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Az alapítvány mőködése 
 
Az alapítvány tevékenysége az elmúlt évben is elsısorban adományok győjtésére terjedt ki, 
melyek segítségével támogatta a Kárpátalján mőködı ferenceseket és a mőködési területükön 
élı helybéli lakosok erıfeszítéseit az Alapító Okiratban megfogalmazott területeken. A kura-
tórium tagjai, valamint aktivisták tevékenységüket társadalmi munkában fejtették ki. Szorosan 
együttmőködünk a magyarországi Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtarto-
mánnyal. 
 
A 2004. évben is töretlen volt adományozóink bizalma a ferencesek Kárpátalján kifejtett tevé-
kenysége iránt. Az adakozók száma tovább növekedett 2003-hoz képest, és meghaladta az 
eddigi legmagasabb 2001. évi értéket, amikor árvíz pusztított a területen. Az egyéni adomá-
nyok mintegy 32%-al növekedve elérték a 24,3 MFt-ot. A személyi jövedelem adó 1%-áról 
történı rendelkezés folyományaként 15,0 MFt-ot kaptunk, mely 20%-os növekedést jelent. A 
Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében pályázatokat nyújtottunk be, és 670 eFt-ot nyer-
tünk a mőködési költségek támogatására, valamint 3,5 MFt-ot a Kárpátalján mőködı civil 
segítık és aktivisták képzésére. 
 
Az Alapítvány kuratóriumának hosszú távú célja, hogy az adományozók egymás közti és az 
adományozottakkal való kapcsolatát szorosabbá tegye. Célunk, hogy ne csak anyagi, hanem 
lelki közösség is kialakuljon. Ennek érdekében ismét megrendeztük az immár szokásos ad-
venti találkozónkat adományozóink és a Kárpátalján mőködı ferencesek, valamint a támoga-
tásunkban részesülık között. Ez évben a vendégünk Majnek Antal püspök úr volt, aki nem-
csak a ferencesek mőködési területérıl, hanem egész Kárpátalja viszonyairól, lelki életérıl 
beszámolt, egyben ismertette terveiket is. 
 
Pénzforgalmunk és vagyonunk alakulásának bemutatására mellékeljük a 2004. évi mérleg-és 
eredmény kimutatásunkat. Az adományok magas szintje lehetıvé tette további tartós elkötele-
zettségek vállalását, a ferencesek mőködési területén üzemelı intézmények fokozott támoga-
tását. A tartós elkötelezettséggel az Alapítvány azt vállalja, hogy a támogatást éveken át folyó-
sítja, és felmondásra csak egy év türelmi idıvel kerülhet sor.  
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Kapott adományok és egyéb bevételek 
 
Az alapítvány összes bevétele 45963 eFt volt. A bevételek többsége egyéni adomány volt: 
24304 eFt, amit kiegészített az APEH-tól átutalt 15041 eFt, ami a személyi jövedelemadó 1 
%-áról történı rendelkezés folyománya. Pályázatok útján 4170 eFt-ot kaptunk. Az Alapítvá-
nyon keresztül továbbított céltámogatások 3195 USD-t (mintegy 605 eFt) és 2560 EUR-t 
(mintegy 640 eFt), valamint 75 eFt-ot tettek ki. Egyéb bevételeink (pl: bankkamat) 1128 eFt 
összegben álltak rendelkezésre.Az egyéni adományozók megoszlását és az adományozott ösz-
szeget az alábbi táblázat mutatja. 
 

Adomány értéke Adakozó Összes adomány Átlagos adomány 
eFt db % MFt % eFt/db 
≥100 69 6 11,6 48 168 

100>a≥50 73 7 4,3 17 59 
50>a≥20 165 15 4,5 19 27 
20>a≥10 209 20 2,2 9 11 

<10 551 52 1,7 7 3 
Összesen 1067 100 24,3 100 22,8 

  
 
Az Alapítvány kiadásainak összetétele 
 
A kiadások négy fı csoportba sorolhatók: közhasznú támogatások (23480 eFt), cél szerinti 
támogatások (3546 eFt), az Alapítványon keresztül továbbított támogatások (1320 eFt), elkü-
lönített pénzalaptól kapott támogatás felhasználása (868 eFt) és az Alapítvány mőködési költ-
ségei (2374 eFt). A kifizetések között meghatározó a közhasznú támogatások aránya (74%), a 
cél szerinti támogatások 11%-t, a továbbított támogatások 4%-t, az elkülönített pénzalapoktól 
kapott támogatás felhasználása 3%-t, míg a mőködési költségek 8%-t tettek ki. 
 
A közhasznú támogatások részletezése 
 
                                                                                eFt                     eFt 

• Egészségügyi támogatások és segélyezések  
(gyógyszerek, gyógyászati eszközök,  
speciális gyógykezelés)                  249 
 

• Tanulmányi támogatások                                                  126 
 
• Kirándulások, nyári táborozások  

mintegy 600 gyereknek                 680 
 

• Intézmények támogatása             10316 
Ebbıl: Nagyszılısi Szoc. Közp.                  6000 
 Técsıi Karitász                   1150 
 Huszti Karitász                                500 

Viski Karitász                                                      300 
Viski Cigányház                                                  250 
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                                                                            eFt                           eFt 
 
Aklihegyi Óvoda                    400 

 Bustyaházi Óvoda                  1356 
 Szlatinai Óvoda                                                   360 
 

Összesen 6 óvodában (egy részük a Karitászon belül) és több  
cigány közösségben támogattunk mintegy 250 gyermeket. 

 
• Rendszeres élelmiszer segély                                                                        1020 

 
A segélyezésre szánt összegbıl több, mint 350 család kap 
napi ebédet, ill. havi élelmiszer támogatást. 

 
• Húsvéti és karácsonyi ajándékcsomag                3300 

Ebbıl: Nagyszılıs+Tiszahát                   1500 
 Huszt+Visk         1200 
 Técsı            600 

 
Összesen több, mint 1600 család kapott ajándékcsomagot. 

 
• Tüzelı támogatás                                                 1340 

Ebbıl: Nagyszılıs+Tiszahát                     700 
 Huszt                      240 
 Técsı                      200 
 Visk                       200 

 
Összesen mintegy 330 család kapott támogatást vagy  
természetben vagy pénzösszegben a téli tüzelı beszerzéséhez. 

 
• Egyéb segélyezés                                              1037 

Ebbıl: Mikulás csomag mintegy 800 gyereknek            225 
Aktivisták támogatása                                         352 
Mozgássérült gyerekek napi szállítása               340 
Egyéb                                                                  120 

 
• Eszközök javítása, beszerzése és üzemeltetése                                           1107 

Ebbıl: Gépkocsi fenntartás + biztosítás                        537 
 Ping-pong asztal vásárlás                                     70 
 Autó vásárlás                                                     350 
 Nagyszılıs templom hangosítás                        150 
 

• Épületek karbantartása, bıvítése                          4350 
Ebbıl: Viski templom festése                                        250 
 Sárosoroszi plébánia ép.                                  1000 
 Bustyaháza templom ablakok cseréje                100 
 Fancsika plébánia felújítása                               450 
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                                                                                     eFt                         eFt 
 
    Királyháza plébánia felújítása                                            150 
    Nagyszılısön a rendházban kápolna kialak.                      150 

               Huszt templom ablakok cseréje                                          300 
               Kerekhegy közösségi ház ép.                                             350 
               Munkács ingyenkonyha+melege                                         750 
               Huszti sérült gyerekek óvodájának épí                               850 
 
 
Cél szerinti támogatások 
 
Ezen támogatások közvetlen célja a Kárpátalján dolgozó ferencesek és 
más segítık mőködési költségeihez történı hozzájárulás. 
Cél szerinti támogatások összesen:                                                                                  3551 
Ebbıl: A szerzetesek támogatása a Rendtartományon keresztül     2400 

Katolikus TV mősor készítése                                               180 
Új Ember elıfizetése       207 
Hittankönyvek vásárlása                                                        150 
Liturgikus könyvek vásárlása                                                 209 
Hitoktatók támogatása                                                           250 

 Hit és Fény közösségek támogatása                                       105 
Fényképezıgép vásárlása                                                         50 

 
 
Célzott támogatások 
 
Ezek az adományok egyes adakozók célzott kívánságának megfelelıen kerültek odaítélésre. 
 
Az Alapítványon keresztül továbbított támogatások összesen:                                      1300 
Ebbıl: Huszti sérült gyermekek otthonának (2560 EUR)                630 

 A püspökség iskolájának fenntartásához (2072 USD)         382 
A püspökség árvaházainak fenntartásához (600 USD)        114 
A nagyszılısi Szt. József óvodának (423 USD)                    80 
A beregszászi magyar nyelvő fıiskolának (100 USD)           19 
A Hit és Fény közösségeknek                                                 75 

 
 
Elkülönített pénzalaptól kapott támogatás felhasználása 
 
Az NCA keretében elnyert összegek közül a 670 eFt mőködési költség a következı pontban 
részletezett mőködési költségek közül a „Hirdetések” tétel egy részét fedezte. A képzésre ka-
pott 3,5 mFt-ból a képzés elsı fázisában 868 eFt került felhasználásra 2004 novemberében. 
Az összeg többi részét 2005 elsı félévében használjuk fel. 
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Az Alapítvány mőködési költségei 
 
A mőködési költségek részaránya lényegében változatlan a megelızı évekhez képest. Elsı-
sorban a hirdetési és telefon költségek növekedtek:  
 
        eFt                 eFt 
 
Összes mőködési költség         2344 
Ebbıl:Telefon                              287 

     Postaköltség      432 
     Könyvelés      124 
     Hirdetések               1060 
     Irodaszerek      217 
     Bankköltségek                 224 

 
A közhasznúsági jelentés közzététele 
 
Fenti jelentésünket – korábbi gyakorlatunkkal összhangban – megküldjük minden egyes ada-
kozónak, ezen kívül ismertetjük és kiosztjuk a szokásos ıszi rendezvényünkön, valamint meg-
jelentetjük a katolikus sajtótermékekben. 
 
Tisztelt Támogatóink! Kérjük, támogassák továbbra is az Alapítványon keresztül a Kárpátal-
án dolgozó ferences testvérek munkáját és az ott élı emberek elemi szükségleteinek kielégí-
téséhez való hozzájárulásunkat. 
 
Melléklet: A közhasznú beszámoló mérlege 
      A közhasznú beszámoló eredmény levezetése 
 
 
Budapest, 2005. április 22. 
 
 
 
 
 
                 Kacsó András 
                        az alapítvány kuratóriumának 
                                                                                                                       elnöke 

 
 
 
 


