

Az alapítvány 2007. évi eredménye alaptevékenységből 3.706 ezer nyereség volt.
Az alapítvány 2007. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Céltartalékok:

Az alapítvány 2007. évben céltartalékot nem képzett, nem minősítette kétesnek a kintlevősé-
geit.

Kötelezettségek:

Az alapítványnak a mérleg-fordulónapon csak rövid lejáratú kötelezettsége volt 1.286 ezer Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

Megnevezés Érték
Belföldi szállítók: 97 ezer Ft
Rövid lejáratú kölcsönök: 750 ezer Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 
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- Személyi jövedelemadó 134 ezer Ft
- Egészségügyi hozzájárulás 6 ezer Ft
- Nyugdíjbiztosítási járulékok 123 ezer Ft
- Egészségbiztosítási járulékok 84 ezer Ft
- Munkaadói járulék 17 ezer Ft
- Munkavállalói járulék 9 ezer Ft
- ING Magánnyugdíj pénztár 3 ezer Ft
- AB Aegon Magánnyugdíj p. 31 ezer Ft
- Erste Magánnyugdíj pénztár 12 ezer Ft
- Jövedelemelszámolási számla: 20 ezer Ft
Összesen: 439 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

A Kárpátok  Alapítvány  –  Magyarország  a  224/2000.  (XII.19.)  kormányrendelet  szerint  a 
2007. évben kapott adományok bevételként elszámolt összegéből, a 2008. évre járó költségek 
ellentételezésére,  programokra kapott támogatásokat  időbelileg elhatárolta.  Melyek összeg-
szerűen a következők:

Országos Foglalkoztatási Alapítvány működési költségekre: 31 ezer Ft

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 22 ezer Ft

Mobiltelefon költség: 10 ezer Ft
Telefon és faxköltség: 12 ezer Ft

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország „A” típusú, összköltség eljárású eredménykimutatást 
készít, a felmerült költségeit költségnemenként számolja el.

Összes közhasznú tevékenység bevétele:      22.661 ezer Ft  

Az alapítvány 2007. évben közhasznú célú működésre kapott támogatása 22.188 ezer Ft volt, 
melyet működési költségekre és cél szerinti támogatásokra használt fel.
Ebből 

- működési költségre kapott támogatás: 10.807 ezer Ft
- különböző programokra kapott támogatás: 11.381 ezer Ft
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Adományozó szervezet Adományozott összeg  
                                                                                                        2007. év  
Működési költségre kapott támogatás
Nemzeti Civil Alapprogram 2006-2007 évi költségekre:    523 ezer Ft
Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi költségekre: 2.288 ezer Ft
SZJA 1%-os bevétel:      37 ezer Ft
Országos Foglalkoztatási Alapítvány: 1.596 ezer Ft
Kárpátok Nemzetközi Alapítvány:                                              6.363 ezer Ft  
Összesen:           10.807 ezer Ft

Különböző programokra kapott támogatás 
Nemzeti Civil Alapprogram Erdélyi és partiumi civil szervezetek projekt-előkészítő tréningje: 

1.700 ezer Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Civil belépő Európába – tanulmányút:    600 ezer Ft
Nemzeti Civil Alapprogram Roma Projekt Asszisztens képzésre:    382 ezer Ft
Kárpátok Nemzetközi Alapítvány: 2.324 ezer Ft
Karpatska Nadacia („The way it works”): 4.139 ezer Ft
Soros Alapitvány programjára kapott támogatás:                                               2.236 ezer Ft  
Összesen:          11.381 ezer Ft

Különféle egyéb bevételek:
Kapott költségtérítés, kerekítés:   69 ezer Ft
Egyéb kapott kamat: 323 ezer Ft
Térítés nélkül kapott eszközök:   81 ezer Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Anyagjellegű ráfordítások:      7.439 ezer Ft
Anyagköltség:     114 ezer Ft
Igénybe vett szolgáltatások költségei:  7.075 ezer Ft
- melyből: 

- szállítási költség: 501 ezer Ft
- bérleti díjak 1.211 ezer Ft
- hirdetés, nyomdaköltség 723 ezer Ft
- előfizetési díjak 273 ezer Ft
- utazási költség 2.054 ezer Ft
- telefon költségek 419 ezer Ft
- egyéb 1.894 ezer Ft

- melyből levéldíjak 68 ezer Ft
előadói és tanácsadói dij 1.011 ezer Ft
egyéb 815 ezer Ft

Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei: 250 ezer Ft
- melyből

- hatósági díjak 59 ezer Ft
- bankköltség 126 ezer Ft
- biztosítási díjak 4 ezer Ft
- egyéb díjak 61 ezer Ft
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Személyi jellegű ráfordítások:  10.150 ezer Ft

Bérköltség: 6.308 ezer Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés: 1.764 ezer Ft
Bérjárulékok: 2.078 ezer Ft

Értékcsökkenési leírás:

Az alapítvány értékcsökkenési elszámolása a következőképpen alakult:

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása: 461 ezer Ft
Egyösszegű értékcsökkenési elszámolás:         171ezer Ft  
Összesen: 632 ezer Ft

Egyéb ráfordítások:                  734 ezer Ft        
2007. december 31-én az egyéb ráfordítások összetétele az alábbiak szerint alakult:

Kifizetett cél szerinti támogatások: 720 ezer Ft
- CSP – Kárpátok Ösztöndíj Program 720 ezer Ft

Árfolyamveszteség: 10 ezer Ft
Adók, illetékek, hozzájárulások: 2 ezer Ft
Különféle egyéb ráfordítások: 2 ezer Ft
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Kárpátok Alapítvány - Magyarország
2007. évi ráfordítások részletezése

Anyagjellegű ráfordítások:  7.439 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások:  10.150 ezer Ft
Egyéb ráfordítások:  14 ezer Ft
(Kifizetett cél szerinti támogatások nélkül)
Összesen:                                                                17.603 ezer Ft  

Programok szerinti bontásban:             13.405 ezer Ft  

1. Nemzeti Civil Alapprogram 2006-2007. évi működési támogatás
Irodaköltség:     5.894 Ft
CD jogtár: 183.720 Ft
Újság előfizetés:                                        20.400 Ft  
Összesen:       210.014 Ft

2. Nemzeti Civil Alapprogram 2007-2008. évi működési támogatás
Irodaköltség: 3.920 Ft
Bérleti díjak: 297.500 Ft
Hirdetés, reklám, propaganda: 3.960 Ft
Utazási költség: 11.990 Ft
Telefonköltség: 84.000 Ft
Másolási díj: 3.375 Ft
Bankköltség: 36.000 Ft
Jogi tanácsadás. 40.000 Ft
Bérköltség. 1.203.000 Ft
Reprezentációs költség: 4.378 Ft
Adómentes természetbeni juttatás: 201.000 Ft
Bérjárulékok:                                            398.610 Ft  
Összesen: 2.929.391 Ft

3. Erdélyi és partiumi civil szervezetek projekt-előkészítő tréningje (NCA)
Szállítási költség: 174.732 Ft
Autó bérleti díj: 27.690 Ft
Terembérleti díj: 26.861 Ft
Utazási költség: 363.708 Ft
Előadói díj: 980.840 Ft
Étkezési költség:                                      126.173 Ft  
Összesen:       1.700.004 Ft
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4. Civil Belépő Európába – Tanulmányút (NCA)
Utazási és szállásköltség: 450.000 Ft
Tréning előadói díj: 30.000 Ft
Bérköltség: 100.000 Ft
Bérjárulékok:                                            20.000 Ft  
Összesen: 600.000 Ft

5. Roma projektasszisztens képzés (NCA)
Utazási és szállásköltség: 89.500 Ft
Bérköltség: 60.000 Ft
Étkezési költség:                                      110.768 Ft  
Összesen: 260.268 Ft

6. Soros Alapítványi program
Irodaköltség: 8.200 Ft
Autóbérleti díj. 7.500 Ft
Előfizetési díjak: 74.712 Ft
Hirdetés, reklám, propaganda: 691.210 Ft
Utazási költség: 99.850 Ft
Munka és kiszállási díjak: 50.000 Ft
Hatósági, biztosítási díjak: 62.880 Ft
Bérköltség. 236.851 Ft
Reprezentációs költség: 1.700 Ft
Bérjárulékok: 73.688 Ft
Vásárolt tárgyi eszközök:                       691.800 Ft  
Összesen: 1.998.391 Ft

7. „The way it works” Társadalmi felelősségvállalás program:
Irodaköltség: 37.561 Ft
Szállítási költség: 175.600 Ft
Bérleti díjak: 410.200 Ft
Utazás, kiküldetési díj: 969.646 Ft
Egyéb igénybe vett szolg.: 52.621 Ft
Bérköltség: 1.456.094 Ft
Személyi jellegű kifizetések: 25.000 Ft
Reprezentációs költség: 932.711 Ft
Bérjárulékok:                                            31.478 Ft            
Összesen: 4.090.911 Ft

8. Országos Foglalkoztatási Alapítvány programja:
Bérköltség: 1.150.000 Ft
Személyi jellegű kifizetések: 22.800 Ft
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Adómentes természetbeni juttatás: 60.000 Ft
Bérjárulékok:                                            383.600 Ft          
Összesen: 1.616.400 Ft

Általános működési költségek                  4.198 ezer Ft  

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Az alapítvány 2007. évben csak cél szerinti tevékenységet végzett.

Az alapítvány mentesült a társasági adóbevallás elkészítése alól, mivel – az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 31. §. alapján erre lehetőség volt – nyilatkozott, hogy a 2007. 
évben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan 
költséget, ráfordítást nem számolt el.

Az alapítvány az iparűzési adóbevallás elkészítése alól is mentesül egy nyilatkozat ellenében, 
miszerint a 2007. évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így nem ért el jövedelmet, 
mely után társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett volna.

Az átlagos statisztikai létszám 4 fő volt. A dolgozók bérezési formája: munkaviszonyban ka-
pott munkabér.

2007. december 31-én az alapítvány munkaviszonyban álló dolgozói és beosztásuk:
Mészáros Ákos: igazgató
Bata Boglárka: program koordinátor
Apostolné Haui Boglárka: program koordinátor
Kovács Melinda pénzügyi munkatárs
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KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kárpátok Alapítvány - Magyarország közhasznú szervezet 2007. évben költségvetési támo-
gatást nem kapott és nem használt fel, viszont kapott támogatást a Nemzeti Civil Alapprog-
ramtól ( NCA ) amit teljes egészében felhasznált 5.492.466 Ft összegben.

Eger, 2008. május 08.
     Kárpátok Alapítvány – Magyarország 

1



Kárpátok Alapítvány
Magyarország • Lengyelország • Románia

• Szlovákia • Ukrajna

VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Az alapítvány induló tőkéje: 1.974 ezer Ft

Tárgyévi eredmény: 3.706 ezer Ft

Saját tőke 2007. 12. 31-én: 12.353 ezer Ft

Eger, 2008. május 08. 
     Kárpátok Alapítvány – Magyarország 
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CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

A Kárpátok Alapítvány - Magyarország közhasznú szervezet 2007. évben az alábbi cél szerin-
ti juttatásokat adományozta:

Adományozott szervezet/személy Ország FT

Havril Roland Magyarország 400.000

Kiss Andrea Magyarország 160.000

Szabó Marianna Magyarország 160.000

 Összesen:  720.000

Eger, 2008. május 08. 
     Kárpátok Alapítvány – Magyarország 
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KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

A Kárpátok Alapítvány - Magyarország közhasznú szervezet központi költségvetési szervek-
től, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől 2007. évben támogatást nem kapott.

Eger, 2008. május 08.
     Kárpátok Alapítvány – Magyarország 
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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A Kárpátok Alapítvány - Magyarország közhasznú szervezet a 2007. évben nem nyújtott sem-
miféle szolgáltatást és nem fizetett tiszteletdíjat az alapítvány vezető tisztségviselőinek.

Eger, 2008. május 08.
     Kárpátok Alapítvány – Magyarország 
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BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

A Kárpátok Alapítványt (pontosabban annak jogelődjét a Határvidék Alapítványt) 1995-ben 
közösségi  kezdeményezésre  alapították.  Az  alapítvány  a  Kárpátok  Eurorégió  mind  az  öt 
országában  (Magyarország,  Lengyelország,  Szlovákia,  Ukrajna,  Románia)  működtet  helyi 
irodákat,  melyek  mindegyike  különálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  civil  szervezet,  s 
együttesen  alkotják  a  Kárpátok  Alapítványi  Hálózatot. A  magyarországi  iroda  Egerben 
működik immár tizedik éve, és itt van az Alapítvány Központja is. 
A Kárpátok Alapítvány:  adományozással,  projekt-minőségbiztosítással  és  operatív  projekt-
menedzsmenttel egyaránt foglalkozik. A kezdetektől fogva az Alapítvány közel hétmillió dol-
lárnak megfelelő összegeket adományozott non-profit szervezetek és önkormányzatok százai-
nak, mellyel nagyban hozzájárult a határokon átívelő etnikai, politikai és gazdasági együttmű-
ködés előmozdításához.

A Kuratórium felépítése:
Elnök: Köles Sándor
Titkár: Borsos Endre
Tagok: Lőrinczi Csaba 

Mátyás János

A Felügyelő Bizottság felépítése:
Dr. Aradszky Zsolt
Tóth Elemér
Ráczné Dr. Horváth Ágnes

2007. évben fontosabb programok kiemelése:

Roma projekt asszisztens képzés (NCA)
Finanszírozása Nemzeti Civil Alapprogramból pályázat útján nyert támogatással, 1.200.000 
Ft összegben.
Olyan 20 roma non-profit szervezeteknek kínáltunk továbbképzési lehetőséget, akik a roma 
társadalom fejlődéséért, az esélyegyenlőségi feltételek megteremtéséért aktívan tenni akarnak, 
és megvalósításra váró projekt ötletekkel is rendelkeznek, de a megfelelő finanszírozás meg-
szerzése és a projektek minőségi lebonyolítása meghaladja a jelenlegi kapacitásukat.
A tréning 2006. őszén kezdődött és 2007. márciusában fejeződött be.

Tréning tematika:
• Csoportos  projektelemző  munka,  tapasztalatcsere,  a  szervezetek  bemutatkozása, 

sikeres projektjeik ismertetése, ismerkedés. 
• Alapismeretek  pályázatíráshoz,  a  résztvevők  projekt-menedzsment,  projekt-

minőségbiztosítási  és  projekt-előkészítési  ismereteinek  szélesítése,  mélyítése, 
gyakorlati és elméleti tanácsadással.

• Roma  civil  szervezetek  pályázati  ismeretekkel  való  ellátása,  felkészítése  a 
támogatások  fogadására.  A  szervezetek  emberi-erőforrás,  kapcsolati  és  anyagi 
kapacitásainak növelése a hosszú távú együttműködés révén. 
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• Gazdasági és pénzügyi alapismeretek nyújtása. 
• Kapcsolati háló létrehozásának lehetőségei a programon jelenlévő és más a térségben, 

az ország keleti részén működő non-profit, roma ügyekkel, foglakozó szervezetekkel, 
ezáltal térségi együttműködésüket és koordinációjukat fejlesztve.

• Projektötletek kiértékelése, elemzése.

Erdélyi és partiumi civil szervezetek projekt-előkészítő tréningje (NCA)
A program célja felkészíteni határon túli civil szervezeteket Európai Uniós források fogadásá-
ra. Ezáltal képessé tenni ezen szervezeteket határokon átívelő együttműködési projektek ki-
dolgozására  és  megvalósítására,  illetve vállalt  küldetésük hatékonyabb  teljesítésére.  Olyan 
szervezeteknek kívántunk segítséget nyújtani,  akik a helyi civil  társadalom fejlődéséért,  az 
esélyegyenlőségi  feltételek  megteremtéséért  aktívan  tenni  akarnak,  és  megvalósításra  váró 
projekt ötletekkel is rendelkeznek, de a megfelelő finanszírozás megszerzése és a projektek 
minőségi lebonyolítása meghaladja a jelenlegi humán-erőforrás kapacitásukat. Jelen projekt 
keretében célunk volt, hogy képessé tegyük ezeket a szervezeteket ötleteik formába öntésére 
és megvalósítására.
A projekt előkészületeit 2007. első negyedévében kezdtük meg, amikor is a korábban megál-
lapodott partnerszervezetünk egyéb elfoglaltsága miatt, új külföldi partnerszervezetet kellett 
keresnünk, aki a projekt megvalósításában segítségünkre volt. Az Erdélyi Civil Magyar Szer-
vezetekért Alapítvány (Kolozsvár) vállalta ezt a feladatot, s 2007. márciusában az együttmű-
ködési megállapodás megkötése után segítségünkre volt a felhívás megtervezésében, meghir-
detésében, illetve a jelentkező szervezetek kiválasztásában, valamint a nagyváradi képzés elő-
készületeinek elvégzésében. 

A képzés első fordulójára 2007. április 19-20-án került sor, Nagyváradon összesen 22 fő rész-
vételével, ahol a résztvevők az Európai Unió intézményrendszerét, és finanszírozási politiká-
ját és forrásait, valamint a romániai operatív programok mellett a projektek generálását, és a 
pályázatírás ismereteit sajátíthatták el; s melyeket egyéni és csoportos módszertani feladatok-
kal gyakorolhattak. 
A képzés két fordulója közötti időben a résztvevő szervezetek összesen 18 db projektötletet 
nyújtottak be, melyeket felkért szakértőink és az alapítvány munkatársainak stábja értékelt ki. 
A képzési programsorozat második, egyben projektzáró fordulójára Debrecenben került sor, 
2007. május 20-21-én, ahol a résztvevők a Projekt Ciklus Menedzsment tematikája alapján a 
projektek  gyakorlati  megvalósításával  kapcsolatosan  bővíthették  ismereteiket,  a  benyújtott 
projektötletek szakértőink által nyújtott  csoportos és személyes  konzultációk igénybevétele 
által. A szakértők illetve alapítványunk munkatársai továbbra is rendelkezésre állnak a pro-
jektbe bevont szervezetek számára szakmai kérdések és technikai segítségnyújtás esetében; s 
a kialakult hálózatot azóta is fenntartjuk, valamint ugyancsak a Nemzeti Civil Alap támogatá-
sával lehetőségünk nyílt, hogy 2007. júniusában egy szakmai tanulmányút keretében vendégül 
láttuk Magyarországon határon túli kollégáinkat. 

Civil Belépő Európába – Tanulmányút (NCA)
A projekt legfőbb eredményének tekintjük, hogy a tanulmányutunkon 16 romániai magyar ci-
vil szervezet, 16 munkatársának tudtunk lehetőséget biztosítani a részvételre, amely által köz-
vetlenül nyerhettek betekintést egy Európai Uniós finanszírozású projektek gyakorlati megva-
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lósításába,  buktatóiba,  illetve  előnyeibe,  hátrányaiba.  Ezáltal  olyan  ismeretekhez  jutottak, 
amelyet a jövőben kamatoztatni tudnak majd hasonló projektek lebonyolítása során, hiszen 
Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, amely által a határon túli civil 
szervezetek számára is elérhetővé váltak az EU Strukturális és Kohéziós Alapjai. A gyakorlati 
tapasztalatokat a jövőben pedig az erdélyi magyar civil társadalom erősödésében kamatoztat-
ják, hiszen programunk mind a partnerségi együttműködések megkötését, mind pedig az Eu-
rópai Uniós források lehívását ösztönözte. A végrehajtásban az Erdélyi Civil Magyar Szerve-
zetekért Alapítvány (Kolozsvár) két munkatársa, bevont szakértők, és alapítványunk munka-
társai (2 fő) vettek részt. 

„The way it works” Társadalmi felelősségvállalás program
A program célja, hogy a régióban működő üzleti-, köz- és civil szervezetek körében megho-
nosítsuk a hazai és nemzetközi társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos „jól bevált” gya-
korlatokat, ezáltal növelve a térség társadalmi problémáinak megoldására irányuló érzékeny-
séget és aktivitást. Elsősorban a 3 szektor párbeszédének előmozdítására törekszünk, melynek 
érdekében számos nemzetközi, regionális és helyi konferenciát, munkatalálkozót rendezünk, 
melyek a már kialakult hálózatok egybekapcsolását is célozzák.
A Kárpátok Alapítvány az Európai Bizottság Munkaügyi-, Szociális- és Esélyegyenlőségi Ál-
talános Igazgatóságának támogatásával 2006-ben indította el a mára már lezárult a “The Way 
It Works” című projektjét.  A projekt célja, hogy felkeltse a közfigyelmet a CSR iránt, meg-
könnyítse a kurrens információhoz való hozzáférést az érdekeltek számára a Kárpátok Régió-
ban, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovákia határmenti területein. A projekt so-
rán egy négy országot átfogó kutatási program indult el, amelynek eredményei 2007-ben a 
szlovákiai Eperjesen megrendezésre kerülő nemzetközi CSR konferencián került bemutatásra. 
A résztvevők a négy ország helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű civil szervezetei-
nek, önkormányzatainak, közigazgatási intézményeinek, vállalkozásainak és gazdasági társa-
ságainak döntéshozói közül kerültek ki. Az eredmények bemutatásának másik fontos eleme a 
program honlapja  (www.thewayitworks.org), ez a virtuális platform mindig elérhető, napra-
kész információt nyújt, bemutatja a Kárpátok Régióban, Európában és a tengerentúlon már lé-
tező jó gyakorlatokat,  illetve  állandó kapcsolatot  biztosít  a  programban résztvevői,  illetve 
minden újonnan csatlakozó számára. 
A kutatás fórumai, beszélgetései, illetve a konferencián és a honlapon megfogalmazott igé-
nyeknek megfelelően a Kárpátok Alapítvány “The Way It Works” lezárulta után is folytatni 
kívánja közvetítő tevékenységét, mellyel célja, hogy elősegítse a régióban működő vállalatok 
és civil szervezetek közötti párbeszédet a jövőbeni együttműködések reményében, valamint 
hogy a társadalmi felelősségvállalás a régióban működő vállalatok stratégiai gondolkodásának 
részévé váljon.
A projekt során szerzett ismereteinket felhasználva a Kárpátok Alapítvány többek között kö-
tetlen beszélgetéssorozat formájában kívánja elősegíteni a párbeszéd folytatását, erősödését. A 
jövőben rendszeresen megrendezésre kerülő CSR kávézók más-más cégektől és szervezetek-
től érkező előadói a jól bevált gyakorlatokat és a megszerzett tapasztalatokat osztják meg az 
érdeklődőkkel. A sorozat első alkalma 2007 telén valósult meg. Itt tovább erősödött a véle-
mény, hogy van valós igény a Társadalmi felelősségvállalásról folyamatos párbeszédet foly-
tatni, s ennek megfelelően a Kárpátok Alapítvány – Magyarország elkötelezett ezen tevékeny-
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ség ösztönzésére, támogatására, s az ebben való részvételre. Jelen pályázati felhívás ezen cé-
lunk megvalósítására irányul. 

Országos Foglalkoztatási Alapítvány programja
A program neve: „Civil szervezetek foglalkoztatási kapacitásának tartós növelése”Az OFA 
Kuratóriuma 2007. április 2-ai ülésén úgy döntött, hogy a Támogatott pályázati programjának 
–  a  pályázati  kiírás  szerinti  célja  –  megvalósítását  2.513.400,-  Ft,  azaz   kettőmillió-
ötszáztizenháromezer-négyszáz forint  vissza  nem térítendő támogatásban  részesíti  a  2007. 
május 31 – 2008. április 30-i időszakra. Jelen programban  1 fő fiatal diplomás regisztrált ál-
láskereső alkalmazását vállalta és teljesíti. 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj
Az ösztöndíj megalapítója, Fred Robey, a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány egyik kuratóriu-
mi tagja, és kiemelkedő támogatója,  aki 100.000 USD-t adományozott a program megalapo-
zása céljából. Az Alapítvány az összegből egy 5 éves ösztöndíj programot indított el a Kárpá-
tok Eurorégió 5 országában –ahol a Kárpátok Alapítványok helyi irodáinak hálózata műkö-
dik:  (Magyarország,  Lengyelország,  Románia,  Szlovákia,  Ukrajna).  Ebből  az  összegből 
4000 USD jut évente minden egyes országnak.
A 2006/2007- es tanévben az alapítvány 1 főt támogatott, mert akkor még kísérleti jellegű 
volt a program, viszont a 2007/2008-as tanévben 3 főt a Miskolci Egyetem tanulói közül.

A program célja: 
Észak Kelet Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára biztosítani az egyetem 
sikeres elvégzését,  valamint az egyetemi  tanulmányok alatt  biztosítani azon lehetőségeket, 
hogy tanulmányaik elvégzése után a hallgatók a régióban maradjanak. A program célja, hogy 
szaktudással, szakmával rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű 
értelmiségieket neveljen. A régió identitástudatának növelése a Miskolci Egyetem, a helyi ön-
kormányzatok és a régióból származó ösztöndíjasok együttműködésével.

A program eszközei:
• anyagi juttatás   (CF-Fred Robey) – 2000 USD/hallgató/év/10 hónap
• oktatási juttatás  : Minden ösztöndíjas személyi konzulenssel működik együtt, aki ha-

vonta min. két órában segíti a hallgató munkáját. (Központ)
• képzési hozzájárulás  : szakmai gyakorlat/önkéntes munka teljesítése a régióban helyi 

önkormányzatoknál,  civil  és  üzleti  szervezeteknél  (Központ+CF);  tanulmányi  utak 
nemzetközi közegben (az első évben ez nem valósul meg, további források bevonása 
szükséges megvalósításához).

• Szociális juttatás  : a kisgyermekes anyák részvételének biztosítása, a Miskolci Egyete-
men létre kell hozni olyan gyerek-felügyeleti intézményt, mely a kisgyermekes anyák 
számára biztosítja az órák látogatását és a tanulás lehetőségét (az első évben ez nem 
valósul meg, további források bevonása szükséges megvalósításához).
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Egyéb programok:

Kárpátok-Híd Európába - Legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a felzárkózás ér-
dekében (BRIDGE):
Célunk olyan kölcsönös előnyöket nyújtó partnerségek kialakítása, melyek helyi újító ötletek 
megvalósítására, hosszú távon történő fenntartására irányulnak.
Első kísérleti  projektünk a Szikszói kistérségben hátrányos helyzetű emberek képzésére és 
foglalkoztatására irányult, a civil-önkormányzati-gazdasági szektor együttműködésében meg-
valósult projektet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Esélyegyenlőségi Nívódíjjal jutalmazott.
2007-ben a Kárpátok Alapítvány-Magyarország az INTERREG III. A. – Magyarország-Szlo-
vákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006 keretén belül a Felső-Tisza és-Bodrog vidé-
kén egy, a térség falusi- és vízi turizmusát nemzetközi szinten fejlesztő projektben működött 
közre a Falusi Turizmus Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével (Nyíregyháza) illetve 
a SOSNA (Kassa) civil szervezettel. 
A program keretében a Kárpátok Alapítvány az alábbi 4 elem keretében készíti fel a civil 
szervezeteket az Európai Uniós források eléréséhez: 

1. technikai jellegű segítség nyújtása a projektötletek kidolgozásához, és a pályázatok el-
készítéséhez

2. pénzügyi hozzájárulása (vissza nem térítendő támogatás formájában) a szükséges ön-
rész biztosítása érdekében (a projekt összköltségének kb. 5-10%-a)

3. a projekt végrehajtásához, kivitelezéséhez szükséges szakértői minőségbiztosítási hoz-
zájárulás (menedzsment feladatok ellátása)

4. a projekt likviditásának biztosítása visszatérítendő támogatás formájában
      (10-30% - a projekt költségvetésének) 

Határokon átívelő együttműködési program célja a határokon átnyúló, regionális és kö-
zösségi-, gazdasági fejlődést elősegítő, helyi kezdeményezésű projektek motiválása és támo-
gatása.

Kárpátok Oktatási Programot az amerikai Robey Family Foundation támogatásával 2005-
ben dolgoztuk ki, amelyet az idei évben indítottunk útjára, s melynek célja a Kárpátok régió-
ban tevékenykedő oktatási  központok hálózatosodásának ösztönzése a Kárpátok Eurorégió 
valamennyi országában, az oktatási rendszerből származó hátrányok leküzdése és megszünte-
tése érdekében. Ennek érdekében a program a hátrányos helyzetű, 50.000 fő alatti lakosú vi-
déki térségek általános és középiskoláinak közösségfejlesztésre irányuló oktatási tevékenysé-
geit kívánja támogatni, a pályázati felhívás 2007 év végén került kiírásra. 

Európai Polgárok Fóruma:  ez a kezdeményezés  hozzájárul  az állampolgárok és az őket 
képviselők közötti egyre növekvő távolság csökkentéséhez és az Európai Unió állampolgárai 
közötti interkulturális párbeszéd előmozdításához, és erre alkalmas új mód-szerek felhaszná-
lásával segíti a közösségek véletlenszerűen kiválasztott tagjai közötti tájékozott és megalapo-
zott párbeszédet. Ezt a projektünket 2006. őszén és telén valósítottuk meg a határ közelében 
fekvő két kistérségben (magyar és szlovák); ahol a véletlen kiválasztáson alapuló, reprezenta-
tív mintájú felkért állampolgárok a térség fejlődésével kapcsolatos ajánlásaikat közösen fogal-
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mazták meg. S mely ajánlásaikat nemcsak a helyi, regionális és nemzeti szintű döntéshozók-
hoz terjesztenek be, hanem egyenes az európai, transznacionális fórumokon is előterjesztenek.

Kiadványok, publikációk

Kárpátok Alapítvány bemutatkozó PR kiadványa nyomtatott formátumban került megjelente-
tésre, 5000 példányban a Soros Alapítvány támogatásával .

További információk a www.karpatokalapitvany.hu     honlapon találhatók.

Eger, 2008. május 08.
Kárpátok Alapítvány – Magyarország
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