
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-26 20:48:44. Érkeztetési szám: EB00591055

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 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



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-742

2021. 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 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 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

Fridl Viktória 

Budapest 2 0 2 2 0 5 2 4

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Adatok ezer forintban

59 613

59 613

34 028 86 011

0 0

1 069 4 296

0 0

32 959 81 715

1 312 15 884

35 399 102 508

2 105 2 118

0 0

2 078 2 105

0 0

0 0

27 13

0 0

0 0

2 898 1 129

0 0

0 0

2 898 1 129

30 396 99 261

35 399 102 508

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Adatok ezer forintban

2 053 5 398 2 053 5 398

0 0

55 712 82 020 55 712 82 020

21 45 21 45

55 691 73 092 55 691 73 092

8 711 7 154 8 711 7 154

42 85 42 85

57 807 87 503 57 807 87 503

57 807 87 503 57 807 87 503

33 545 58 757 33 545 58 757

23 781 28 469 23 781 28 469

0 0 0 0

317 169 317 169

0 72 0 72

137 23 137 23

57 780 87 490 57 780 87 490

57 780 87 490 57 780 87 490

27 13 27 13

0 0 0 0

27 13 27 13

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Adatok ezer forintban

3 682 1 648 3 682 1 648

18 599 46 132 18 599 46 132

7 380 7 797 7 380 7 797

14 361 17 075 14 361 17 075

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



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-742

2021. 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

Fridl Viktória 

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

61000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



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-742

2021. 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

Fridl Viktória 

2. Nők és gyermekek elleni erőszak megelőzése

2011. évi CCXI törvény 1-6. §

1997. évi XXXI törvény 17. §

Nők, fiatalok, pedagógusok, gyermekvédelem

385000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Adatok ezer forintban

57 807 87 503

7 380 7 797

50 427 79 706

57 780 87 490

23 781 28 469

57 780 87 490

27 13

64 72

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .27  12 .07 .53
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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 
KÖZHAZNÚSÁGI JELENTÉS 

2021.01.01-TŐL 2021.12.31-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 2021. 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 szá-
mára.  

− 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 öntu-
datukat.  

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



2 
 

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

 

 

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  
 
 
a) Közhasznú tevékenységek bevétele (Támogatások) alakulása:  
 

 

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása 

 

 

Közhasznú tevékenységből összes származó bevétel 87 503

Pályázati támogatás 65 938

SZJA 1% 8 826

Adományok 7 154

Tagdíj 45

Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel 5 398

Kerekítési különbözet 57

Pénzügyi műveletek bevétele 85

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 58 757

51. ANYAGKÖLTSÉGEK 2 360

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei: 55 655

- Bérleti díjak 2 088

- Hirdetés, reklám, propaganda költségei                                                              1 055

- Oktatás                                                           10 315

- Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                554

- Könyvelés, könyvvizsgálat 800

- Jogi tanácsadás 4 593

- Posta, telefon 516

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

tanácsadás, programszervezés
22 832

- Egyéb szolgáltatások (informatika, domain, online előfizetések) 12 902

53. Egyéb szolgáltatások költségei: 742

- ebből bankköltség, biztosítási díjak: 603

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 28 469
54. Bérköltség összesen: 23 349

55. Személyi jellegű kifizetések összesen: 2 531

- Belföldi és külföldi kiküldetés ktsg   816

- Saját gk. használat költségtérítése   114

- Telefon magánhasználat 49

- Reprezentáció 1 552

56. Bérjárulékok összesen: 2 589

- Szociális hozzájárulási adó 2 197

- Egyszerűsített közteher 392

57. Értékcsökkenési leírás összesen 169

8. Egyéb ráfordítások 72

9. Pénzügyi máveletek ráfordításai 23
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c) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott 
támogatás mértékének kimutatása 

 
2021. évben az SZJA 1%-a 7.796.882.- Ft volt. 
2021. évben 2020-ban kapott összeget maradványát és a 2021. évi összegből 
3.929.643.- Ft-ot. 2022-re tartalékoltunk: 3.867.239.- Ft-ot. 

AZ SZJA 1% összegét szakmai tevékenységgel kapcsolatos szakértői 
tevékenységekre, valamint működési költségekre (könyvelés, iroda bérleti díj 
és mobiltelefon) fordítottuk. 

 
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. 2021 során 9 önkéntes ügyelő összesen 519 órányi segítő beszélgetést folytatott, 

összesen536 hívóval. A segélyvonal hívóinak igény szerint ingyenes tájékoztató kiadványcsomagokat 

küldtünk postán. A koronavírus okozta korlátozások miatt elindított Chatsegély ügyeletünket, amely 

heti 1 x 2 órában működik, s az év során 5 ügyelő 86 órában foglalkozott segélykérővel. 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 10 önkéntes 305 segélylevélre válaszolt különböző csatornákon (305 megválaszolt segélylevél, 

354 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 
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kampány során, 2021. 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. 

2021-ben is folyamatosan együttműködtünk a sajtóval, melynek eredményeképp 195 televíziós, 
rádiós, online és nyomtatott megjelenés, interjú született. 1 alkalommal került színpadra a “Kérsz 
Teát?” című előadás és az előadást kísérő, NANE szakértők vezette drámafoglakozás. 1 rendezvényen, 
fesztiválon standoltunk, beszélgettünk érintettekkel és segíteni vágyó érdeklődőkkel, terjesztettük az 

információs kiadványainkat. Az év során 7 új figyelemfelkeltő ismeretterjesztő videót 
készítettünk. A legnézettebb videó: „Elindult a NANE új online erőszakkal foglalkozó oldala” 
kampány videót //17000 elérés//1000 megtekintés 1 percnél hosszabban 

7 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. 

Összesen több, mint 100 órányi prevenciós foglalkozást tartottunk 560 gyereknek és fiatalnak 19 

intézményben. 140 db (’45) 

A nyári és az őszi szünetben 63 kamaszlány vett részt a Lázadó Lányok táborban, ami egy 4 napos 

önbecsülés-fejlesztő, erőszak-megelőző napközis program, és 33 fiatal nőnek tartottunk 2 napos 

képzést az egyenlőségre épülő párkapcsolatokról és szexről. 

A prevenciós tevékenységek keretében 162 fiatalokkal dolgozó szakembernek, pedagógusi vagy segítői 

pályára készülő egyetemistának tartottunk bemutató foglalkozást, 70 tanár és segítő szakember vett 

részt 2 és 3 napos módszertani képzéseinken. 

Prevenciós aktivista bázisunk 9 új foglalkozásvezető önkéntessel bővült. 

Traumafókuszú egyéni szupervízió segítő szakembereknek (100 óra) 

2 Traumafókuszú esetmegbeszélő csoport budapesti (8 fő) és vidéki (8 fő) segítő szakembereknek 

(10x90 perc mindkét csoport) 

Esetmegbeszélő szupervízió hibrid pilot projekt (8 fő 10x120 perc) 

Szakmai műhely Erő csoport facilitátoroknak (9x90 perc) 

4 napos Erő a változáshoz facilitátor képzés vidéki szakembereknek és folyamatkövető konzultációk 

(40 óra) 

2 db Asszertív kommunikációs képzés megtartása az IKEA munkatársai számára 

8 db képzés, 25 db workshop/előadás szakmai könzönségnek 
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TÁRMOGATÁSOK BEMUTATÁSA 
 
1. 
Támogatási program elnevezése: AGEE 2022 (PATENT Egyesülettel partnerségben) 
Támogató megnevezése: AGEE 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2022 
Támogatási összeg: 18.000.000 Ft 
 ebből a tárgyévre jutó összeg:  0.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 0.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  12.580.242.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0.- 
Dologi   0.- 
Felhalmozási:  12.580.242.- 
Összesen:   12.580.242.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás 2022-ben megvalósuló tevékenységekre szól. 
 
 
2. 

Támogatási program elnevezése: SRT 2021 (PATENT Egyesülettel partnerségben) 
Támogató megnevezése: Sigrid Rausing Trust 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2021 
Támogatási összeg:     28.655.900.- 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  15.655.900.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 15.655.900.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  15.655.900.- 
 Patent egyesület felhasználás:  13.000.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   10.870.862.- 
Dologi   4.785.038.- 
Felhalmozási     0 
Összesen:   15.655.900.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
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, és a 
partnerszervezettel való stratégiai együttműködés további elmélyítésére. 
 
A projekt kiadásai: az alaptevékenységet ellátó szakemberek munkabére, 
vállalkozási / megbízási díjai, valamint egyéb dologi költségek (bérleti díj és 
kapcsolódó költségek, telefonköltség, bankköltség, és egyéb adminisztrációs 
kiadások). 
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3. 

Támogatási program elnevezése: Tru2You fiataloknak szóló, párkapcsolati és 
online erőszakról szóló magazin 
Támogató megnevezése: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 
Támogatás időtartama: 2020-2021  
Támogatási összeg: 250.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  250.000.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 250.000.- 
 tárgyévben folyósított összeg:         0 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi      0 
Dologi   250.000.- 
Felhalmozási     0 
Összesen:   250.000.- 

 
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatásból egy fiataloknak szóló párkapcsolati és online erőszakról szóló 
magazin valósult meg, a 250.000 Ft a nyomdai költségeket fedezte.  
 

4. 

Támogatási program elnevezése: Nőnapi támogatás 
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 
Támogatás időtartama: 2020-2022  
Támogatási összeg: 2.632.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  1.148.072.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 1.148.072.- 
 tárgyévben folyósított összeg:        0.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   303.500.- 
Dologi   844.572.- 
Felhalmozási  700.828.- 
Összesen:             1.848.900.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A projekt keretében két-két 12 alkalmas, a párkapcsolati és a gyermekkori szexuális 
erőszak áldozatai számára kifejlesztett segítő csoport előkészítésének és 
megvalósításának költségeit fedeztük. 2021-ben a támogatásból a képzők és a 
szupervízorok munkabérét és megbízási díját fedeztük. 
 

 

5. 
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Támogatási program elnevezése: „Szakmai képzés Ferencvárosban tevékenykedő, segítő 
munkát végző szakembereknek az erőszaknak kitett nők és gyerekek támogatására, 
megerősítésére” 
Támogató megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata 
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés 
Támogatás időtartama: 2021  
Támogatási összeg: 250.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  250.000.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 250.000.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  250.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   250.000.- 
Felhalmozási     0 
Összesen:   250.000.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A projekt keretében megvalósult egy akkreditált képzés IX. kerületi intézményekben 
dolgozó szociális szakemberek számára. A támogatás összegéből a képzők 
megbízási díját fedeztük. 
 

6. 

Támogatási program elnevezése: Draw the Lines of safety – positive and safe 
sexuality, prevention of gender based violence for youth through art 
Támogató megnevezése: ERASMUS 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2018-2021  
Támogatási összeg: ………………. 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:    4.565.957.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:   4.565.957.- 
 tárgyévben folyósított összeg:       948.180.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   1.558.421.- 
Dologi   3.007.536.- 
Felhalmozási     0.- 
Összesen:    4.565.957.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
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. 
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A tárgyévi támogatás összegéből a közreműködő szakemberek munkabérét, 
megbízási díját fizettük, valamint nyomdai költségeket és a nemzetközi partner-
találkozók utazási költségét fedeztük. 
 
 

7. 

Támogatási program elnevezése: Tackling domestic violence 
Támogató megnevezése: Az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2020-2021  
Támogatási összeg: 3.158.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  2.590.200.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 2.590.200.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  2.500.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   2.590.200.- 
Felhalmozási     0.- 
Összesen:   2.590.200.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A 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 támogatásból a közreműködő szakértők, képzők megbízási díját, 
valamint a kiadványok költségét fedeztük. 
 

 

 

 

8. 

Támogatási program elnevezése: IKEA-NANE együttműködés 
Támogató megnevezése: IKEA 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2020-2022  
Támogatási összeg: 70.901.380 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  16.778.546.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 16.778.546.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  70.901.380.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   907.506.- 
Dologi   15.871.040.- 
Felhalmozási  53.908.334.- 
Összesen:   70.901.380.- 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
Az IKEA-NANE együttműködés keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg 
2021-ben: traumafókuszú esetmegbeszélő csoport, traumafókuszú egyéni 
szupervízió, szakmai műhely Erő csoport facilitátoroknak, „Erő a változáshoz” képzők 
képzése + vidéki Erő csoportok megvalósítása, Mini Erő csoport, Lázadó Lányok 
Tábor, Segítők Hálózata kiépítése (A PATENT Egyesülettel partnerségben), valamint 
az integrált ügyfélellátás, a segélyvonal fejlesztése, továbbá a szakpolitikai 
tanácsadás és a hazai és nemzetközi érdekképviselet tevékenységek támogatása. 
 

 

 

 

9. 

Támogatási program elnevezése: “We Are Listening”  
Támogató megnevezése: Holland Királyság Magyarországi Nagykövetsége 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2021-2022  
Támogatási összeg: 3.193.225 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:       568.829.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      568.829.- 
 tárgyévben folyósított összeg:    3.193.225.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   568.829.- 
Felhalmozási  2.624.396.- 
Összesen:   3.193.225.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A projekt célja a NANE segélyvonalának fejlesztése. A támogatásból a segélyvonal 
működtetésének költségét és a közreműködő szakemberek megbízási díját 
fedeztük.   
 

10. 

Támogatási program elnevezése: MAGNET KAP 
Támogató megnevezése: MAGNET Bank 
Támogatás forrása: más gazdálkodó 
Támogatás időtartama: 2021-2022  
Támogatási összeg: 463.222 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:       110.000.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      110.000.- 
 tárgyévben folyósított összeg:       463.222.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   110.000.- 
Felhalmozási  353.222.- 
Összesen:   463.222.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
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A támogatás tárgyévre eső részét a „Kérsz teát?!” című előadásunk 
videófelvételének költségeire fordítottuk. 
 

 

11. 

Támogatási program elnevezése: Building social base with youth, parents, 
educators and trainers  (PATENT Egyesülettel partnerségben) 
Támogató megnevezése: OSIFE 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2019-2021 
Támogatási összeg: 20.000.000 Ft 
 
 ebből a tárgyévre jutó összeg:       6.643.179.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      6.643.179.- 
 tárgyévben folyósított összeg:              0.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   4.265.090.- 
Dologi   2.378.089.- 
Felhalmozási  0.- 
Összesen:   6.643.179.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
 
A 2019 őszén indult projekt célja a társadalmi bázisépítés a fiatalok és 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. 
 
A támogatás fedezi a pályázati program megvalósításában résztvevő szakemberek 
munkabérét, megbízási/vállalkozási díját, valamint egyéb dologi költségeket 
(képzési-, kommunikációs- és hirdetési költségek).  
 

 

12. 

Támogatási program elnevezése: Piloting the Istanbul Convention to combat 
violence against women in Hungary (NANE Egyesülettel partnerségben) 
Támogató megnevezése: OSIFE 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2021-2023 
Támogatási összeg: 15.000.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:       3.933.800.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      3.933.800.- 
 tárgyévben folyósított összeg:       1.200.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   3.933.800.- 
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Felhalmozási  0.- 
Összesen:   3.393.800.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás fedezi a pályázati program megvalósításában résztvevő szakemberek 
munkabérét, megbízási/vállalkozási díját és egyéb dologi költségeket. 
 

 

13. 

Támogatási program elnevezése: I can choose to say no 
Támogató megnevezése: EU REC (Rights, Equality and Citizenship Programme) 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2019-2021  
Támogatási összeg: 20.000.000 Ft 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:       10.425.115.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      10.425.115.- 
 tárgyévben folyósított összeg:         2.355.217.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   2.962.361.- 
Dologi   7.462.754.- 
Felhalmozási  0.- 
Összesen:   10.425.115.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
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 végeztünk, amelynek 
eredménye egy fiatalokat érintő online erőszakra fókuszáló kiadvány és workshop 
lett. A támogatásból tárgyévben a projektben résztvevő szakemberek munkabérét, 
megbízási díjait és egyéb dologi költségeket (grafika, webdesign, nyomtatás, 
hirdetés) fedeztünk. 
 

 

14. 

Támogatási program elnevezése: Segélyvonal fejlesztése 
Támogató megnevezése: Magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2021-2022  
Támogatási összeg:    1.060.000.- 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:       988.000.- 
 tárgyévben felhasznált összeg:      988.000.- 
 tárgyévben folyósított összeg:     1.060.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   256.000.- 
Dologi   732.000.- 
Felhalmozási        72.000.- 
Összesen:   1.060.000.- 



12 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatás a segélyvonalon dolgozó szakértő megbízási díját és a segélyvonalasok 
mentorálását végző szakember munkadíját fedezte. 
 

 

15. 

Támogatási program elnevezése: Integration services, child protection and legal 
assistance for refugees. asylum seekers and stateless persons in Hungary 
Támogató megnevezése: UNHCR 
Támogatás forrása: nemzetközi forrás 
Támogatás időtartama: 2021  
Támogatási összeg:    3.290.000.- 

 ebből a tárgyévre jutó összeg:  3.290.000.- 
 tárgyévben felhasznált összeg: 3.290.000.- 
 tárgyévben folyósított összeg:  3.290.000.- 
Támogatás típusa:  visszatérítendő   nem visszatérítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi   0 
Dologi   3.290.000.- 
Felhalmozási        0.- 
Összesen:   3.290.000.- 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 
A támogatást a projektben közreműködő szakemberek megbízási díjaira és egyéb 
dologi költségekre (képzési díjak, kiadványok szerkesztése, fordítása) fordítottuk. 
 
 
 
IV. A 2021. 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 egyesület 
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:  613 

Immateriális javak 0 

Tárgyi eszközök 613 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 

FORGÓESZKÖZÖK 86 011 

Készletek 0 

Követelések 4 296 

Értékpapírok 0 

Pénzeszközök 81 715 

  ebből bankszámlák 81 248 

  ebből pénztár 467 

Aktív időbeli elhatárolás 15 884 
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ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:  102 508 

Saját tőke 2 118 

Induló tőke 0 

Tőkeváltozás 2 105 

Lekötött tartalék 0 

Értékelési tartalék 0 

Tárgyévi eredmény 13 

Kötelezettségek 1 129 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 129 

Passzív időbeli elhatárolás  99 261 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:  102 508 

 
 
Az Egyesület 2021. évi közhasznú tevékenysége során: 13.114,- Ft összegű 
vagyonnövekedés keletkezett.  
 
Az Egyesület az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte 
a tevékenységét 2021-ben.  
 
 
Budapest, 2022. május 26. 
 
 
 
 
…………………………………  
              Elnök 
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Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 
1071 Budapest, Dembinszky utca 30. fsz./1. 

Adószám: 18060339-1-42 

Nyilvántartási szám: 01-02-0005682 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
2021. évi 

a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített éves beszámolójához 

 

 

 

 

 

 
Budapest, 2022. 05. 24. 

 

 

 

 

 

 

       _____________________________ 

               Elnök 

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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1. A Szervezet bemutatása 
 

- a szervezet neve: Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 

- székhelye: 1071 Budapest, Dembinszky utca 30. fsz./1. 

- nyilvántartási száma: 01-02-0005682 

- adószáma: 18060339-1-42 

- statisztikai számjele:   18060339-9499-529-01 

- célja: a nemek közötti egyenlőség, a nők és gyerekek biztonsága, valamint a joghoz való jobb 
hozzáférés előmozdítása. 

- gazdálkodási formája: egyesület 

- jogállása:  Közhasznú,  2015.03.04. 

- annak a képviselőnek neve: Fridl Viktória önállóan,   

Juhász Piroska és Regös Nóra elnökségi tag együttesen 

- honlap címe: https://nane.hu/ 

- a könyvelő nevét és regisztrációs száma:  A beszámoló elkészítésért felelős személy neve, 
regisztrálási száma és címe: Mikle Beáta 1113 Budapest, Vincellér utca 30.  PM116323. 

 
 

2. A számviteli politika alkalmazása 
 

a) a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer: 

• a jogszabályok, melyeket a beszámoló elkészítése során figyelembe vettek: számviteli 
törvény, civil törvény, a 479/2016. Korm. rendelet, az SZJA 1% törvény  

•  a beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló 

• a könyvvezetés módja: kettős könyvvitel  

• a mérlegkészítés időpontja: 2022.04.30. 

• A tárgyévi adatok előző évvel történő összehasonlíthatósága az alkalmazott számviteli 
politika szerinti értékelési eljárások, valamint a besorolási kritériumok változatlansága miatt nem 
korlátozott. 
 
Jelentős összegű hibák értelmezése 
A Számviteli törvény szerint jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző 
ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások 
– eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt.  
 
Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – 
ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-
csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 
millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
 
Jelentős összegű hibának tekintjük, ha ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 
százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
 
 

https://nane.hu/
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NEM JELENTŐS ÖSSZEGŰ HIBA 
 
A Számviteli törvény szerint nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző 
ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások 
– eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem 
haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. 
 
Nem jelentős összegű hibának tekintjük, ha ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, 
hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) 
összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
 
LÉNYEGES ÉRTELMEZÉSE 
 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása 
vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók 
döntéseit (a lényegesség elve).  
A számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek minősül az a mérték, melynek valós 
vagy lehetséges hatása jelentős mértékű. Az ezen hatást el nem érő mérték nem lényegesnek 
tekinthető. 
 
JELENTŐS MÉRTÉK ÉRTELMEZÉSE 
 
Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a 
számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából jelentős mértéknek minősül a jelentős összeget 
meghaladó mérték, vagy - összegszerűség hiányában - a 2%-ot meghaladó mérték.  
 
A fenti értékhatárt meg nem haladó összeg a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából nem 
minősül jelentős mértéknek.  
 
Amennyiben az adott mérték számszerűen nem határozható meg, vagy az érdemben nem 
értékelhető, úgy a jelentős mértéket egyedileg kell megítélni. 
 
JELENTŐS ÖSSZEG ÉRTELMEZÉSE 
 
Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy - 
figyelembe véve a gazdálkodásának körülményeit - a számviteli elszámolás, az értékelés 
szempontjából az egyes tételek esetében jelentős összegnek az utolsó lezárt év beszámolója 
mérlegfőösszegének 2 %-át meghaladó összeg minősül. 
A fenti értékhatárt meg nem haladó összeg a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából nem 
minősül jelentős összegnek. 
A fentieken túl a Szervezet vezetője – a Szervezet tevékenységét és egyéb körülményeket figyelembe 
véve - jelentősnek és lényegesnek minősíthet további eseményeket is. 
 
TARTÓS ÉRTELMEZÉSE 
Amennyiben jogszabály, vagy a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy tartósnak 
minősül a múltbeli tények és a jövőbeni várakozások alapján egy éven (365 naptári napon) túli 
időintervallum, valamint – fennállásának időtartamától - ha a körülmény az értékeléskor a 
rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető 
 
JELENTŐS ÖSSZEG A BEMUTATÁS SZEMPONTJÁBÓL 
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Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a beszámolóban, 
kiegészítő mellékletben a bemutatási kötelezettség szempontjából azon tételek minősülnek 
jelentősnek, melyek összege vagy eredményre gyakorolt hatása az alábbi mértéket meghaladja: 
 
Kivételes nagyságú bevétel – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő 
bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevételének 
50%-át. 
 
Kivételes nagyságú költség – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő 
költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása együttes 
értékének 50%-át. 
 
Kivételes nagyságú ráfordítás – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő 
ráfordítás, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása 
együttes értékének 50%-át. 
 
Kivételes előfordulású bevétel – minden olyan bevétel, amely a Gazdálkodó üzletszerű működésével 
nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmenetén kívül esik, a 
bekövetkezése eseti jellegű.  
 
Kivételes előfordulású költség, ráfordítás – minden olyan költség vagy ráfordítás, amely a Gazdálkodó 
üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres 
üzletmenetén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű.  
 
Devizás tételek értékelése 
Alkalmazott devizaárfolyam 
A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért 
vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása 
egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 
Fordulónapi devizás átértékelés 
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapi átértékelése a Számviteli tv. 
hatályos előírásai alapján az átértékelési különbözet könyvelésével történik. A Szervezetnek a 
mérlegfordulónapon devizában fennálló, átértékelendő követelése/kötelezettsége volt.  
 
Értékcsökkenési leírás elszámolása 
Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - 
üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi 
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás 
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében 
történik. 
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.  
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Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 
eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg 
az 500 e Ft-ot. 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet jelentős. A könyvszerinti 
érték és a piaci érték közötti különbséget jelentősnek tekintjük, ha 20 %-ot meghaladó mértékű 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, amennyiben az immateriális javak, tárgyi 
eszközök állományban maradnak, de értékük megrongálódás, feleslegessé válás, hiány, vagy egyéb 
tényezők miatt tartósan és jelentősen lecsökken, rendeltetésének megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan. Az értékcsökkenést olyan mértékig kell elszámolni, hogy az eszköz a 
használhatóságának megfelelő, mérlegkészítéskor érvényes piaci értéken szerepeljen a mérlegben.  
 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.  
 
Értékvesztések elszámolása 
Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek 
esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. 
  
Visszaírások alkalmazása 
A Szervezet a terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírásának 
lehetőségét 2021. évben nem alkalmazta. 
 
Értékhelyesbítések alkalmazása 
  A Szervezet nem kíván élni a Törvény 57. § (3)-as pontjában meghatározott értékhelyesbítés 
lehetőségével, mint értékelési eljárással, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés 
értékelési tartaléka nem szerepel. 
 
Valós értéken történő értékelés 
A Szervezet a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás 
értékelési különbözetet nem tartalmaz. 
 
Ki nem emelt tételek értékelése, egyes mérlegtételeknél alkalmazott az előző üzleti évtől eltérő –
eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indoklása, eredményre gyakorolt hatása 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 
értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 
Számviteli politika más változásai és a változás eredményre gyakorolt hatása 
A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás 
nem történt. 
Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik. 
Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.  
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Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz 
kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. 
Kötelezettségek átsorolása 
A Társaság a hosszú lejáratú kötelezettségek éven belül esedékes részét a rövid lejáratú 
kötelezettségei közé átsorolta. A Társaságnak egyéb átsorolandó kötelezettsége nem volt. 
Biztosított kötelezettségek 
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 
A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb 
kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 
 
 
Zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása nincsenek. 

 

 

Vezető tisztségviselőknek, a felügyelőbizottság tagjainak folyósított előlegek, kölcsönök összege, a 
nevükben vállalt garanciák: nem voltak. 

 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

Egyéb mérlegen kívüli tételek 

A mérlegben nem feltüntetett, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 

Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, az 
eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó jelentős vagy lényeges korrekciókat nem tartalmaz. 
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MÉRLEGADATOK: 
 e HUF 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:  613 

Immateriális javak 0 

Tárgyi eszközök 613 

Befektetett pénzügyi eszközök 0 

FORGÓESZKÖZÖK 86 011 

Készletek 0 

Követelések 4 296 

Értékpapírok 0 

Pénzeszközök 81 715 

  ebből bankszámlák 81 248 

  ebből pénztár 467 

Aktív időbeli elhatárolás 15 884 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:  102 508 

Saját tőke 2 118 

Induló tőke 0 

Tőkeváltozás 2 105 

Lekötött tartalék 0 

Értékelési tartalék 0 

Tárgyévi eredmény 13 

Kötelezettségek 1 129 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 129 

Passzív időbeli elhatárolás  99 261 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:  102 508 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek, költségek, ráfordítások 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és költségek, ráfordítások bemutatása 
A beszámolási időszakban kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel és költség, ráfordítás  nem 
volt. 
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a, Bevételek/támogatások/adományok 
e HUF 

Közhasznú tevékenységből összes származó bevétel  87 503 

Pályázati támogatás 65 938 

SZJA 1% 8 826 

Adományok  7 154 

Tagdíj 45 

Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel  5 398 

Kerekítési különbözet 57 

Pénzügyi műveletek bevétele 85 

b) Támogatások felhasználásának 
(költségek) 

e HUF 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 58 757 

51. ANYAGKÖLTSÉGEK 2 360 

52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:  55 655 

- Bérleti díjak 2 088 

- Hirdetés, reklám, propaganda költségei                                                               1 055 

- Oktatás                                                            10 315 

- Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)                 554 

- Könyvelés, könyvvizsgálat  800 

- Jogi tanácsadás 4 593 

- Posta, telefon 516 

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

22 832 

- Egyéb szolgáltatások (informatika, domain, online 
előfizetések) 

12 902 

53. Egyéb szolgáltatások költségei:  742 

- ebből bankköltség, biztosítási díjak:  603 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS 28 469 
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54. Bérköltség összesen:  23 349 

55. Személyi jellegű kifizetések összesen:  2 531 

- Belföldi és külföldi kiküldetés ktsg    816 

- Saját gk. használat költségtérítése    114 

- Telefon magánhasználat 49 

- Reprezentáció  1 552 

56. Bérjárulékok összesen:  2 589 

- Szociális hozzájárulási adó  2 197 

- Egyszerűsített közteher 392 

57. Értékcsökkenési leírás összesen 169 

8. Egyéb ráfordítások 72 

9. Pénzügyi máveletek ráfordításai 23 

 

Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi 

táblázat:   

Állománycsoport (fő) Átlagos 

 létszám 

Szellemi 6 
Fizikai 0 

Összesen: 6 

 

+ egyszerűsített foglalkoztatottak 

 

Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Állománycsoport (e Ft) Bérköltség 

Szellemi foglalkozásúak  18.156 

Fizikai foglalkozásúak 0 

Összesen: 18.156 

Egyszerűsített bérfizetés:  5.193 eFt 
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Bérjárulékok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Állománycsoport (e Ft) Bérköltség 

Szellemi foglalkozásúak  2.197 

Fizikai foglalkozásúak 0 

Összesen: 2.197 

Egyszerűsített közteher:  392 eFt 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 Juttatás 

Jogcím (e Ft) Szellemi Fizikai 

Belföldi és külföldi kiküldetési ktsg 930 0 

Telefon természetbeni alap+járulék 49 0 

reprezentációs költség 1.552 0 

Összesen: 2.531 0 

 
Vezető tisztségviselőknek juttatás nem került kifizetésre. 

 
Környezetvédelem 
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 
A tevékenység jellegéből adódóan a Szervezet nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a 
tevékenység során környezetre káros anyagok nem keletkeznek. 
Környezetvédelmi költségek 
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra. 
Környezetvédelmi céltartalékok 
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a 
tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 
A szervezetnek a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási 
kötelezettsége nincs. 
 
 

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 


