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A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 

2012. évi pénzügyi és szakmai tevékenységét, ügyvitelét. 

 

A FB az elnökség és a budapesti iroda által rendelkezésre bocsátott 

dokumentumok (Közhasznúsági beszámoló, közhasznú szervezetek pénzügyi 

beszámolója, stb.) alapján az alábbi megállapításokat tette: 

 

Pénzügyi tevékenység értékelés: 

A 2012. év során az Egyesület pénzügyi helyzete nagyon változó volt,  az állami 

támogatás nem növekedett, és a támogatók száma háromra csökkent. Sajnos a 

tartalék maradék összeget 2012-ben az egyesület teljes mértékben felhasználta, 

így a rendelkezésre álló összeg októberre elfogyott. Az egyesület a megszűnés 

szélére került. Az utolsó pillanatban Balog Zoltán miniszter úr, a miniszteri 

külön keretből, 3,5 millió forint, támogatást biztosított, így a további működést 

az egyesület, ebből az összegből biztosítani tudta. 

 

Az év közbeni támogatások elmaradása ellenére az egyesület erőfeszítéseinek 

köszönhetően, az év utolsó hónapjaiban megoldódott és ennek tudható, hogy az 

évet  eredményes tudta lezárni az egyesület. Az előző évek költségtakarékos 

gazdálkodása is  nagyban segítették  az egyesület, Az év utolsó hónapjában 

megkapott támogatás biztosította a 2013-as év indítását.  Az egyesület vezetése 

kapott egy, egy hónapos lehetőséget, hogy összegyűjtse a 2013-as év 

működéséhez a szükséges fedezetet. 

 

Egyesületünk pénzügyi helyzete a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően 

az alábbiak szerint alakult: 

 

2012. évi bevételek:                                      TERV                          TÉNY 

 

2011. évi maradvány, illetve 

 induló pénzösszeg:          3.888.290.- Ft              3.888.290,-Ft 

 

 Költségvetéstől kapott támogatás:     5.500.000.-Ft              5.500.000,-Ft 

 

 Adomány:             6.800.000.-Ft              9.000.000 ,-Ft 

 



          Tagdíj:                                                 100.000.-Ft                  191.000.-Ft

                          

 

SZJA 1%:                                   53.313,-Ft 

 

  

    összesen:          16.570.000.-Ft            18.632.603  ,-Ft 

 

2012. évi kiadások:                                                      TERV               TÉNY 

 

 Segélyek a bűncselekmények áldozatai  

          részére:                                                          3.000.000.-Ft     4.347.200.-Ft                                               3.000.000.-Ft    3.347.200 .-Ft 

  

 Sértettek jogi képviseletének ellátására:          750.000.-Ft        762.000.-Ft 

 

 Működési költség:              3.000.000.-Ft     2.488.637.-Ft 

 

 Munkabér, tiszteletdíj             7.500.000.-Ft    7.454.692 .-Ft 

 

 TB és egyéb járulékok:             1.400.000.-Ft     1.329.000.-Ft 

 

 Költségtérítés:       500.000.-Ft         160.075.-Ft 

 

VSE tagdíj                         290.080,- Ft 

 

      összesen: 16.570.000.-Ft   16.831.684 .-Ft 

 

                           2012. évi maradvány:                                           1.800.919.-Ft 

 

Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos 

felhasználását állapítottuk meg. Nem találtunk szabályszerűtlenséget. A 

pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi szabályoknak megfelelően lettek kiállítva és 

ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal alátámasztva. 

 

Az Egyesület könyvelését illetően nem történt változás. Továbbra is a korábbi 

könyvelő cég végzi ezt a feladatot, megbízás alapján. 

 

Tagdíjfizetési fegyelem vizsgálata: 

 

A tagdíjbefizetés mértéke az előző évhez viszonyítva, amihez hozzájárult a 

tagdíj összegének emelése is. A nyilvántartás szerint 81egyéni, és 5jogi tagja 

van az egyesületnek.  

 



A  81egyéni tagból 2012-ben  38fő fizetett, az 5 jogi személyből 2012-ben  

4fizetett tagdíjat. A FB javasolja, hogy a közgyűlési meghívókban tájékoztassa 

az egyesület, a nem fizető tagokat az elmaradásról és mellékelje a befizetési 

csekket illetve hogy nyilatkozzanak arról, hogy továbbra is tagjai akarnak-e 

lenni az egyesületnek. Visszatérő téma, de a FB ismét javasolja, hogy aktivizálni 

kell a tagszervezést. 

 

A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását. 

 

 

Szakmai munka értékelése: 

 

2012-ben is az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek és az egyesületi 

törvénynek megfelelően végezte az egyesület a tevékenységét. Az egyesület 

működik, folyamatos a kommunikáció, mely főleg elnökségi üléseken, 

elektronikus úton történik (e-mail, honlap). 

 

Aktivitás töretlen az előző évihez, az önkéntes segítőket továbbra is sikerült 

bevonni az egyesületnek a bűnmegelőzés és áldozatvédelmi munkába. Hatvan 

mellett más megyékben is nőtt az aktivitás. Budapesten, Siófokon, Szekszárdon 

is elkezdődött a nyugdíjas egyesületekben a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi 

előadások, tájékoztatók tartása. Sőt az ORFK szervezésében a megyei rendőr-

főkapitányságok áldozatvédelmi vonalvezetők részére is tartott az egyesület 

tájékoztató előadást. 

 

A Felügyelő Bizottság kéri az elnökség és a tagság aktívabb közreműködését az 

egyesület munkájában, különösen a támogatók felkutatásában, és a jelentésben 

megfogalmazott elvárások teljesítése érdekében. 

 

2012-ben a egyesület a svájci-magyar partnerségi program keretében elnyert 

támogatásból, a zürichi Weisser Ring egyesülettel közösen egy workshop-t és 

egy igen jól sikerült nemzetközi konferenciát rendezett. A konferencián a VSE 

elnöke és a svájci kollégák mellett a magyar áldozatvédelem jelentős személyei 

tartottak előadást. A konferenciáról egy igen színvonalas kiadvány is megjelent, 

amelyet minden résztvevő megkapott. 

A VSE saját költsége terhére biztosította az egyesület elnökének és nemzetközi 

referensének a kiutazását az Európa Parlament rendkívüli ülésére, ahol a 

november 16-án megjelent új EU áldozatvédelmi irányelvekről volt szó, majd 

másnap a szokásos évi elnöki ülés került megtartásra, ahol az egyesületünk 

beszámolt az eddigi munkájáról.  

A FB javasolja, hogy továbbra is aktívan vegyen részt az egyesület a VSE 

nemzetközi munkájában. 

 



Az átalakult megyei Áldozatsegítő Szolgálatokkal az egyesület napi 

munkakapcsolatba van, és az együttműködés jónak mondható. 

Az egyesület felvette a kapcsolatot az együttműködés tovább fejlesztése 

érdekében az utód KIH, sajnos azonban az új vezetők elfoglaltsága miatt 2012-

ben nem jött létre a személyes találkozás. 

 

Az előző évben már beszámolt az egyesület, hogy pályázatot adott be a TÁMOP 

5.6.1, C-11 pályázatra, amit akkor forrás hiányra hivatkozva nem támogattak.  

Azonban 2012 decemberében értesítést kapott az egyesület, hogy lett anyagi 

forrás és az egyesület 77milliós támogatást kapott, egy, két éves projekt 

megvalósítására, ami 2013-ban fog kezdődni, és 2015-ben fejeződik be. 

 

A FB javasolja, hogy az egyesület keresse a lehetőséget, hogy minél több 

pályázatban tudjon részt venni, és keresse a módját az egyesület működésének 

stabilizálására, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, mint 2012 októberében. 

 

A Felügyelő Bizottság az Egyesület Közhasznúsági jelentését áttekintette, 

megfelelőnek tartja és a Közgyűlés által, elfogadásra javasolja. 

 

Budapest. 2013. 02.25. 

 

 

 

 

 

                                                         Dr. Pozderka Gábor  

                                                                     FB elnök  


