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A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 
 
 

Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2014. évi tevékenységéről 
 
 
 

A Felügyelő Bizottság 2015.04.01-én megtartott ülésén áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ 
Közhasznú Egyesület 2014. 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 2014. év során az Egyesület pénzügyi helyzete stabil volt. Az EMMI által az egyesület lett 
megbízva a 532./2013.(XII.30.) sz. Korm. határozat végrehajtására. Az első projektre az 
egyesület 5millió forintot kapott, hogy a Kormány rendeletben meghatározott feladatokat 
végrehajtsa.  
Erre a feladatra az egyesület hat személyt vett fel.  Így a kapott összeg részben, ezen 
személyek megbízási díjaira és a járulékaira, utazási költségekre és a felkeresett személyek 
részére azonnali segélyként kerültek kifizetésre. 
 
A második megbízás a krízishelyzetben lévő bűncselekmények áldozatainak segítése 
érdekében az egyesület két megyében (Zala és Heves) kérdőíves felmérést készített. Erre a 
feladatra is külső személyek kerültek felvételre, akik ezt a feladatot elvégezték. A felmérés 
eredménye egy kiadványban került bemutatásra „Áldozatok és segítők” címmel. Erre a 
feladatra is 5 millió forintot kapott az egyesület, melyből 4.600.000.-Ft forint került 
felhasználásra (a különbözet visszautalásra került).  
 
Mindkét feladatot az egyesület határidőre elkészítette és a kapott összegekkel elszámolt, 
amit az EMMI illetékes Államtitkársága vissza is igazolt. 
 
Az első feladat végrehajtását követően az egyesület által elkészített jelentés alapján az EMMI 
a jelentésben leírt feladatok végrehajtására is az egyesületet bízta meg és ehhez 76,5millió 
forintot biztosított. 
 
Ez a feladat áthúzódott 2015-re is, ami a jelentés készítés időpontjában már be is fejeződött. 
Az egyesület elszámolt a kapott összeggel az EMMI visszaigazolta, az elszámolás és a jelentés 
elfogadásra került, ez a levél az elnökségi ülés napján érkezett. 
 
A KIM, majd a választások után a jogutód IM a 2014-es évre, az egyesület működésére,  
13.136.000.-Ft-t biztosított. A kapott összeggel az egyesület 2015. január 15-el elszámolt, 
amit az IM elfogadott és a maradék összeget az egyesület számlájára átutalta, mely a 2015. 
évi költségvetésben, mint bevétel szerepel. 
 



2 

 

A korábbi évek támogatói közül 2014-ben az OTP, a siófoki Önkormányzat adta a 2,5 illetve a 
3 millió forintos támogatást és több önkormányzattól, magán személytől érkeztek több 
10ezer forintos támogatások. 
 
A 2015-ös évre az IM 16.628.000.-Ft támogatást biztosít, melyről a szerződés aláírásra került 
és a támogatás közel 50%-a 8 millió forint már átutalásra került. 
 
Az egyesület vezetése több szervezethez nyújtott be pályázatot illetve kérelmet. Eddig az 
OTP Bank és a Groupama Biztosítóval történt meg a szerződés aláírása és az összegek 
átutalásra is kerültek. 
 
Az egyesület vezetésének ismét sikerült a támogatókat meggyőzni arról, hogy az egyesület 
munkájára szükség van. Egyrészről állami feladatokat is el kell látnia, illetve vannak olyan 
feladatok, amelyeket máshol nem kaphat meg az áldozat, csak az egyesületnél 
 
Egyesület pénzügyi helyzete  
 
2014. évi tervezett bevételek és a tény adatok: 
 
 
                                                                                                TERV                             TÉNY 
 

2013. évi maradvány                                    15.696.644,-Ft           14.662.102.-Ft 
KIM támogatás     13.136.000,-Ft           12.323.505.-Ft 
2013.évi maradvány összeg  a KIM-től           952.000.-Ft 
OTP NYrt-től                                                     2.500.000,-Ft             2.500.000.-Ft 
EMMI pályázati támogatás    10.000.000,-Ft             9.600.000.-Ft 
NEA pályázat 3. részlet                                   2.500.000.-Ft             2.500.000.-Ft 
TÁMOP pályázat maradvány összege        37.000.000.-Ft          19.922.606.-Ft 
Tagdíj          100.000,-Ft            1.246.180.-Ft 
Siófoki Önkormányzat      3.000.000,-Ft             3.000.000.-Ft 
EMMI-től kapott támogatás                        76.500.000.-Ft          76.500.000.-Ft 
Önkormányzatok , egyéb támogatók                                               1.255.693.-Ft                                               
SZJA 1%                                                                                                     110.867.-Ft 
Bankkamat                                                                                               132.899.-Ft 
 
 Összesen:                                                   158.884.644,-Ft         143.753.852.-Ft 

 
 
2014. évi tervezett kiadások és a tények: 
                                                                            TERV                              TÉNY 
 Segély bűncselekmények magyar 
 és külföldi áldozatai részére                    76.000.000.-Ft                  79.872.000.-Ft 
Ügyvédi munkadíj                                          750.000,-Ft                       2.989.700.-Ft 
Munkabér és tiszteletdíj 28 fő részére      23.000.000,-Ft                25.232.328.-Ft 
TB járulékok 14 fő részére                             5.500.000.-Ft                  6.056.429.-Ft 
Költségtérítés                                                   2.000.000.-Ft                  2.380.859.-Ft 
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 Működési költségre        
 (amely a pályázati feladatok  
végrehajtását is tartalmazzák)                  48.500.000,-Ft                 19.528.306.-Ft 
Siófoki Fürdőegylet  tagsági díja                       20.000.-Ft                        20.000.-Ft                    
VSE 2014. évi tagdíja                                         300.000.-Ft                      189.331.-Ft 
Bankköltség                                                        900.000.-Ft                      763.496.-Ft 
 Összesen:                                                  156.970.000,- Ft              137.032.449.-Ft 

 

 

 

2014. évi tény adatok: 

 

                                           - 143.753.852.-Ft bevétel  

- 137.032.449.-Ft kiadás 

-  6.721.403.-Ft  2014. évi maradvány 
                                                                                         

    
 
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, 
szerződésekkel 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 érdemi változás történt. A nyilvántartás 
szerint 72egyéni, és 4 jogi tagja van az egyesületnek.  
 
A 72 egyéni tagból 2014-ben 56 fő fizetett, az 5 jogi személyből 2014-ben 3 fizetett tagdíjat, 
és volt 15 fő, akik nagyobb összegű tagdíjat fizettek be, de elmondásuk szerint ez csak 
egyszeri alkalomra szólt.  
A nagyobb összegű tagdíj befizetéssel kívánták támogatni az egyesületet. Ez nem 
mindennapi gondolat, de ha az egyesület több ilyen személyt tud megnyerni azzal is nő az 
egyesület ismertsége és támogatása. 
 
Az FB továbbra is javasolja, hogy aktivizálni kell a tagszervezést és az önkéntesek szervezését, 
ez utóbbi téren van fejlődés, mert 2014-ben 29 nyilvántartott önkéntessel rendelkezett az 
egyesület. Ezek részben a budapesti irodához, a hatvani, a mohácsi és a keszthelyi iroda 
vonzáskörzetében vannak. 
 
A FB javasolja a pénzügyi jelentés közgyűlés általi elfogadását. 
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Szakmai munka értékelése: 
 
2014-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), 
de jelentős változás volt tapasztalható, hogy több elnökségi és FB tag is vállalt feladatokat az 
egyesület ismertségének növelése érdekében, rendezvényeken való közreműködésben és 
előadások tartásában. 
  
Az EMMI által, a Kormány határozat végrehajtásában az elnökségi tagok közül többen is részt 
vettek és a rendőr szakközépiskolai oktatásban is többen közreműködtek. 
 
A vidéki irodák által tartott felvilágosító előadásokon, bűnmegelőzés és áldozatvédelem 
területén, több mint 1.500 fő vett részt.  
 
Az ORFK-val történt megállapodásban foglaltak szerint a 2014-es tanévben az ország mind a 
négy rendőr szakközépiskolájában tartott az egyesület oktatásokat, amelyek két részből 
álltak. Egyik az áldozatvédelem, és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozás, a másik az egyesület 
pszichológusai interaktív előadásokat tartottak, az áldozattal való foglalkozás, a kihallgatás, 
az igazmondás, vagy valótlan állítások felismerése témákban. Adyliget, Szeged, Miskolc és 
Körmendi iskolákban 42 osztály, közel 1500 hallgatója részesült képzésben, és az Adyligeti 
iskolában 100 fő bűnügyi továbbképzésen lévő rendőr, és közel 200 átképzős vett részt az 
oktatásokon. 
 
Az iskolák által az ORFK-nak leadott jelentésekből egyértelműen kiolvasható, hogy jónak 
tartották, mind a tanárok, mind a hallgatok, és javasolják, hogy ez a következő tanévben is 
folytatódjon. 
 
2014-ban az irodákat felkereső áldozatok száma hasonló az előző évinek, 2.911 fő áldozat 
kért segítséget, ebből 630 fő kapott anyagi segítséget 79.872.000.-Ft összegben. Ebben 
benne van az 532/2013.(XII.30.) Korm. rendeletben megjelölt személyek nagyobb összegű 
egyszeri, kárenyhítési támogatása is. 
 
A Felügyelő Bizottság kéri az elnökséget és a tagságot, hogy a jövőben is ilyen aktívan vegyen 
részt az egyesület munkájában, különösen a támogatók felkutatásában, és újabb tagok 
szervezésében. 
 
 
A 2014-as évben az egyesület aktívan részt vett az Európai Áldozatsegítő Szervezet 
munkájába és több nemzetközi rendezvényen vett részt és tartott nemzetközi 
konferenciákat, ahol, Ausztriából, Németországból, Brüsszelből, Skóciából és 
Horvátországból vettek részt a társszervezetek munkatársai. 
 
Az egyesület 2014-ben is látogatást tett Ausztriában, ahol az első nap az osztrák Weisser Ring 
24 órás segély vonalának működést tekintették meg, és tájékoztatást kaptak az egyesület 
állami támogatási formáiról. Másnap az Európai Unió Emberjogi szervezetének vezetőjével 
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és munkatársaival folytattak eszmecserét, hogy mi az Unió elvárása, és nálunk mi a 
gyakorlat. A látogatásról egy több oldalas kiadvány is készült. 
 
2014-ban az egyesület a támogatásoknak köszönhetően részt tudott venni több nemzetközi 
rendezvényeken. A rendezvények helyszíneit és témáját a közhasznúsági jelentés 
tartalmazza. 
 
A FB javasolja, hogy továbbra is aktívan vegyen részt az egyesület a VSE nemzetközi 
munkájában. 
 
A fővárosi és a megyei Áldozatsegítő Szolgálatokkal az egyesület irodái napi 
munkakapcsolatba vannak, és az együttműködés jónak mondható. 
 
Az egyesület és a KIH közötti együttműködést a két szervezet vezetése áttekintette és 
aláírtak egy hosszú távú együttműködést. Ennek eredménye, hogy a KIH képviselője az 
egyesület által rendezett konferenciákon, rendezvényeken rendszeresen részt vesz és 
felkérés esetén előadást is tart. Itt kell megemlíteni, hogy a KIH átszervezés alatt van. Az új 
elnevezésük Igazságügyi Hivatal és a jövőben új székhelyre költöznek. 
 
Az előző évben beszámoltunk arról, hogy az egyesület 77.112.877.-Ft-t nyert, a két éves 
TÁMOP-s projekt megvalósítására, ami 2013. februárjában  elkezdődött. A projekt ebben az 
évben is folytatódott. Az év végére a vállalt feladatok teljesítésre kerültek. Egy nagy 
rendezvény maradt 2015-re, a projekt, záró konferenciája. A pénzügyi elszámolások 
folyamatosan megtörténtek. Az összegek a beszámoló számszaki részében megtalálhatók. 
 
Az egyesületet kellemetlenül érintette, hogy az utolsó részleteket az egyesületnek kellett 
megelőlegezni, ezért már decemberben megbeszélést folytatott az egyesület elnöksége, 
hogy hogyan tudják megoldani, hogy a több milliós összeget az egyesület megelőlegezze. Az 
elnökségnek sikerült kamatmentes kölcsönt szerezni, ami már a pályázat elszámolást 
követően visszautalásra került és az egyesület is visszafizette a kamat mentes kölcsönt. 
 
A pályázatnak része volt, hogy a projekt elején és a befejezés vége felé közvélemény kutatást 
kell végezni az egyesület ismertségéről. Ez nagyon pozitívan zárult a két felmérés közt 
mintegy 20%-os ismertségi növekedés volt. A kutatás részletes eredményei az egyesület 
honlapján megtalálhatók. 
 
A FB javasolja, hogy az egyesület keresse a lehetőséget, hogy újabb pályázatban tudjon részt 
venni,  
 
A Felügyelő Bizottság az Egyesület Közhasznúsági jelentését áttekintette, megfelelőnek 
tartja és a Közgyűlés által, elfogadásra javasolja. 
 
Budapest. 2015-03-22. 
 
 
                                                                                            Dr. Pozderka Gábor  
                                                                                                        FB elnök  


