
 

Kiegészítı melléklet és közhasznú jelentés 

a Magyarországi Camphill - Kiemelten Közhasznú - Egyesület 

2005. évi beszámolójához 
 

A Magyarországi Camphill Egyesületet 2001. október 16.-án alkotta meg alapszabályát, melyet a Vas 
Megyei Bíróság 2002. február 26.-án hagyott jóvá. Az Egyesület a kiemelten közhasznú besorolást 
kapta. 
 
1. Az Egyesület céljai a következık: 

- a szellemi fogyatékos és lelki sérült gyermekek, fiatalok számára bentlakásos és nem bentlaká-
sos otthon építése és üzemeltetése; 

- terápiás és munkaterápiás céllal, valamint az otthon önellátására környezetkímélı ökológiai 
(biodinamikus) mezıgazdasági tevékenység végzése; 

- munkaterápiás gyógyítás, valamint az otthon önellátása céljából manufaktúrás mőhelyek létesí-
tése és üzemeltetése; 

- a szellemi fogyatékos és lelki sérült gyermekek, fiatalok gyógyítása, oktatása, fejlesztése, re-
habilitációja és utógondozása; 

- a gyógyító nevelés és rehabilitáció új formáinak és módszereinek meghonosítása Magyarorszá-
gon; 

- magatartászavaros, figyelemzavaros és/vagy hiperaktív gyermekek és fiatalok gondozása, okta-
tása és gyógyítása; 

- gyermek-és ifjúságvédelem; 
- sérült emberek integrációját segítı tevékenység; 
- az otthonban dolgozók részére bentlakásos ellátás biztosítása; 
- újfajta ember-ember és ember-környezet kapcsolat kialakításának támogatása gyermek, fia-

talkorú, valamint felnıtt emberek esetében, az ezzel kapcsolatos oktatási célkitőzések támo-
gatása; 

- székhely kistelepülés lakói életének segítése, az otthon életéhez kapcsolódó együttmőködési 
formák létrehozása és támogatása. 

 
2. Fentiekre tekintettel az Egyesület Khtv 26.§ c) pontja értelmében az alábbi kiemelten közhasznú 

tevékenységeket végzi: 
- Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

(Khtv. 26.§ c/1.pont); 
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Khtv. 26.§ c/4.pont)  
- Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet (Khtv. 26.§ c/10.pont); 
- Rehabilitációs foglalkoztatás (Khtv. 26.§ c/4.pont); 
- Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése (Khtv. 26.§ c/11 

pont). 
 

3. A számviteli politika fıbb vonásai 
A beszámoló elkészítésének határideje a következı év március 31.-e. Az egyesület szabad válasz-
tása alapján egyszerősített éves beszámolót készít. 
Eredmény kimutatását és mérlegét "A" összköltség eljárás módszerével állapítja meg, közhasznú-
sági státusából eredıen a  224/2000 XII.19 Korm rendeletben szabályozottak szerint a beszámoló 
része a közhasznúsági jelentés is. 
 
Mivel a szervezetet nem a cégbíróságon jegyezték be, így közzétételi és letétbe helyezési kötele-
zettsége nincs. A nyilvánosságra hozatali kötelezettségének azáltal felel meg, hogy a székhelyén és 



telephelyén a beszámoló teljes tartalmát minden érdeklıdı számára hozzáférhetıen kifüggeszti és 
egy regionális újságban megjelenteti. 
       
A társaság könyveit egy Szombathely-i könyvelıiroda vezeti, és az éves beszámoló adatai alapján 
könyvvizsgálati kötelezettsége nincs. Az egyesület alanya az Áfá-nak. 
 
Az eszközök értékelését a számviteli elszámolási szabályoknak megfelelıen végezzük, kivételt ké-
peznek a gépek, berendezések értékcsökkenése, ugyanis tapasztalat hiányában a társasági adótör-
vény szerinti normákat vesszük figyelembe.  
 

4. Képviselet 
Az egyesület képviseletét Halász Zsuzsa látja el, aki a beszámoló aláírására is jogosult. Pályázatok 
esetében és az Egyesület bankszámláin a képviselıtestület egy másik tagjával közösen ír alá. 
 

5. A mérleg tartalma 
- Befektetett eszközök értéke 5.756 eFt. Az eszközök a tevékenység megalapozását szolgálják.  

A követelések összege 123 e Ft. A pénzeszközök nagysága 502 eFt.  
A pénztárak helyzete: Bankszámlák egyenlege: 380.975 Ft 
Készpénz, pénztárban:  120.577 Ft 
- A 2005 évi mérleg szerinti eredmény  -564 eFt, mely teljes egészében a közhasznú tevékeny-

ség vesztesége.  
- A rövid lejáratú kötelezettségek 3.764 eFt-os összegébıl   3.126 eFt a szállítók, 579 eFt az 

alapítói és tagi kölcsönök összege, és  59 eFt egyéb. 
 

6. Eredménykimutatás   
Az 5.625 eFt-os bevétel négy részbıl tevıdik össze A közhasznú célú mőködésre kapott támogatá-
sunk értéke 4.513 eFt, a tagdíjbefizetések értéke 172eFt, a kapott banki kamat összege 15eFt volt 
és vállalkozói tevékenységbıl származó bevételünk 925 eFt volt.  
A közhasznú célú mőködésre kapott támogatásból 4.384e Ft az adományok összege. Az MKB-
Euroleasingtıl 3.000eFt, a Csodakút Alapítványtól 400eFt, a Müller-Electrictıl 350 eFt, a Young 
Bttıl 480eFt, a Raiffeisen Banktól 80eFt, a Soft Logictıl 70eFt és Kis Katalintól 4eFt érkezett.   
A vállalkozási tevékenységbıl származó bevételeink két nagy tételbıl állnak. 300eFt értékben ér-
tékesítettük Dajka nevő lovunkat és a csikóját. E mellett a Vas megyei önkormányzattól üzemelte-
tésre és fenntartásra kapott velemi üdülı kiadásából 590eFt bevételünk keletkezett.  
 
 Az eredménykimutatás költségnemei között jelentısebb költségtartalmak az anyagjellegő ráfordí-
tások szerepelnek 4.884 eFt-al. Anyagköltségre lótartáshoz 111eFt-ot, irodaszerre, papírra, egyéb 
költségekre 22eFt-ot fordítottunk. 2005-ben 4.533eFt szolgáltatást vettünk igénybe. Ebbıl a je-
lentısebbek a következık: A Csodakút Alapítványtól -a HEFOP 2.2-es pályázat finanszírozásának 
keretében – a Felnıttoktatás módszerei tanulmányt vásároltuk meg 3.000eFt értékben, a Szonett 
Bt piackutatást végzett számunkra 700eFt értékben, továbbá könyvelési díjra 120eFt-ot fordítot-
tunk. Egyéb szolgáltatásként a bankköltségre és a velemi üdülı biztosítási díjaként 67eFt-ot fizet-
tünk.     
Az Egyesület mőködı Camphill Intézetet 2005. évben még nem tudott létrehozni, így költségvetési 
finanszírozásra sem volt jogosult. Költségvetésbıl cél szerinti juttatás sem volt. Elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól azok szerveitıl az egyesület semmilyen támogatást nem kapott. 
Közhasznú tisztségviselıknek semmilyen juttatást nem nyújtott. 
 
 
 
 



7. Vagyoni-, pénzügyi-, helyzet jellemzése 
Az egyesület 2005. évben a cél szerinti tevékenységének az alapkereteit próbálta megteremteni, 
melyhez a forrást pályázati támogatásból, és adományból biztosította. A keletkezett veszteséget 
az elızı évek eredményességébıl fedezte.  

8. Létszám, béradatok 
Az egyesületben jövedelem kifizetés 2005 évben egy munkavállaló részére volt, és az Egyesület min-
denben megfelelt a rendezett munkaügyi kapcsolatok államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. §-ának (7) bekezdésében meghatározott általános, valamint az Áht. 15. §-a (9) bekezdésében 
meghatározott különös feltételeinek.  
 
Az Egyesület tisztségviselıi semmilyen juttatást nem vettek fel. Az Egyesület a kitőzött feladatokat a 
munkavállalójával és megbízott vállalkozók szolgáltatásain keresztül látta el. 
 
Ispánk, 2006.május 31. 
 
 

                                                                               
Halász Zsuzsa  

                                                                      A képviselıtestület elnöke 


