
M A G Y A R    K Á R M E N T Ő     A L A P
8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

Kiegészítő melléklet 

a Magyar Kármentő Alap 2012. évi, egyszerűsített éves beszámolójához

I.     Általános kiegészítések

A Magyar Kármentő Alap bemutatása:

 A  Magyar  Kármentő  Alapot  a  Kormány  hozta  létre,  a  252/2010.  (X.21.) 
Kormányrendelettel.
Az Alap székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 
Adószáma:  18204216-1-19
A Magyar Kármentő Alap jogi személy.

 Működési formája:    
a  Kormányrendelet  értelmében  alapítványi  formában  működő,  közcélú  feladatot 
ellátó, számviteli törvény szerinti egyéb szervezet, 
rendelkezik  az  adózásról  szóló  jogszabályok  értelmében  a  kiemelten  közhasznú 
szervezetet megillető kedvezményekkel.   

    
 A Kármentő Alap bírósági regisztrációs számmal (cégbejegyzéssel) nem rendelkezik. 
 
 Alapítói/ induló tőke: Az Alapító induló tőkét nem határozott meg.    

 A Magyar Kármentő Alap létrehozásának célja:      
A Magyarország eddigi  legnagyobb ökológiai  katasztrófa,  az ajkai térségben 2010. 
október  4-én  bekövetkezett  súlyos  veszélyhelyzetet  előidéző  vörösiszap-ömlés 
károsultjainak  széles  körű  nemzeti  és  nemzetközi  összefogással,  adományok 
gyűjtésével történő megsegítése. 
Az Alap bevételeire, működésére és az Alapba befizetett támogatások felhasználására 
a 252/2010. (X.21.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.

 A Kormányrendeletet az Alapító két alkalommal módosította: 
- a 312/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a Bizottság tagjainak bővítésével kapcsolatos 

módosítást tartalmazott, 
- 207/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításai  A Korm. rendelet 14. §-a helyébe 

a következő rendelkezés lép: „14. § (1) Az Alap az e rendelet hatálybalépésétől 
2013. június 30-ig tartó időszakban működik.
(2) Az Alap legfőbb szerve az Alap megszűnésének fordulónapjára vonatkozóan 
2013. december 31-ig záró beszámolót és zárójelentést készít.”

 
 Tevékenység bemutatása:  

A  Kármentő  Alap  közcélú  tevékenységét  Veszprém  megyében,  a  katasztrófával 
közvetlenül érintett helyi önkormányzatok - Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely - 
területén végezheti.  
Az Alap javára befizetett összegek, adományok, természetbeni juttatások közérdekű 
célra történő kötelezettségvállalásnak minősülnek.   (Korm. rendelet 5. § (4) bek.) 



  Az Alap a  támogatott  helyi  önkormányzatokkal  támogatási  szerződést  köt,  amely 
tartalmazza  a  támogatás  célját,  feltételeit,  összegét,  folyósításának  ütemezését,  az 
elszámolás rendjét és az ellenőrzés módját.
A Kármentő Alap forrásainak felhasználási céljait a Korm. rendelet módosított 9. §-a 
nevesíti.

 A Kármentő Alap bevételi forrásai voltak: 
- belföldi és külföldi magánszemélyek, jogi személyek – önkormányzatok, gazdasági 

társaságok, nonprofit szervezetek - befizetett adományai, természetbeni juttatásai
- a magánszemélyek személyi jövedelemadójának felajánlott 1 %-ai, 
- valamint  a  számlavezető  pénzintézetnél  a  felhasználásig  átmenetileg  szabad 

pénzeszközök lekötései után járó banki kamatok. 
 

 A Magyar Kármentő Alap kezelő szerve: Kármentő Bizottság

 A Kármentő Alap egyszerűsített éves beszámolójának aláírására jogosultak: 

Név Funkció
Dr. Kovács Zoltán Kármentő Bizottság elnök
Dr. Imre László Kármentő Bizottság alelnöke

Számviteli politika bemutatása: 

A számviteli politika célja, hogy a gazdálkodónál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, 
amelynek alapján  megbízható  és  valós  információt  tartalmazó  éves  beszámoló  állítható 
össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetés számára is alkalmas információs 
bázisul szolgálhat.

A számviteli politika –  a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési 
előírásokra  épülve  -  a  számviteli  törvény  előírásainak  végrehajtásához  szükséges 
módszerek és eljárások összessége, amely a gazdálkodó adottságának leginkább megfelelő 
rendszer kialakítását alapozza meg. 
Számvitel-politikai elvek tekintetében az elmúlt évekhez képest változás nem volt.   

A Magyar Kármentő Alap számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
valamint a közhasznú szervezetek sajátosságait  tartalmazó módosított  224/2000.(XII.19.) 
Kormányrendelet előírásait figyelembe véve lett összeállítva.  

A  számviteli  törvény  által  nevesített  belső  szabályzatait  az  Alap  -  a  sajátosságaira 
figyelemmel – elkészítette, azokat szükség szerint aktualizálta.   

Az üzleti év időtartama a naptári évvel egyezően: 2012.01.01-től-2012.12.31-ig tartott. 

Az éves beszámoló készítésének mérleg-fordulónapja: 2012. december.31. 
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A civil szervezetekre vonatkozó 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.), illetve a közhasznúságról és az 
adományozásról szóló 350/2011. sz. kormányrendelet előírják, hogy a közérdekű adatokat 
– ami a működésre és az adományok felhasználására vonatkozik – közzé kell tenni.  
E közzétételei kötelezettségének a Kármentő Alap a saját honlapon való közzététellel tesz 
eleget. 

Az éves  beszámolót  az  Országos  Bírósági  Hivatal  részére  –  mivel  nem történt  bírósági 
nyilvántartásba vétel – nem kell megküldeni. 

Az éves beszámoló a civil  szervezetek beszámoló-készítésére 2012.  január 1-től  hatályos 
350/2011.(XII.30.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  mellékletének  megfelelően  „A kettős  könyvvitelt  
vezető  egyéb  szervezet  egyszerűsített  beszámolója  és  közhasznúsági  melléklete” összeállításával 
történt. 

A beszámoló tartalmazza:  

 - az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét,  
- az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatását.     

Az Ectv. 29. § (3) bekezdése előírja a civil szervezetek számára a közhasznúsági jelentés 
(melléklet) készítési kötelezettséget is.  
 

2012. évi vagyoni, pénzügyi helyzet értékelése: 

A Kármentő Alap 2012. éves beszámolójának főbb adatai:

 Saját tőke záró állománya                1 662 195eFt 
Ebből:  -     tőkeváltozás (tőketartalék)                1 859 007 eFt

- tárgyévi közhasznú eredmény               - 196 812 eFt

 Pénzeszközök záró állománya                                 974 126 eFt 
ebből:  -    a számlavezető pénzintézetnél lekötve                             900 000 eFt  

-    bankszámla évzáró egyenlege           74  126  
eFt

 Követelések záró állománya              683 053 eFt 
elszámolási előlegként nyilvántartott önkormányzati támogatás  

 Aktív időbeli elhatárolás                                 5 016 eFt
számlavezető pénzintézet lekötött pénzek utáni, nem realizált kamata 
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II.   Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

                                                                         
Az  egyszerűsített  éves  beszámoló  mérlegének  összeállítása  a  számviteli  törvény,  a 
sajátosságokat tartalmazó 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet,  valamint a civil  szervezetek 
beszámolójának készítésére vonatkozó  350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet  előírásai alapján 
történt.

A 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegadatai: 

                  ezer forintban 
ESZKÖZÖK                  2011.12.31.     2012.12.31.        FORRÁSOK            2011.12.31.       2012.12.31.
A. Befektetett eszközök               0                    0          D. Saját  tőke          1 859 007        1 662 195
 I.   Immat. javak              -                     -           I.  Induló tőke                         -                          - 
 II.  Tárgyi eszközök              -                     -           II. Tőkeváltozás           1 701 168        1 859 007
 III. Befektetett püi.eszk.              -                     -           III. Tárgyévi eredm.       157 839         - 196 812
                                                                                            E. Céltartalék                    -                         0
B. Forgóeszközök               1 853 488      1 657 179
 I.    Készlek                           -                     -         F.Kötelezettség                      -                         0
 II.   Követelések       173 455          683 053      I. Hátrasorolt köt.                  -                         -
 III.  Értékpapírok                         -                      -           II. Hosszú lejár. köt               -                         -
 IV. Pénzeszközök               1 680 033         974 126      III. Rövid lejár. köt                -                         -
C. Aktív időbeli elhat.               5 953             5 016      G. Passzív időb.elh            434                         0
ESZKÖZÖK                          1 859 441      1 662 195      FORRÁSOK                1 859 441       1 662 195

 A 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmi, szerkezeti felépítése a 
civil szervezetekre vonatkozó jogszabályban előírtak szerint, a közhasznú szervezetek 
beszámolóira vonatkozó előírásokat figyelembe véve készült.

 A  mérleg  szerkezete  a  bázis  évi  beszámolóval  megegyező,  így  az 
összehasonlíthatóság elve érvényesül.   

 A mérlegtételek eljárási és értékelési elveit a számviteli politika részletezi.  
A számviteli alapelvek a mérlegkészítés során betartásra kerültek.

 Forgóeszközök  között  a  pénzeszközök,  követelések  szerepelnek.  Követelésként  az 
önkormányzatok részére, támogatási szerződés alapján, elszámolási kötelezettséggel 
adott  támogatások  vannak  nyilvántartva  –  ezek  a  támogatások  elszámolását, 
ellenőrzését,  különbözetek  visszautalását  követően  egyéb,  végleges  ráfordításként 
kerülnek könyvelésre.

 Aktív időbeli  elhatárolások között  az Alap átmenetileg szabad pénzeszközeinek a 
számlavezető pénzintézetnél,  kamatozó betétben való lekötése után járó,  tárgyévet 
megillető - de tárgyévben nem realizált banki kamatbevételek szerepelnek.  

 A saját  tőke záró  állománya  1 662 195  eFt,  2013.  évben forrását  jelenti  a  károsult 
önkormányzatok célszerinti támogatásának.  
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Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Magyar Kármentő Alap közhasznú bevételei 2012. évben

o Közhasznú támogatásokból származó pénzbeli bevételek                 365 894 Ft
belföldi és külföldi magánszemélyek adományai, pénzbeli támogatások  

o Pénzügyileg ténylegesen realizált kamatbevétel              81 733 674 Ft
   (aktív időbeli elhatárolásként előírt, nem realizált kamatbevétel 5 015 766 Ft)
o Szja 1 %-ból származó bevétel (2011. évi támogatás felhasználása)      434 148 Ft

Összesen: 82 533 716 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

o Önkormányzatok elszámolt támogatásai             279 345 315 Ft 
        károsultak közvetlen pénzbeli és közvetett (településrekultivációs) támogatásai 

o Működési jellegű költség a tárgyévben sem került kifizetésre.      

Kármentő Alap tárgyévi közhasznú eredménye           -196 811 599 Ft

A közhasznú eredményt (veszteséget) 2012. évben is a  tőketartalékba (tőkeváltozás főkönyvi  
számla) kell helyezni.

A tőkeváltozás számla évzáró egyenlege 1 859 006 091 Ft (az előző 2 év fel nem használt 
közhasznú eredménye együtt), amit csökkent a 2012. évi -196 811 599 Ft eredmény.
A  saját  tőke  1  662  194 492  Ft  záró  egyenlege  a  2013-as  év  támogatásainak,  az  Alap 
célszerinti felhasználásának forrását jelenti. 

IV.   Tájékoztató kiegészítés

Alapító bemutatása  

A  Magyar  Kármentő  Alapot  a  Magyar  Kormány  hozta  létre,  252/2010.  (X.21.) 
Kormányrendeletével.
Az Alapító szándéka a Kármentő Alap létrehozásával az Ajka térségében 2010. október 4-
én bekövetkezett vörösiszap-ömlés károsultjainak (Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely 
község  közvetlenül  károsult  lakosainak  és  az  önkormányzati  károk  helyreállításának) 
széles körű nemzeti és nemzetközi összefogással történő megsegítése.
A  felhívásra  számtalan  magánszemély,  vállalkozás,  önkormányzat,  egyéb  szervezet, 
intézmény adott pénzbeli támogatást - mind hazai, mind külföldi viszonylatban.   

Pénzbeli támogatások, adományok összértéke 2010.10.04 -2012. 12. 31-ig  2 043 774 197 Ft . 
Ezt  növelte  az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése után járó banki kamatbevétel, 
ami az Alap működése óta, a tárgyév végéig összesen 185 890 512 Ft volt, valamint 434 148 
Ft szja 1 %-ának magánszemélyek részéről történő felajánlásából. A banki kamatbevételek 
kizárólag a kormányrendeletben nevesített támogatási célokra fordíthatók.
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Egyéb információk

• A Magyar Kármentő Alap legfőbb szerve:      a Veszprém Megyei Kármentő Bizottság 
Feladata, hogy testületileg döntsön a beérkezett adományok felhasználásáról.

A  Kármentő  Bizottság  létszáma  alapításkor  7  fő  volt,  a  312/2010.  (XII.23.)  Korm. 
rendelet módosítását követően 8 főre bővült.
A  Bizottság  elnöke  a  Veszprém  Megyei  Védelmi  Bizottság  elnöke,  alelnöke  a 
Veszprém Megyei Önkormányzat megyei jegyzője. 
Tagjai:  a  3  érintett  település polgármestere,  a  Veszprém megyei  01.  számú egyéni 
választókerület  országgyűlési  képviselője,  az  Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság  és  a  legnagyobb  támogató  (Budapesti  Nyílt  Társadalom  Intézet 
Alapítvány) részéről delegált 1-1 fő. 
 

• A Kormányrendelet 7. §. (1) bekezdése értelmében 3 fős Felügyelő Bizottság ellenőrzi 
a  Bizottság  döntéseit,  az  Alap  gazdálkodását,  beszámolási  kötelezettségének 
teljesítését. Elnöke állandó meghívottja a Kármentő Bizottsági üléseknek. 

• A Kármentő Bizottság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket díjazás 
és költségtérítés nélkül végzik. 

• A Kármentő Alap beszámolóját a LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és 
Egyéb  Szolgáltató  Kft.  (8230  Balatonfüred,  Szöllösi  u.  35/4.)  készítette.  A  Kft. 
megbízási  szerződés  keretében  végzi  az  Alap  számviteli,  pénzügyi  –  könyvelési, 
beszámoló-készítési, támogatás elszámolási stb. – feladatait, annak létrehozása óta. 

 
• A Magyar Kármentő Alap,  mint kiemelten közhasznú szervezet,  könyvvizsgálatra 

kötelezett.  Az  Alap  könyvvizsgálója  Rénes  Mária  kamarai  tag  könyvvizsgáló 
(kamarai tagsági száma 000727), aki a RÉNES Könyvvizsgáló Kft.  (8400 Ajka, Mester 
u. 1.) keretében látja el  - térítési díj nélkül vállalva - a feladatot. 

 
• Az Alappal kapcsolatos döntések előkészítését,  az Alap által nyújtott támogatások 

forrásaira vonatkozó felhasználási terv készítését és az Alappal kapcsolatos további 
adminisztratív  tevékenységet a  Veszprém  Megyei  Védelmi  Bizottság  Titkársága 
végzi. 

Veszprém, 2013. május 10.             

      
Dr. Kovács Zoltán 

         Kármentő Bizottság elnöke 
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