
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-28 12:24:49. Érkeztetési szám: EB00524663

01 Fővárosi Törvényszék

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

0 1 0 2 0 0 0 5 6 8 2 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .16



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

1 0 7 1 Budapest

Dembinszky utca

30 fsz 1

    

0 1 0 2 0 0 0 5 6 8 2

0 1 0 0 P k 6 0 2 4 2  1 9 9 4

1 8 0 6 0 3 3 9 1 4 2

Kulcsár Andrea Katalin

Budapest 2 0 2 1 0 5 2 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

255 59

255 59

57 964 34 028

461 0

1 421 1 069

0 0

56 082 32 959

76 1 312

58 295 35 399

2 078 2 105

0 0

2 055 2 078

0 0

0 0

23 27

0 0

0 0

3 408 2 898

0 0

0 0

3 408 2 898

52 809 30 396

58 295 35 399

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

2 785 2 053 2 785 2 053

0 0 0 0

29 249 55 712 29 249 55 712

15 21 15 21

24 747 55 691 24 747 55 691

7 032 8 711 7 032 8 711

43 42 43 42

32 077 57 807 32 077 57 807

32 077 57 807 32 077 57 807

19 903 33 545 19 903 33 545

11 374 23 781 11 374 23 781

0 0 0 0

758 317 758 317

15 0 15 0

4 137 4 137

32 054 57 780 32 054 57 780

32 054 57 780 32 054 57 780

23 27 23 27

0 0 0 0

23 27 23 27

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

1 800 3 682 1 800 3 682

15 990 18 599 15 990 18 599

4 402 7 380 4 402 7 380

7 032 14 361 7 032 14 361

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

1 0 7 1 Budapest

Dembinszky utca

30 fsz 1

    

0 1 0 0 P k 6 0 2 4 2  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 5 6 8 2

1 8 0 6 0 3 3 9 1 4 2

Kulcsár Andrea Katalin

1. Áldozatok jogérvényesítése

2011. évi CCXI. törvény 1-6. §

2005. évi CXXV. törvény 4. §; 1998. évi XIX. törvény 56-59. §; 1997. évi XXXI. törvény 17. §

Nők és gyermekek elleni erőszak áldozatai

56000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

1 0 7 1 Budapest

Dembinszky utca

30 fsz 1

    

0 1 0 0 P k 6 0 2 4 2  1 9 9 4

0 1 0 2 0 0 0 5 6 8 2

1 8 0 6 0 3 3 9 1 4 2

Kulcsár Andrea Katalin

2. Nők és gyermekek elleni erőszak megelőzése

2011. évi CCXI törvény 1-6. §

1997. évi XXXI törvény 17. §

Nők, fiatalok, pedagógusok, gyermekvédelem

325000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

32 077 57 807

4 402 7 380

27 675 50 427

32 054 57 780

11 374 23 781

32 054 57 780

23 27

45 64

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Domestic violence: prevention, intervention, recovery

Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége

2019 - 2020

1 941 748

1 941 748

1 941 748

0

40 000

1 901 748

0

1 941 748

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

When Dad Hurts Mom Bancroft könyv kiadása magyar nyelven

Svájci Nagykövetség

2020

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Sigrid Rausing Trust

Sigrid Rausing Trust

2019 - 2021

41 904 000

27 088 384

27 088 384

0

10 844 941

16 243 443

0

27 088 384

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Nőnapi támogatás

Budapest Főváros Önkormányzata

2020.09.01-2021.09.01.

2 632 000

783 100

783 100

2 632 000

255 100

528 000

1 848 900

2 632 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Tru2You fiataloknak szóló, párkapcsolati és online erőszakról szóló magazin

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2020-2021

250 000

250 000

0

250 000

0

0

250 000

250 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

A NANE Egyesület működésének támogatása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

2020.04.01 - 2020.12.31.

800 000

800 000

800 000

800 000

0

800 000

0

800 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Draw the Lines of safety – positive and safe sexuality, prevention of gender based violence for youth through art

Erasmus

2018 - 2021

1 883 400

1 883 400

2 591 271

626 561

1 206 839

2 483 232

4 316 632

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

I can choose to say no

EU REC (Rights, Equality and Citizenship Programme)

2019-2021

20 000 000

10 883 269

10 883 269

9 118 712

7 475 272

3 407 997

3 474 751

14 358 020

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Színházzal a biztonságos jövőért

SUMMA ARTIUM

2019-2021

1 000 000

669 152

669 152

0

65 002

604 150

330 848

1 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Tackling domestic violence

Az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége

2020.09.01 - 2021.02.15.

658 100

567 900

567 900

658 100

567 900

90 200

658 100

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

IKEA - NANE együttműködés

IKEA

2020.09.01 - 2022.08.31.

70 000 000

729 500

729 500

0

729 500

0

729 500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Urgent Reponse Fund for domestic violence service providers during COVID crisis

WAVE Filia

2020.08.01-2020.12.31.

3 308 010

3 308 010

3 308 010

3 308 010

838 038

2 469 972

0

3 308 010

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Building social base with youth, parents, educators and trainers

OSIFE

2019 - 2021

1 423 463

1 971 761

1 423 463

722 756

1 249 005

1 971 761

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .29  01 .14 .17



 

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE  

2020.01.01-TŐL 2020.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL 

 

 
 

TARTALOM:  

 

I. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK)  

 

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 

a)  Támogatások (bevételek) alakulása  

b)  Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása  

c)   Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértékének 

kimutatása.  

d)   A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása  

 

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA  

 

IV. A 2020. ÉVI MÉRLEG ÉS A VAGYON ALAKULÁSA (KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ 

EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

MÉRLEGE)  
 

 

I. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI  

 

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság a 0100.Pk. 60242/1994. számú végzésével 1994. február 

28-án vette nyilvántartásba.  

A közhasznú szervezetté minősítés időpontja:  2015.03.04. 
  

Célja és feladatai:  

− Telefonos segélyvonal működtetése bántalmazott és erőszakot elszenvedett nők és gyermekek 
számára.  

− Lelki, orvosi és jogi (pl. családjogi) tanácsadás.  

− Védelem minden erőszak ellen, beleértve a nők és gyermekek ellen elkövetett lelki, testi és szexuális 
erőszakot (családon belüli erőszakot is). Az ehhez szükséges intézmények létrehozása (átmeneti 
szállás erőszak esetén, stb.).  

− Az erőszak gyökereinek és gyakoriságának a közvélemény előtti feltárása és megismertetése − 
Olyan csoportok kezdeményezése, amelyek segítségével a nők megerősítik önbizalmukat és 
öntudatukat.  

− Megfelelő szociális ellátásra önköltséges szektor kiépítése, hiányzó intézmények létrehozásának 
kezdeményezése.  

− Kapcsolatfelvétel politikusokkal, parlamenti képviselőkkel, a helyhatóságok képviselőivel – 
általában döntéshozókkal az információ, érdekképviselet, védelem és befolyásolás érdekében. 
Kapcsolatfelvétel és folyamatos együttműködés minden hasonló célért alakult csoporttal.  

− Az Egyesület céljai közé tartozik, hogy a nyilvánossághoz fordul. Ehhez tömegkommunikációs 
eszközökkel él. Párbeszédek, nyílt viták, szemináriumok és konferenciák szervezése, mely 
hozzájárulhat a demokráciához. 

 

 

 



 

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

 
a) Közhasznú tevékenységek bevétele (Támogatások) alakulása:  

 

 

 e HUF 

Közhasznú tevékenységből összes származó bevétel  57 807 

Pályázati támogatás 40 090 

SZJA 1% 6 885 

Adományok  8 711 

Tagdíj 21 

Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel  2 053 

Kerekítési különbözet 5 

Pénzügyi műveletek bevétele 42 

 

A pályázati támogatások részletes bemutatása: 

 

1., Holland Nagykövetség Pályázata 

2019. decemberében nyertük meg a Holland Nagykövetség által kiírt ‘Dutch Human Rights Fund  - Let 

Us Work Together! Stop Violence Against Women’ című pályázatát, 1.941.748,- Ft támogatási 

összeggel. Ennek keretében 12 vidéki város 12 szakemberének vállaltuk a képzését ún. ‘Erő a 

Változáshoz’ önsegítő csoportok facilitálására. 

A támogatás a projektben résztvevő szakmai és adminisztratív stáb, valamint az utazások költségeit 

fedezte. A támogatásból 40.000 Ft-ot személyi, 1.901.748 Ft-ot dologi költségekre fordítottunk. 

                                      

2., Svájci Nagykövetség támogatása 

A Svájci Nagykövetség által nyújtott támogatás felhasználásával a “When Dad Hurts Mom: Helping 

Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse” by Lundy Bancroft könyv fordítása angol nyelvről, 

magyar nyelvre és kiadása magyar nyelven. Projektünk célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson 

azoknak a magyar anyáknak, akik tartós bántalmazásnak vannak vagy voltak kitéve partnerük által, és 

akiket aggaszt az, hogyan hatnak és hatottak gyermekeikre az általuk látott vagy hallott események. Ez 

a könyv komplex áttekintést nyújt arról, hogy a bántalmazók, hogyan lépnek kapcsolatba a 

gyermekekkel és hogyan manipulálják őket, valamint gyakorlati útmutatóként szolgál arra 

vonatkozóan, hogy az anyák hogyan segíthetnek gyermekeiknek felépülni a bántalmazás tanúinak 

traumájából. 

Az 1.500.000 Ft összegű támogatást teljes egészében a könyv fordításához és kiadásához kapcsolódó 

dologi költségekre fordítottuk.  



3., SRT 

A támogatási program lehetővé teszi a szervezet meglévő tevékenységeinek stabil folytatását, 

lehetőséget biztosít a szervezet további belső fejlesztésére, valamint új szakmai tevékenységek 

megvalósítására, képzési programok kidolgozására, valamint a partnerszervezettel való stratégiai 

együttműködés elmélyítésére. 

A projekt kiadásai: az alaptevékenységet ellátó szakemberek megbízási díjai, munkabére, valamint 

egyéb dologi költségek (bérleti díj és kapcsolódó költségek, telefonköltség, bankköltség, és egyéb 

adminisztrációs kiadások).  

 

4., NŐNAPI TÁMOGATÁS BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁTÓL 

A támogatásból finanszírozott program első szakasza 2020 őszén zajlott, s két 12 alkalmas csoport 

(egy Erő a változáshoz és egy, a gyermekkori szexuális erőszak túlélőinek támogatására kifejlesztett 

csoport) megvalósítására adott lehetőséget. 

A támogatásból két 12 alkalmas, a párkapcsolati és a gyermekkori szexuális erőszak áldozatai számára 

kifejlesztett segítő csoport előkészítésének és megvalósításának költségeit fedeztük. A 2.632.000 Ft 

összegű támogatásból 255.100 Ft személyi, 528.000 Ft dologi kiadásokra került kifizetésre. A 

felhalmozott 1.848.900 Ft összegből fog 2021-ben megvalósulni a projekt második szakasza, újabb két 

csoport elindításával. 

 

5., ERZSÉBETVÁROS PROJEKT-TÁMOGATÁSA 

A 250.000 Ft összegű támogatásból 2021-ben egy fiataloknak szóló párkapcsolati és online erőszakról 

szóló magazin fog megvalósulni. 

 

6., ERZSÉBETVÁROS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 

A 800.000 Ft összegű támogatást teljes egészében a működéssel kapcsolatos alábbi dologi 

költségekre fordítottuk: iroda bérleti díj, segélyvonal, rendszer üzemeltetés, internet, mobiltelefon.   

 

7., ERASMUS+ PÁLYÁZAT 

A nemzetközi Erasmus+ pályázat ‘Draw the Lines of safety – positive and safe sexuality, prevention of 

gender based violence for youth through art’ című projektjében partnerszervezetként veszünk részt 

2019-2021 között, 4 másik, párkapcsolati erőszak témájával foglalkozó külföldi szakmai szervezet 

mellett (Olaszország, Franciaország, Hollandia, Egyesült Királyság). A közel 4 év során különböző 

ismeretterjesztő, prevenciós, művészeti és online képzési anyagokat állítunk össze a párkapcsolati 

erőszak témájáról, illetve az egészséges kapcsolatokról és szexualitásról fiatalokkal foglalkozó 

szakemberek számára, összesen 4 nyelven.  

A 2020-ban elköltött 1.883.400,- Ft támogatást a pályázati program megvalósításának személyi 

(626.561,- Ft) és dologi (1.206.839,- Ft) költségeire fordítottuk. 

 



8., REC (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME) PÁLYÁZAT 

A 2020-2021 között folyó REC program keretében ‘I can choose to say no. Empowering youth, 

especially girls, to stand up against cyber sexual and gender-based violence in intimate partner 

relationships’ címmel online erőszakkal kapcsolatos prevenciós kutatást és szakmai munkát végzünk, 

amelynek eredménye egy fiatalokat érintő online erőszakra fókuszáló kiadvány és workshop lesz.  

A tárgyévben prevenciós iskolai órákat vezető aktivistákat képeztünk, kidolgoztunk egy 4 alkalmas 

foglalkozássorozatot, ifjúsági magazint, honlapot szerkesztettünk és kommunikációs tartalmakat 

osztottunk meg az online erőszakról. 

A 2020-ban elköltött 10.883.269,- Ft támogatást a pályázati program megvalósításának személyi 

(7.475.272,- Ft) és dologi (3.407.997,- Ft) költségeire fordítottuk. 

 

9., SUMMA ARTIUM  

A 2020-21-ben megvalósuló Summa Artium pályázati program keretében az 1.000.000,- Ft támogatási 

összegből a ‘Kérsz Teát?!’ elnevezésű, szexuális beleegyezésről szól színházi előadásunkat dolgozzuk át 

elsősorban intézményben elhelyezett fiatalok számára. Az interaktív művészeti projekt a színházi darab 

mellett egy foglalkozást fejleszt ki és valósít meg drámainstruktor és az egyesület szakemberei 

segítségével, illetve ennek facilitálásához belső képzést is tart az egyesület aktivistái számára.  

A támogatás tárgyévre eső része (669.152 Ft) a projektben közreműködő színészek, drámainstruktorok 

és szakértők munkadíját és az előadásokkal kapcsolatos dologi költségeket fedezte. 

 

10., AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA 

A „Tackling domestic violence” projekt célja, hogy komplex támogatást és intenzív szakmai 

együttműködést nyújtson olyan vidéki szervezeteknek, akik veszélyeztetett női csoportok segítésével 

foglalkoznak. A program keretében megvalósult két közösségi program nőknek és lányoknak, két belső 

szakmai képzés önkéntesek és szociális munkások számára, egy oktatási program szegregátumban élő 

roma lányoknak, egy filmprojekt szegregátumban élő roma lányoknak, valamint egy kézikönyv terepen 

dolgozó szakembereknek. 

 

A 658.100 Ft összegű támogatásból a közreműködő szakemberek díját fedeztük. 

 

11., IKEA-NANE EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

A kétéves projekt első szakaszában a NANE munkatársai online workshopot tartottak az IKEA 

dolgozóinak és menedzsmentjének angol és magyar nyelven,   elkészült egy podcast és CSBE témában 

egy GYIK tájékoztató. Részt vettünk az "Egy biztonságos otthonért" című kampány megszervezésében 

és lebonyolításában, és az azzal kapcsolatos  sajtótájékoztatón. 

 

A teljes, kétévre szóló támogatási összegből (70.000.000 Ft) tárgyévre vonatkozóan 729.500 Ft-ot 

költöttünk dologi költségekre.  

 

 

 



12., WAVE FILIA 

 

A 3.308.010 Ft összegű támogatás lehetőséget biztosított szakmai tevékenységünk szélesítésére. 

Ennek keretében egy önkormányzatokkal együttműködő koordinátor, egy segélyvonal-levél-chat 

koordinátor foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, valamint a segélytevékenységek digitális 

elérhetőségének fejlesztésére. 838.038 Ft-ot személyi, 2.469.972 Ft-ot dologi költségekre fordítottunk. 

 

 

13., OSIFE 

 

A 2019-ben a Patent Egyesülettel közösen indított projekt célja a társadalmi bázisépítés a fiatalok és a 

hozzájuk kapcsolódó felnőttek (tanárok, szülők, képzők) körében, az egyesület aktivista hálózatának és 

támogatói körének bővítése. A tevékenységeink alapját egyrészt a direkt kapcsolatfelvétel, képzés és 

toborzás, másrészt egy érzékenyítő, prevenciós online kampány adja. 

2020-ban 12 fővel bővült a prevenciós szakmai képzők és 15 fővel az iskolai erőszak-megelőző és 

szexuális felvilágosító foglalkozásokat vezetők száma. Közösségi médiafelületeken olyan prevenciós 

tartalmakat készítettünk, amelyek hozzájárulnak az erőszak-megelőzéshez és tevékenységeink 

láthatóságához a fiatalok, szüleik és tanáraik körében. 

 

A támogatás fedezi a pályázati program megvalósításában résztvevő szakemberek díját, munkabérét, 

(722.756 Ft) valamint egyéb dologi költségeket (kommunikációs és hirdetési költségek, 1.249.005 Ft). 

 

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása 

 

 e HUF 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 33 545 

51. ANYAGKÖLTSÉGEK 1 107 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:  31 836 

- Bérleti díjak 2 028 

- Hirdetés, reklám, propaganda költségei                                                               382 

- Utazási és kiküldetési költségek (napidíj 
nélkül)                 

500 

- Könyvelés, könyvvizsgálat  727 

- Posta, telefon 320 

- Term. fejlesztés, képzés előkészítés, Titkári, 
fordítás, üzletvit, pszich tanácsadás, 
programszervezés 

16 338 

- Oktatás   5 078 

- Egyéb szolgáltatások (informatika, domain, 
online előfizetések) 

6 463 

53. Egyéb szolgáltatások költségei:  602 

- ebből bankköltség, biztosítási díjak:  450 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 23 781 

54. Bérköltség összesen:  20 668 



55. Személyi jellegű kifizetések összesen:  508 

- Belföldi és külföldi kiküldetés ktsg    0 

- Saját gk. használat költségtérítése    0 

- Telefon magánhasználat 59 

- Reprezentáció  449 

56. Bérjárulékok összesen:  2 605 

- Szociális hozzájárulási adó  2 178 

- Egyszerűsített közteher 427 

57. Értékcsökkenési leírás összesen 317 

8. Egyéb ráfordítások 0 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 137 

 

c) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértékének 

kimutatása 

 

Az Egyesület számára felajánlott SZJA 1% 2020-ra eső része 4.401.819,- Ft volt, melyet az alábbiak 
szerint költöttük el: 

− 3.301.364,- Ft-ot cél szerinti tevékenységre:  a segélyvonal működtetésének költségeire, a 
segélyvonalas ügyeletesek szupervíziójára, képzésekre, figyelemfelhívó kampányainkra, szakmai 
érdekérvényesítő tevékenységre fordítottunk. 

− 1.100.455,- Ft-ot működési költségekre: bérleti díjra, irodaszerekre, a segélyvonal 
működtetéséhez szükséges technikai költségekre, szakmai anyagok nyomtatására, könyvelési 
szolgáltatásra, érdekképviseleti tagdíjra használtuk fel. 

 

 

 

d) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása  

 

Vezető tisztségviselő bérköltsége:     0 eFt 

Vezető tisztségviselő járuléka:      0 eFt 

 

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA  

 

 
 

A NANE segélyvonalán heti öt munkanapon működtetünk ingyenesen, anonim módon hívható 
telefonos ügyeletet a családon és párkapcsolaton belüli és szexuális erőszak bármely formája által 
érintetteknek, illetve olyan laikus segítőknek és szakembereknek, akik támogatni szeretnék az 
áldozatokat. 2020 során 9 önkéntes ügyelő összesen 700 órányi segítő beszélgetést folytatott, 
összesen 711 hívóval. A segélyvonal hívóinak igény szerint ingyenes tájékoztató kiadványcsomagokat 
küldtünk postán. A koronavírus okozta korlátozások miatt elindítottuk Chatsegély ügyeletünket, amely 
heti 1 x 2 órában működik, s az év során 75 segélykérővel foglalkoztunk. A segélyvonalas ügyelőknek 
szupervíziót biztosítottunk, amely segíti őket a hívások feldolgozásában és a munkával járó lelki 
terhelés enyhítésében. 
 
 



A NANE elérhetőségeire (postai levél, e-mail, kapcsolati formok, Facebook oldal) érkező levelekre 
önkénteseink heti ügyeletes rendszerben folyamatosan válaszolnak, hogy azok is információhoz és 
támogatáshoz jussanak, akik nem tudnak vagy nem akarnak a NANE segélyvonalára telefonálni. Az év 
során 9 önkéntes 632 segélylevélre válaszolt különböző csatornákon (320 megválaszolt segélylevél, 
312 fővel üzenetváltás a Facebookon). Emellett segélylevelező rendszerünket is fejlesztettük, amellyel 
így könnyebbé vált a beérkező levelek feldolgozása, illetve az új segélylevelezők betanítása és 
mentorálása. 
  
Érdekérvényesítő tevékenységünk keretében jogszabálytervezetek és szakpolitikai tervek 
véleményezését, jogalkotási, szakpolitikai, illetve a szakszerű és hatékony hatósági, intézményi 
fellépést célzó javaslatok megfogalmazását végeztük. Részt vettünk a nemzetközi emberi jogi normák 
hazai érvényesülését vizsgáló folyamatokban, a nemzetközi és hazai nőjogi ernyőszervezetek 
munkájában. Önkénteseink képviselték az Egyesületet külföldi szakmai eseményeken, konferenciákon, 
továbbképzéseken. Szakmai együttműködést és partnerséget kezdeményeztünk a helyi 
önkormányzatokkal.  
 
Megszerveztük a minden évben megrendezett 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen 
rendezvénysorozatot. 16 Facebook-eseményben mutattuk be a nőkkel szembeni visszaélések látható 
és kevésbé látható formáit, hogy megkönnyítsük azok felismerését, és az ellenük való fellépést. A 
kampány során, 2020. november 25. és december 10. között, a NANE Egyesület oldalán létrehozott 
Facebook-eseményekben publikálva számos élőben közvetített rendezvény, kerekasztal beszélgetés és 
az adott témával kapcsolatos tájékoztató szöveg, személetes kép és videó vált elérhetővé. November 
25-án online tartottuk meg a Néma Tanúk megemlékezést azoknak a nőknek emléket állítva, akiket az 
elmúlt évben férfi családtagjuk, volt, vagy jelenlegi partnerük, férjük gyilkolt meg. 
 
2020-ban is folyamatosan együttműködtünk a sajtóval, melynek eredményeképp 294 televíziós, 
rádiós, online és nyomtatott megjelenés, interjú született. 4 alkalommal került színpadra a “Kérsz 
Teát?” című előadás és az előadást kísérő, NANE szakértők vezette moderált feldolgozó beszélgetés.  2 
rendezvényen, fesztiválon standoltunk, beszélgettünk érintettekkel és segíteni vágyó érdeklődőkkel, 
terjesztettük az információs kiadványainkat.  
 
Az év során 17 új figyelemfelkeltő ismeretterjesztő videót készítettünk. A legnézettebb „Mi az a 
„grooming”? És mit tehetünk ellene?” című videót 22 400-an látták. 14 alkalommal tartottunk nemek 
közötti egyenlőtlenséggel, szexizmussal, nők elleni erőszakkal kapcsolatos érzékenyítő workshopot, 
előadást érdeklődők számára. Beleértve számos nyilvános, online eseményt (koncert, kiállítás, 
kerekasztalbeszélgetés, filmvetítés, emberi jogi rendezvény, ifjúsági program, céges és szakmai 
események), amelyeken aktivistáink részvételükkel képviselték a NANE szakmai tudását és értékeit, a 
nők elleni erőszakkal szembeni kiállás fontosságát. 
 
Aktivistáink 9 alkalommal tartottak „Együtt Egyenlően” prevenciós és kortárstámogatás-fejlesztő 
foglalkozást a 10-23 éves korosztály számára. 9 alkalommal tartottunk előadást vagy workshopot 
szakmai közönségnek: szociális szakmában dolgozók, pedagógusok, fiatalokkal dolgozók vagy ilyen 
pályára készülő egyetemi hallgatók számára. 92 órában tartottunk érintett célcsoporttal foglalkozó 
szakembereknek egyéni és csoportos szakmai konzultációt, illetve szupervíziót és trauma fókuszú 
esetmegbeszélőt. 2 db 30 órás képzést tartottunk szociális szakembereknek, pszichológusoknak. 18 
szakdolgozóval, filmrendezővel konzultáltunk készülő munkáikról 
 
 

 

 



IV. A 2020. ÉVI MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA  
A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény a illetve 
a 350/2011(XII.30) kormányrendelet szabályozza. Az alapítvány kettős könyvvitelt alkalmaz és ebből 
adódóan éves közhasznú beszámoló készítésére kötelezett.  
Az Egyesület a beszámolóját az OBH-n keresztül letétbe helyezi.  
 

 e HUF 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:  59 

Immateriális javak 0 

Tárgyi eszközök 59 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 

FORGÓESZKÖZÖK 34 028 

Készletek 0 

Követelések 1 069 

Értékpapírok 0 

Pénzeszközök 32 959 

  ebből bankszámlák 32 522 

  ebből pénztár 437 

Aktív időbeli elhatárolás 1 312 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:  35 399 

Saját tőke 2 105 

Induló tőke 0 

Tőkeváltozás 2 078 

Lekötött tartalék 0 

Értékelési tartalék 0 

Tárgyévi eredmény 27 

Kötelezettségek 2 898 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 2 898 

Passzív időbeli elhatárolás  30 396 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:  35 399 

 

Az Egyesület 2020. évi közhasznú tevékenysége során: 27.208,- Ft összegű vagyonnövekedés 
keletkezett.  
 
Az Egyesület az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a tevékenységét 
2020-ben.  
 
 
Budapest, 2021. május 28. 
 
 
 
 

………………………………… 
Elnök 

 


