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FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 

2015. évi közhasznúsági jelentése 

 

Az egyesület 2014. évben is az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok 

megvalósításának szem előtt tartásával végezte bűnmegelőzési és áldozatsegítő munkáját.  

 

Az utóbbi évek legstabilabb gazdálkodási évét tudhatja maga mögött az egyesület. 

 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

biztosított pénzügyi támogatások egy nyugodt gondtalan működést biztosítottak és ennek 

köszönhetően az elnyert TÁMOP-s pályázat megvalósítása is gördülékenyen haladt. A 

minisztériumi támogatások mellett a későbbiekben több cég is csatlakozott és így az 

áldozatok anyagi támogatására is kellő összeg állt rendelkezésre. Első alkalom volt az 

egyesület életében hogy több magán személy nagyobb összeggel támogatta 

egyesületünket. Próbálkoztunk tagként való beszervezésükhöz, ez nem jött össze, de egyszeri 

tagdíjként nagyobb összegeket fizettek be, és így amire még nem volt példa meghaladta a 

tagdíj bevételünk az egymillió forintot. 

 

Az egyesület a 7 tagú elnökség irányításával működik.  

 

Az elnökség évente, szükség szerint, de legalább négy alkalommal ülésezik: 

 

2014-ben megtartott elnökségi ülések: 2014. 01.28. 14,30 óra, 2014. 03.25. 14,30 óra, 2014. 04. 

25. 9,00 óra, 2014. 09.09. 14.30 óra, 2014. 12.04. 13,00 óra. 

 Az elnökség tagjai a 2014-es évben aktívan bekapcsolódtak az egyesület mindennapi 

életébe és több kezdeményezést tettek, amelynek a megvalósításában is részt vettek. 

 

Az egyesület működését a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Szükség szerint, de évente legalább 

egy alkalommal ülésezik. FB ülése 2014. március 25. 12,30.  

 

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai az elnökségi ülések állandó meghívottjai, és amikor 

lehetőségük van részt is vesznek. 

 

2014. évi munkáról szóló közgyűlés időpontja:  2015 . május 22. 09.30 óra. 

 

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

 

 2015. április 23-án megtartott elnökségi ülésen elfogadásra került a Felügyelő Bizottság 

jelentése, a 2014. évi közhasznúsági jelentés, pénzügyi beszámoló a 2014-es évről és a 2015. 
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évi pénzügyi terv, és meghatározásra került a közgyűlés időpontja, a levezető elnök 

megválasztása. 

2015. május 22-én megtartott közgyűlés elfogadta az elnökség által javasolt formában a 

Felügyelő Bizottsági jelentést, a beszámolót a 2014-ben végzett munkáról és a pénzügyi 

teljesítésről, és a 2015. évi pénzügyi -és munkatervet, amely meghatározza az egyesület egész 

évi munkáját. 

 

Az egyesület legfőbb feladatai voltak 2014-ben, amely feladatok döntő többségében 

ismétlődnek, csak minden évben jön hozzá valami új: 

 

- a működéshez szükséges anyagiak biztosítása, a stabilitás megteremtése (szponzorok 

keresése, pályázatok készítése) 

- a bűncselekmények által áldozattá vált személyek és hozzátartozóik segítése 

- bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tájékoztatók tartása 

- a többnyelvű honlap karbantartása és az áldozatok részére a legfontosabb 

információkkal való feltöltése és tájékoztatás az egyesület fontosabb eseményeiről 

- a különböző bűncselekmények külföldi és hazai áldozatai részére több nyelvű 

szórólapok készítése 

- az ORFK-val történt megállapodás alapján az oktatások beindítása a rendészeti  

szakközépiskolákban 

- együttműködési megállapodások kötése más szervezetekkel 

- együttműködés a bűnmegelőzésben és áldozatvédelemben a rendőrséggel, és a 

fővárosi és megyei áldozatvédő szolgálatokkal 

- a TÁMOP- 5.6.1. C-11 projektben meghatározott feladatok végrehajtása 

- az Európai Áldozatsegítő Egyesület (VSE) rendezvényein való részvétel és 

együttműködés más országok szervezeteivel. 

- Pályázati lehetőségek figyelése és pályázás  

 

2014 évben 2911 fő kereste fel irodáinkat, 1.956 fő részére adtunk jogi tanácsot. 325 esetben 

fordultak hozzánk főleg polgári peres eljárás körébe tartozó problémákkal. 630 főnek 

nyújtottunk anyagi segítséget összesen 79.872.000.-Ft  összegben, ebből 610 személy magyar 

állampolgár és 20 személy külföldi volt. Az állami áldozatsegítő Szolgálatokhoz 526 főt 

irányítottunk át, zömében az ellopott iratok pótlása miatt, mert erre csak nekik van 

felhatalmazásuk. 

Az eltelt 25 év alatt összesen 51.317 fő kereste meg problémájával, gondjaival irodáinkat, 

ezek közül 28.004 főnek adtuk jogi és egyéb segítséget és 8.232 főnek adtunk segélyt 

281.568.242.-Ft összegben. 2002 óta irodáinkat 4.577 külföldi állampolgár kereste fel, akik közül 
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2.111 fő részére 45.062.850.-Ft segélyt fizettünk ki. Ez idő alatt 95fő részére biztosítottunk szállást 

206 éjszakára. 

 

Szakmai munka 

 

 

2014. az egyesület életében jubileumi év volt. 2014. decemberében ünnepeltük az egyesület 

megalakulásának 25. évfordulóját, melyet egy jubileumi kiállítással és nemzetközi 

konferenciával ünnepeltünk meg, és készült egy kiadvány az egyesület 25 évéről. A 

rendezvényen részt vett a VSE alelnöke, a német Weisser Ring Egyesület igazgatója, és 

ajándékot adott át az egyesületünk egyik alapító tagjának, dr. Baranyó Györgynek, aki 

jelenleg is aktív tagja egyesületünknek. Az egyesület pedig egy emléklapot adott át, mely a 

25 éves egyesületi tagságát dokumentálja. 

 

 A TÁMOP-s projektet folytattuk, és előkészítettük a befejezést, és nem kellett egyetlen 

áldozatot sem elutasítanunk, hogy nem áll módunkban rajta anyagiakkal segíteni, és a VSE 

munkájában is aktívan  részt tudunk venni. 

 

Az egyesület fő tevékenysége ebben az évben is az irodákat felkereső áldozatok segítése, 

támogatása volt. Többségében a jogi és az anyagi segítséget igénylők voltak az ügyfeleink. 

Ezek döntő többsége magyar állampolgár volt. 

A 2014-es évben egy fő állású és két félállású pszichológus dolgozott az irodánkban, így nőtt 

a lehetőség azon áldozatok számára, akik a pszichológusaink segítségét kérhették, de akad 

munkája a mediátornak is. A pszichológusainknak 71 kliense volt a 2014-es évben. A 

foglalkozások ideje 1- 3,5 óra között voltak alkalmanként, és a foglalkozás tartama egy hét és 

3,5 hónap között voltak átlagban. Van néhány kliens, akikkel a foglalkozás az elmúlt évben 

kezdődött és tart a mai napig. Ebből is látszik, hogy addig foglalkoznak a pszichológusok a 

klienssel, amíg az érintett személynek erre szüksége van. A szolgáltatást nemcsak Budapesten 

és környékén élő, hanem vidéki áldozatok is igénybe vehették, ha az áldozat, a kezelésre 

szoruló nem tudott a központi irodába felutazni, a kollégáink utaztak hozzájuk. Erre több 

alkalommal is sor került az év folyamán. A szolgáltatást, önkormányzati munkatársak és 

rendőrök is igénybe vehették. 

 

A jogi segítségnyújtás keretén belül, a korábbi peres ügyeink még mindig nem zárultak le. 

2014-ben is több megyében tartottak munkatársaink tájékoztató előadásokat, ahol több, 

mint 1.500 fő vett részt. 
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Az ORFK-val kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint előadásokat 

tartottunk az ország mind a négy rendészeti szakközépiskolájában (Adyliget, Miskolc, Szeged, 

Körmend) a másodéves hallgatók részére 42 osztály, közel 1.500 hallgatójának. Ezen kívül az 

Adyligeti továbbképzéséken résztvevő bűnügyes rendőröknek, és az átképzésen 

résztvevőknek, közel 500 főnek. A továbbképzések résztvevőinek 3-4 órában pszichológiai 

képzések, és 1-2 órában áldozatsegítésről, ami magába foglalta az állami, - a civil, - és az 

európai áldozatsegítést, így együtt ismerhették meg, hogy hol milyen segítséget kaphat az 

áldozat, és hogyan működik ez Európa többi országában. 

 

2013-ban együttműködési megállapodást kötöttünk a Somogy megyei roma 

önkormányzattal, de a megállapodásban foglaltak nem valósultak meg anyagiak 

hiányában. A konzultációkat tovább folytatjuk, és keressük a lehetőséget a megvalósításra.  

 

2014-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Máltai Szeretet Szolgálattal és a TUTOR 

Alapítvánnyal, ez utóbbi szervezet kérésére hozzájárultunk, hogy a hatvani irodánkban 

tartsanak ügyfélfogadást. 

 

Az ORFK-val meglévő együttműködés keretében elkezdtük, a már említett oktatásokat, de a 

másik új együttműködési területen, a közlekedési balesetek vétlen sérült áldozatainak 

nyújtandó jogi segítség területén nem sikerült eredményeket elérnünk. Az általunk vállalt 20 

ezer szórólapot elkészíttettük és átadtuk a részükre, de sajnos nem jutott el minden 

kapitányságra, és így csupán két esetben kereste meg egyesületünk a közlekedési rendőrség. 

A jövőben ezen, mindenféle képen változtatni kell. 

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tevékenysége, aktivitása megnőtt. Egyesületünk elnökségi 

tagja Majoros Attila rendszeresen részt vesz a tanácskozásokon, és aktív munkája 

elismeréseként az Áldozatok nemzetközi Napja alkalmával rendezett ünnepségen a 

Belügyminiszter elismerő oklevelét és tárgyjutalmát vehette át.  

 

A Tett Program keretén belül, ahol a résztvevők szándéknyilatkozatot írtak alá egy országos 

kríziskezelő Hálózat létrehozásáról, ez sajnos még mindig nem valósult meg. Reméljük, hogy az 

átalakult új szervezet felveszi ezt napirendjei közé. 

 

A 2013-ban elkezdett TÁMOP-s projektünket ebben az évben tovább folytattuk és az abban 

megfogalmazott feladatok döntő többsége megvalósításra került. Az év végére 

időarányosan minden feladat elvégzésre került. 2015-re már csak egy nagy rendezvény 

maradt, a záró konferencia, és azt követő elszámolások. A Felügyelő Bizottsági jelentésben 
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már volt szó az elszámolás rendjének módosításáról, de ezt sikerült megoldani, és bízunk 

benne, hogy az elszámolást végző szervezet is mindent rendben talál. 

Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy az egyesület életében nagyon nagy segítség volt ez a 

projekten keresztüli támogatás, mert sok olyan feladatot sikerült végrehajtani, ami a jövőben 

nagyban segítheti az egyesület megítélését és munkáját. 

Nagyon sok szervezethez, emberhez, áldozathoz tudtunk eljutni, amire e projekt nélkül nem 

lett volna lehetőségünk. Reméljük az új EU-s támogatási rendszerben ismét lesz lehetőség 

hasonló pályázatokon részt vennünk. 

 

A 2014-es jelentősebb feladatok : 

- tartottuk két nemzetközi  konferenciát 

- tartottunk négy workshopot 

- egy nemzetközi konferencia keretén belül emlékeztünk meg az egyesület 

megalakulásának 25. évfordulójáról, amelyről egy rövid film is készült, ami a 

honlapunkon megtekinthető 

- az egyesületet bemutató filmet eljuttattuk a velünk együtt dolgozó partnereinknek, és 

minden rendőrkapitányságnak, 

- az egyesületet bemutató 30 perces filmből készült egy 8 perces rövidített változat, 

amelyet feliratoztunk, hogy a hallás sérültek is tudjanak információhoz jutni 

- új szóró lapok készültek, ahol már mind a 17 irodánk feltüntetésre került 

- továbbra is rendszeresek az önkormányzatokkal és a rendőrkapitányságokkal a közös 

rendezvények 

- rendszeresen részt vettünk más TÁMOP-s projekt nyertesek rendezvényein, és felkérés 

esetén előadásokat tartunk 

- önvédelmi oktatásokat tartottunk a rendőrséggel és civil önvédelmi szervezetekkel 

 

A pályázati pénzek felhasználásáról rendszeresen beszámoltunk és azok átvizsgálása után a 

bennünket megillető összeg, az előleg egy részének levonása után átutalásra került. A 

gondot az utolsó tétel jelenti, ahol nekünk kell megelőlegezni egy közel 11milliós összeget, és 

elszámolása, elfogadása után kapjuk vissza a bennünket megillető részt. De az elnökség a 

megoldást erre a problémára megtalálta, és a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után 

végrehajtotta. Az összeg, azóta elszámolásra, majd visszafizetésre került. 

 

Vidéki irodák tevékenysége 

 

Az elmúlt évben ismét nyitottunk öt új irodát és így már a budapesti központi irodán kívül 16 

településen van irodánk, és előkészítés alatt van 3 újabb iroda megnyitása.  
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A vidéki irodáink aktívan működtek egész évben, amit bizonyít az is, hogy a különböző 

településeken tartott tájékoztatóinkon, több mint 1.500 fő vett részt. 

A siófoki iroda  egész évben és mindennap nyitva tartó iroda, ami a siófoki önkormányzatnak 

köszöntő, mert ebben az évben is 3millió forinttal támogatta egyesületünket. 2014-ben az 

újonnan nyílt irodák közül kettőt egy-egy ügyvédi iroda működtet (Szeged, Kiskunfélegyháza). 

Egyet a Máriapócsi kegyhely (Máriapócs), egy a helyi rendőrkapitányság (Tamási) 

épületében található. Folytjuk azt a tendenciát, ahol lehet a rendőr kapitányságok 

épületében nyitunk irodát, segítve ezzel a rendőrök munkáját, és  így az áldozatnak sem kell a 

bűncselekmény bejelentését követően elmenni, hanem az épületen belül, rögtön kapnak 

tájékoztatást, segítséget.  Az új irodákat olyan térségekben nyitottuk, ahol eddig nem volt 

irodánk, illetve egyet, ahol az anyagiak hiányában korábban be kellett zárni. 

Az újonnan nyitott irodák közül a tamási iroda nagyon aktív volt, de folytatta aktivitását a 

szekszárdi, a hatvani és a siófoki iroda is.  

 

Az Európai Áldozatsegítő Szervezet 

 

A 2014-es évben is aktívan részt vettünk az európai szervezet munkájában.  

Nemcsak mi vettünk részt külföldi rendezvényeken, hanem mi is tartottunk, és erre meghívtuk 

az európai szervezetek képviselőit is. 

Így az általunk rendezett konferenciáinkon részt vettek és előadást is tartottak az osztrák, a 

német, a skóciai, és a horvátországi szervezetek képviselői.  

 

Májusban részt vettünk a VSE éves közgyűlésén Varsóban, ami egy, két napos konferenciával 

bővült. A konferencia házigazdája a lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a konferencia 

mindhárom napján velünk volt, de a város főpolgármestere is tartott részünkre egy a várost 

bemutató körutat. 

 

Egyesületünk képviseltette magát a Lisszaboni konferencián, ahol a házigazda szervezet, az 

APAV, adott tájékoztatást, a várható EU-s pályázati lehetőségekről. Melyek várhatóan ez év 

májusában jelennek meg. 

 

Novemberben volt a VSE éves elnöki konferenciája, ami most is egy Európa parlamenti üléssel 

volt összekötve, itt mutatkoztak be az új Európa parlamenti képviselők, akik az 

áldozatvédelem kérdéseivel foglalkoznak, de sajnos most sem találkoztunk magyar Európa 

parlamenti képviselőkkel, pedig közülük is van néhány, akinek területe az áldozatvédelem. 

A konferencia második napján, az elnöki értekezleten mutatták be az VSE új ügyvezető 

igazgatóját, és itt került elfogadásra a 2015-2017-ig szóló költségvetés is. 
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A 2013. decemberében  megalakult - a horvátországi Vinkovciban - hasonló áldozatsegítő 

szervezetet, mint a Fehér Gyűrű, és felkértek bennünket, hogy legyünk a mentoraik. A 

felkérésnek eleget téve 2014-ben két alkalommal találkoztunk velük és adtuk szakmai 

segítséget részükre. 2015-re meghívtak bennünket, hogy látogassunk el hozzájuk és tartsunk 

előadást, amit elvállaltunk és várjuk az időpontot. 

 

Támogatások 

2014-ben a Fehér Gyűrű Egyesület a KIM, majd az IM a költségvetéséből 13.136 ezer forintot 

(melyből 12.323 ezer Ft átutalásra is került), a Siófoki Önkormányzattól 3millióFt-t, az OTP 

Banktól 2,5millióFt-t, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól 9,6 millió forintot, majd 76,5 millió 

forintot V. kerületi Önkormányzattól 100ezer forintot,  és több önkormányzat, vállalkozás adott 

kisebb - nagyobb összegű támogatásokat. 

A támogatásoknak köszönhetően ebben az évben is a szakmai munka került előtérbe és nem 

a működés biztosítására kellett koncentrálni. 

 

Hírünk az országban 

2014-ben elsősorban a már korábban is az egyesületünkről tudósító írott és elektronikus 

sajtóban jelentek meg egyesületünkről szóló tudósítások, így: 

Több alkalommal írt rólunk a Zsaru Magazin, a Somogyi hírlap, a Mai Belváros, az MTI, a 

Balatoni Futár, Új Néplap. Siófoki hírek, Hevesi Hírlap, Veszprémi Napló. Petőfi Népe, Tolna 

megyei Népújság, a Rendőr magazin, Szociális menedzser havi magazin, Ügyészek Lapja, 

Népszava, Magyar Hírlap. 

Tudósított City Tv, a Digi Tv, a Terézvárosi Tv, a Hatvan városi tv, a Promontor Tv, a Vi.-os 

csatorna negyedévente készít stúdióbeszélgetéseket az egyesületben folyó munkáról,  

az Info rádió, a Riese FM rádió, a Lánchíd rádió,  a Parti rádió, a Part FM 

 

2015. év tervei: 

 

Feladataink: 

- a TÁMOP-5.6.1.C-11 projekt befejezése. Lezárása, az elszámolások, beszámolók 

       elkészítése 

- a hozzánk, segítségért forduló áldozatok támogatása, a másodlagos áldozattá válás 

megelőzése 

- együttműködés az Igazságügyi Hivatallal, az ORFK-val, 

- további aktív részvétel az Európai Áldozatsegítő Szervezet munkájában (VSE) 

- az oktatási projekt folytatása az ORFK-val, és keresni a lehetőséget, hogy a 

Nemzetvédelmi Egyetem és más egyetemek hallgatóinak is tarthassunk tájékoztató 

előadásokat 
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- A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájában való aktív részvétel 

- Az egyesület honlapjának karbantartása, friss információkkal való feltöltése 

- Az előkészítés alatt álló új irodák megnyitása 

- Új pályázati lehetőségek keresése, és azokban való részvétel 

- Továbbra is támogatni a Horvátországi Vinkovciban lévő áldozatsegítő szervezetet  

- Önkéntesek, tagok szervezése 

 

 

Az egyesület a kapott támogatásokat, az SZJA-ból felajánlott 1%-t, ami duplája volt a 2013. 

évinek 110.867.- Ft. Az összeget az alapító okiratban foglalt feladatokra, az irodák 

működésére, segélyezésre használta fel egyesületünk, ezúton is köszönjük a támogatóknak a 

felajánlásukat és kérjük a jelenlévőket, hogy ők is és a környezetükben élőket is ösztönözzék 

arra, hogy az SZJA 1%-t ajánlják fel egyesületünk részére. 

 

Az egyesület könyvelését, már több éve, ugyanaz a külső könyvelő cég végzi, teljes 

megelégedésünkre.  

 

Az egyesület munkájáról, aktuális híreiről, a közérdekű információkról a honlapon lehet 

tájékozódni www.fehergyuru.eu 

 

 

Melléklet:  

        -     pénzügyi beszámoló a 2014-es évről 

- közhasznúsági jelentés 

- a FB jelentése 

- 2015. évi pénzügyi terv  

 

A 2014 évi közhasznúsági jelentést, munkatervet, a 2014-es pénzügyi beszámolót, a 2015. évi 

pénzügyi tervet, az elnökség 2015, 04. 23-i ülésén elfogadta és azt a Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja 

A 2015. május 22-én megtartott Közgyűlés a közhasznúsági jelentést és a pénzügyi 

beszámolókat és az FB jelentését elfogadta. 

http://www.fehergyuru.eu/

