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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület
Nyilvánosságra hozatal időpontja: 2008. június 20. 

A. Számviteli beszámoló

A mérleget  lásd  az  1.  sz.  mellékletben  (1  oldal  +  2  oldal  eredménylevezetés).  A  mérleg  adatai 
könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva (könyvvizsgálat igénybevétele a NANE Egyesület számára 
nem kötelező).

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET

Bevételek, 2007.

ezer forintban 

Fel nem használt korábbi bevétel (áthozat) -
Központi állami támogatás 9168

költségvetésből (minisztériumoktól) származó normatív -
költségvetésből (országgyűlés, minisztériumoktól) 
származó nem normatív 3070
központi alapoktól, TB alapoktól -
Nemzeti Civil Alapprogramtól (NCA) 2700
személyi jövedelemadó 1%-a 3398
ÁFA visszatérítés -

Önkormányzati támogatás -
Belföldi magántámogatás 2245

bankoktól, pénzintézetektől, biztosítóktól -
vállalatoktól, társas vállalkozásoktól 905
(köz)alapítványoktól, társadalmi szervezetektől,
egyházaktól, pártoktól 1340
lakosságtól, magánszemélyektől, egyéni vállalkozóktól -

Külföldi támogatás 41437
állami, önkormányzati szervtől, intézménytől, 
nemzetközi programból 41437
vállalatoktól, vállalkozóktól, bankoktól -
alapítványoktól, társadalmi szervezetektől, 
egyházaktól, pártoktól -

Tagdíjbevétel 16
magánszemély tagoktól 16
jogi személyektől, tag-, helyi és alapszervezetktől -

Alap-, illetve közhasznú tevékenység bevétele 10534
állami, önkormányzati szervektől szolgáltatási, 
megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel 4684
egyéb jogi és magánszemélyektől szolgáltatási, 
megbízási ár-, díj- és értékesítési bevétel 5850

Gazdálkodási bevétel -
Egyéb bevétel 899
Összes bevétel 64299
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NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN EGYESÜLET

Ráfordítások, 2007.

ezer forintban
Anyag-, áru-, és készletbeszerzés 2990
Szolgáltatás vásárlás (vállalkozási szerződés alapján végzett 

munka is) 10856
Foglalkoztatottak bruttó bérköltsége 6591
Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja 1448
Személyi jellegű egyéb kifizetések 682
Foglalkoztató terhelő járulékok 2666
Értékcsökkenési leírás -
Adóbefizetések -
Egyéb költségek (pl. bankköltség, biztosítások, bérleti díj) 2304
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
(kamatfizetés, árfolyamveszteség,  stb.) 20
Előzőek egyikébe sem sorolt költségek és ráfordítások 14716
        Ebből: szervezet által nyújtott támogatások -
Hiteltörlesztés -

Felhalmozási és tőke jellegű kifizetések -
Összesen 42273

A bérek rovatban a következő bruttó bérek szerepelnek:

 Projekt  koordinátor,  részmunkaidő: 2007.  augusztus:  364 000 forint;  szeptember-december: 

91 000 forint.

 Projekt  koordinátor,  részmunkaidő:  2007.  január-február:  76 000 forint;  március-augusztus: 

255 000 forint; szeptember-december: 216 000 forint.

 Projekt  koordinátor,  teljes  munkaidő:  2007.  január:  170 000  forint;  június  –  augusztus: 

160 000 forint; szeptember – december: 116 000 forint.

 Projekt  koordinátor,  teljes  munkaidő: 2007. január: 76 000 forint;  február – április:  95 000 

forint ; május – november: 130 000 forint.

 Irodavezető, teljes munkaidő: 2007. január-december: 131 000 forint.

 Képzési asszisztens az iskolai programban, teljes munkaidő: 2007. augusztus: 270 000 forint; 

szeptember: 180 000 forint; október-december: 90 000 forint. 

A bérek felsorolt összegeihez adódnak még a munkáltatót terhelő járulékok.
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B) A költségvetési támogatás felhasználása

A  Nők  a  Nőkért  Együtt  az  Erőszak  Ellen  Egyesület  2006-ben  a  költségvetési  törvény  alapján 
közvetlenül,  nevesítve  nem  részesült  semmiféle  támogatásban.  Az  SZJA  egy  százalékából  eredő 
bevételünket, azaz 3 398 000 forintot az idén teljes egészében felhasználtuk.

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Lásd a számviteli beszámolóban és a mérlegben. Tárgyi eszközt nem adtunk el. 

D) A cél szerinti juttatások kimutatása

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület nem nyújt pénzbeni vagy természetbeni támogatást 
sem magánszemélyeknek, sem másnak.

E)  A  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi 
önkormányzattól,  a települési  önkormányzatok társulásától  és mindezek szerveitől  kapott 
támogatás mértéke

A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma 
által  kiírásra  került  2007.  évi  Működési  célú  pályázaton  az  Egyesület  2 170  000  forint  összegű 
támogatást nyert, melyből 1 280 300 forint 2007- ben, 889 700 forint pedig 2008. januárjában került 
átutalásra. 

F) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Egyesület tisztségviselői a funkciójukkal járó tevékenységekért díjazásban nem részesültek. 

G) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A segélyvonal

Legfontosabb  és  folyamatos  projektünk  természetesen  a  hozzánk fordulókkal  való  foglalkozás.  A 
segélyvonal a szerdai nap kivételével továbbra is minden este várja négy órában az érintettek hívásait. 
A segélyvonalon képzett önkéntesek dolgoznak. Szerda kivételével minden nap 18 és 22 óra között 
válaszolunk olyan nők és gyerekek hívásaira,  akik fizikai,  szexuális,  gazdasági  vagy lelki  erőszak 
elszenvedői. Esténként 8-10 hívást fogadunk.
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Jogsegély:

Jelenleg segélyvonalunkon havi egy alkalommal lehetőséget biztosítunk a hívók számára az ügyvéddel 
való konzultációra is. A jogsegély szolgáltatással célunk, hogy alapszintű, a jogi procedúra előtt álló 
vagy  alsó  fokú  eljárást  folytató  ügyfelek  minél  nagyobb  számának  nyújtsunk  segítséget.  Az 
ügyfeleknek jogi felvilágosítást adunk az alkalmazandó jogszabályokról, a jogi eljárás természetéről. 
A  leggyakrabban  felmerülő  témák:  a  rendőrségi  eljárás  elindításával,  illetve  menetével, 
gyerekelhelyezéssel és fenyegető zaklatással kapcsolatosak. 

Szeptembertől  ismét  működik az integrált  ügyfélellátás,  melyhez a Patent  Egyesület  nyújtja a jogi 
hátteret, a NANE pedig a szociális munkást. Az ügyfélellátást a Nyílt Társadalom Intézet támogatása 
teszi  lehetővé,  2008  második  felében  ismét  kiadványt  jelentetünk  meg  az  ügyekben  szerzett 
tapasztalatainkról.

Segélylevelek:

Rendszeresen válaszolunk áldozatok és túlélők postai, illetve elektronikus leveleire is. Mivel az élő 
beszélgetés  több  lehetőséget  nyújt,  a  levélben  hozzánk  fordulókat  a  segélyvonalra  vagy  más 
szervezetekhez  irányítjuk,  ha  szükséges.  Ezen  kívül  küldünk  még  nekik  különböző,  ingyenes 
szórólapunkból, kiadványainkból. 

Kiadványok:

Ingyenesen  elérhető  kiadványaink  segítik  az  áldozatokat,  túlélőket  és  a  segítő  szervezetek 
munkatársait. A szórólapok postai úton és elektronikusan is beszerezhetőek, és mindegyiket könnyű 
másolni és így terjeszteni is. 2006 februárjában az Európai Unió DAPHNE programjának keretében 
kibővítettük  és  10  000  példányban  megjelentettük  Miért  marad?  című  kiadványunkat,  amelyet 
továbbra  is  ingyenesen  bocsátunk  minden  érintett  rendelkezésére.  Posztereink  és  szórólapjaink 
továbbra is készleten vannak, és rendszeresen terjesztjük őket postai úton, valamint rendezvényeken. 
Lehetőségünk  nyílt  arra  is,  hogy  Budapest  forgalmas  metróállomásain  megjelenhessenek  ezek  a 
plakátok, illetve az érintett segítő intézmények, szolgálatok részére is kiadványcsomagokat juttattunk 
el. 2007-ben lehetőségünk volt újranyomni öt szórólapunkat 1000-1000 példányban, valamint „A nők 
elleni erőszak integrált ellátása” c. kiadványunkat 2000 példányban az SZMM „Állítsuk meg a nők 
elleni családon belüli erőszakot!” kampánya keretében, melyeket érdeklődőknek postázunk.

A honlap:

Egyesületünk honlapja a  www.nane.hu címen érhető el.  A weboldal  beszámol tevékenységeinkről, 
információkat tartalmaz a nők elleni erőszak fajtáiról, a magyar és nemzetközi linkekről, letölthetőek 
kiadványaink  valamint  tartalmazza  aktuális  programjainkat.  A  honlap  egyes  részei  angolul  is 
elérhetőek:  itt  információkat  közlünk  szervezetünkről,  angol  nyelvű  kiadványainkról  és 
jelentéseinkről. A honlapon található egy vendégkönyv is, amely lehetőséget ad az olvasóknak, hogy 
véleményt mondjanak tevékenységünkről, a honlapon megjelentekről.

Könyvkiadás:

Tovább folytatódott a NANE ígéretes együttműködése a Háttér Kiadóval. A NANE a tulajdonosa a 
Tűzhely Könyvek sorozat jogainak, és szándékában áll olyan könyveket kiadni ezen logo alatt, melyek 
a női témákkal és a nők elleni erőszakkal foglalkoznak. 2004 áprilisában jelent meg Helen Benedict 
könyve, a Csak Okosan! Önvédelem kamaszoknak, míg Patricia Evans szóbeli erőszakkal foglalkozó, 
Szavakkal  verve  (Vebally  Abusive Relationship) c.  könyve 2005 tavaszán került  a  könyvesboltok 
polcaira. Az Európai Unió Daphne programjának segítségével megindítottuk „Tűz-hely füzetek” című 
sorozatunkat, melynek keretében megjelent „A nők elleni erőszak áldozatainak integrált ellátása” című 
kiadvány  magyar  és  angol  nyelven,  illetve  a  „Lessons  learned:  Adapting  and  using  the  WAVE 
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Training Programme on Combating Violence Against Women” című füzet angol nyelven. Jelenleg a 
korlátozott  anyagi  források miatt  lassan,  de halad a negyedik Tűzhely könyv előkészítése,  mely a 
bántalmazó emberekről szól. 

Képzések, előadások:

Önkéntesek képzése

Segélyvonalunk munkatársai önkéntesek. Mivel az önkéntesek esetében gyakori a fluktuáció, mi úgy 
biztosítjuk  szolgáltatásunk  folytonosságát,  hogy  rendszeresen  tartunk  önkéntesképző  tanfolyamot, 
mely egy 64 órás interaktív tréningből és legalább 24 órás passzív segélyvonalas munkából, illetve 
szerepjátékból  áll.  Ez  egy  belső  képzés:  a  képzők  mind  tapasztalt  segélyvonalasok,  akik  tréneri 
képzést is kaptak és legalább egy éve ügyelnek már önállóan a segélyvonalon és minimum két korábbi 
képzésen vettek már részt. 2007 tavaszán is indítottunk képzést, az új ügyeletesek 

Önkénteseink továbbképzése, szupervízió

A segélyvonalas  szolgáltatásunk magas színvonalának fenntartása  érdekében havi  rendszerességgel 
rendezünk  találkozókat  önkénteseinknek,  ahol  megbeszéljük  a  nehéz  eseteket,  segélyvonalas 
szerepjátékokat játszunk, és megbeszéljük a vonalon dolgozók folyamatait. 

Szakemberek  csoportjait  saját  és  más  kezdeményezésre  is  képzünk párkapcsolati  erőszak  és  más, 
érintőleges  témákban.  16 órás alaptematikánkat,  melyet  az interneten is  ajánlunk,  az adott  csoport 
igényeihez  és  szükségleteihez  igazítjuk: 
http://www.nane.hu/egyesulet/tevekenysegek/kepzesek/szakmaspecifikus.html 

2007-ben a következő szakmai képzéseket tartottuk:

• Zalaegerszegi  Gyermekjóléti  Szolgálat  családgondozóinak  a  párkapcsolati  erőszak 
áldozataival végzett segítő munkáról (kétnapos)

• Anyaotthonok,  krízismenhelyek  és  családok átmeneti  otthonai  munkatársai,  a  bántalmazott 
nők menhelyen történő ellátásáról (három napos)

• Műhelyfoglalkozások  a  poszt-traumás  stressz  rendellenesség  (PTSD)  felismeréséről, 
jellemzőiről (3 órás foglalkozás 12 csoportnak a szociális és egészségügyi szférából)

Egy Daphne projekt keretében hat és nyolcórás műhelyeket tartottunk 12-16 év közötti gyerekeknek 
négy alkalommal. Ez a projekt 2008-ban is folytatódik.

Egyesületünkbe rendszeresen látogatnak hazai és külföldi  tanulócsoportok, hogy megismerkedjenek 
működésünkkel, illetve munkánk egy-egy részével, valamint rendszeresen fogadunk el meghívásokat 
szakmai tanácskozásokra, konferenciákra, hogy bemutassuk a NANE munkáját, filozófiáját.

Néma Tanúk:
 
2007-ban is számos helyszínen (iskolákban, konferenciákon stb.) mutattuk be a Néma Tanúk 
kiállítást.  A legfontosabbak ezek  közül:  a  hagyományos Nőnapi program március  8-án,  a 
Blaha  Lujza  téren,  a  Sziget  Fesztivál  és  a  Néma Tanúk Felvonulása  november  25.-én  az 
Erzsébet  tér  –  Andrássy  út  –  Liszt  Ferenc  tér  útvonalon  a  16  akciónap  keretében.  A 
kiállításhoz és a 16 akciónaphoz kötődően 2007-ben is összesítettük a sajtóban megjelenő, 
párkapcsolati erőszakkal összefüggésbe hozható családon belüli emberölések és gyilkosságok 
adatait.

5

http://www.nane.hu/egyesulet/tevekenysegek/kepzesek/szakmaspecifikus.html


Közhasznúsági beszámoló
NANE Egyesület 2007.

Törvényhozás, a törvények alkalmazásának figyelemmel kísérése:

A NANE 1994 óta szorgalmazza reformok bevezetését, kezdeményez törvénymódosításokat 
és változtatásokat a jogi és eljárási-gyakorlati területeken. 

A Nyílt Társadalom Intézet által támogatott projekt keretében 2007 őszétől munkacsoportot 
működtetünk, mely szakmai irányelveket dolgoz ki családon belüli erőszak kezeléséhez, és 
segítségükkel a NANE és a Patent Egyesület javaslatokat tesz a nemzeti stratégiához.

Kutatás és monitorozás:

A  NANE  rendszeresen  végzi  az  esélyegyenlőség  megteremtését  és  a  diszkrimináció 
megszüntetését  célzó rendelkezések értékelését  és hatáskutatását,  továbbá tanulmányozza a 
nők  valós  helyzetét  és  problémáit.  Rendszeresen  végzünk  kutatásokat  és  készítünk 
statisztikákat  az  Országos  Rendőrfőkapitányság honlapja  és  a  napilapok híreiben  található 
adatok alapján a nők elleni erőszakban megölt áldozatok számáról Magyarországon. 2007-ben 
megkezdődött egy, a nemi erőszak és az igazságszolgáltatás kapcsolatát vizsgáló nemzetközi 
kutatás, melynek magyarországi részét Egyesületünk hajtja végre. A kutatás eredményei 2009 
elején fognak megjelenni.

Egyéb tevékenységek:

2007 nyarán is alkalmunk nyílt részt venni a Sziget Fesztiválon, ahol megrendeztük a Néma 
Tanúk  kiállítást,  szóróanyagokat  biztosítottunk  és  beszélgetések  szerveztünk.  Ezenkívül 
szóróanyagokkal,  kiadványokkal  álltunk az érdeklődők  rendelkezésére  a  1997 óta  minden 
évben megrendezett, pszichológushallgatók és oktatók által szervezett diákrendezvényen.

Együttműködések, hálózatok:

A NANE 1997 óta együttműködik folyamatosan számos kormányzati és nem kormányzati 
szervezettel. 

2007-ben több nemzetközi projekt is elindult, melyben egyesületünk tevékenyen részt vesz:

Egyesületünk a nemzetközi koordinátora annak a projektnek, melynek keretében angol, észt, 
olasz  és  portugál  civil  szervezetekkel  közösen  kézikönyvet  dolgzunk ki  bántalmazott  nők 
önsegítő csoportjainak működtetéséről és vezetéséről.

A WAVE (Women Against Violence Europe) nevű ernyőszervezettel  és több EU tagállam 
civil szervezetével együttműködésben részt vettünk az IMPROVE nevű projektben, melynek 
keretében  kormányzati  képviselőket  hívtunk  nemzetközi  tanácskozásokra,  részt  vettünk 
azokon, illetve képzést  tartottunk bántalmazott  nőknek elhelyzéses  ellátást nyújtó szociális 
munkásoknak.

Az Osnabrücki Egyetem által koordinált PRO-TRAIN nevű projekt keretében részt veszünk 
oktatási  modulok  kifejlesztésében  az  egészségügyi  szektor  számára  párkapcsolati  erőszak 
témában.
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A London Metropolitan Egyetem által koordinált „Rape, the forgotten issue” nevű projekt 
keretében  több  országgal  közösen  vizsgáljuk  a  nemi  erőszakra  adott  igazságszolgáltatási 
választ.

A göttingeni Therapeutische Frauenberatung által koordinált „Join-the-Net” projekt keretében 
részt vettünk segítő foglalkozásúak számára létrehozott oktatási modulok kidolgozásában, és 
foglalkozások tartásában.

A  Paritätisches  Wohlfahrtsverband  baden-württenbergi  központja  által  koordinált  „Kinder 
und Jugendliche  gegen  häusliche  Gewalt”  elnevezésű  projekt  keretében  német  és  osztrák 
kollégákkal oktatási modulokat dolgozunk ki tanárok és ifjúságsegítők számára. A 2007-ben 
indult és 2009 márciusáig tartó projekt során a kidolgozás alatt álló modulokat együttműködő 
iskolák és szervezetek segítségével teszteljük és fejlesztjük.

Támogatók 2007-ben:

• A Magyar  Telekom 1 000 000 forinttal  támogatta  a  bántalmazott  nők és  gyerekek 
segélyvonalának ingyenesen hívható zöld számát.

• A Szociális  és  Munkaügyi  Minisztérium 900  000  forinttal  támogatta  a  nők  elleni 
családon belüli  erőszak elleni  kampányt, melyből szórólapjainkat és „A Nők elleni 
erőszak integrált ellátása” c. kiadványunkat nyomtattuk újra.

• A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 196 000 forinttal járult hozzá a még 2006. 
szeptemberében  megrendezett  CAHRV  (Co-ordinated  Action  on  Human  Rights 
Violations) programjának részeként megrendezésre került konferencia költségeihez.  

• A  Nyílt  Társadalom  Intézettől  (OSI)  érdekképviseleti,  hálózatépítési  és  lobbizási 
tevékenységünk megvalósítására 5 493 438 forint támogatásban részesültünk.

• Global  Fund  for  Women  3 694 164  forinttal  támogatta  Egyesületünk 
szervezetfejlesztését, a szervezet megerősítését. 

• A JLS/2006/DAP-1-077/W számú, "Survivors speak up for their dignity" – supporting  
victims and survivors of domestic violence című DAPHNE projekt keretében  157 740 
euro támogatásban részesültünk.

Budapest, 2008. május 31. 

…………………………………………….
Tóth Györgyi

elnök

7


	A segélyvonal
	Könyvkiadás:
	Együttműködések, hálózatok:
	Támogatók 2007-ben:

