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A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 
 
 

Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2017. évi pénzügyi és szakmai munkájáról 
 
 
 

A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2017. évi pénzügyi 
és szakmai tevékenységét, ügyvitelét, a 2018. 04. 18–án tartott bizottsági ülésen. 
 
A FB, az elnökség és a budapesti iroda által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és a 
munkatársak által megadott tájékoztatása alapján az alábbi megállapításokat tette: 
 
Pénzügyi tevékenység értékelés: 
 
A 2017-es év pénzügyileg, ismét a stabil év közé tartozott. Ez az egyesület szempontjából 
nagyon jó hír, mivel néhány évvel korában támogatók hiányában az egyesületnek komoly 
anyagi gondjai voltak. 
A FB ülésének idején az egyesület rendelkezik a támogatási ígéretekkel, már aláírt 
támogatási szerződésekkel, és zömében már utalt támogatásokkal 
 Az eddigi legnagyobb támogató, az EMMI a támogatás teljes összegét már márciusban át is 
utalta. 
A jó hírek közé tartozik az is, hogy a 2016 és 2017-ben beadott, mindkét EFOP-s pályázat 
elfogadására került, és mindkét pályázat a támogatási összeg 50%-t előlegként megkapta.  
Az első pályázat már 2017-ben el is kezdődött, míg a másik 2018. 01.01-el indul. 
Az első pályázat 2020. tavaszán, a másik 2021. 12.31-el fejeződik be. 
Sajnos az IM-ben történt helyettes államtitkársági átszervezések miatt, még nem lehet tudni, 
hogy az egyesület milyen nagyságrendű támogatásra számíthat. jelenleg is ez a helyzet, mert 
a 2017. novemberében kinevezett helyettes államtitkártól az írásos válasz a mai napig nem 
érkezett meg. Hatodik hónapja várja az egyesület a támogatás nagyságrendjéről a választ. 
A támogatók között van továbbra is az OTP Bank, a siófoki önkormányzat, a Szerencsejáték 
Nonprofit Service kft, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt, a Groupama Biztosító.  
 
Az IM a 2017-es évre, az egyesület működésére ismét 16.739 M Ft-t biztosított. A kapott 
összeggel az egyesület 2018. január 11-én elszámolt, amit az IM elfogadott.  Az előző év 
gyakorlatának megfelelően az egyesület a támogatást két részletben kapta meg. Az első 
félévre 8 millió forintot és a második részletet az elszámolás után. A májusban átutalt első 
részlettel az egyesület, már júniusban el is számolt, mivel a más támogatásokból a kiadások 
megelőlegezésre kerültek, ez az EMMI teljes összegű támogatásának volt köszönhető. 
 
Az elmúlt évben a Felügyelő Bizottság javasolta az egyesületnek, hogy folytasson 
megbeszéléseket a minisztériummal, hogy a támogatás mértéke megváltozzon. Az egyesület 
a tanácsot megfogadta. A 2018-ik évi támogatásokkal kapcsolatos levelét már 2017. 
októberében elküldte, de a mai napig sajnos válasz nem érkezett. 
 
A korábbi évek támogatói közül 2017-ben az EMMI- 15 millió forint, az OTP bank 2,5 millió 
Ft, a siófoki Önkormányzattól 1,5 millió forintos támogatást, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt 
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és a Szerencsejáték Nonprofit Service Kft 1-1 millió forinttal támogatta az egyesület, több 
magán személytől, vállalkozástól, önkormányzattól érkeztek kisebb összegű támogatások. 
 
Így a 2017-ben kapott támogatások, a nyertes pályázatok előlegei, a tagdíj bevételekkel és az 
1%-ból kapott támogatással összesen 59.126 e forint volt. 
 
Az egyesület vezetése több szervezethez nyújtott be pályázatot illetve kérelmet 2017-ben. A 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz beadott pályázat ismét elutasításra került. Úgy látszik a 
Tanácsban meglévő tagság hátrányt jelent a pályázati elbírálásnál. Az egyesület 
munkatársainak tájékoztatása szerint, amíg az egyesület tagja a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanácsnak nem fog beadni pályázatot, mert a 20 ezer forintos pályázati díj fölösleges kiadás. 
 
Az értékelésből egyértelműen látszik, hogy az egyesület vezetése próbálja megtalálni a 
lehetséges támogatókat, ezzel biztosítva az egyesület stabil működését. 
 
Ezért elismerés illeti azokat, akik ebben a nem hálás feladatban részt vettek. 
 
Az illetékes minisztériumnak értékelni kellene az egyesület munkáját, hiszen egyrészről 
állami feladatokat is el kell látnia, illetve vannak olyan feladatok, amelyeket máshol nem 
kaphat meg az áldozat, csak az egyesületnél 
 
Egyesület pénzügyi helyzete  
 
2017. évi tervezett bevételek és a tény adatok: 
 

 

MEGNEVEZÉS TERVEZETT 

BEVÉTEL 

forint 

TÉNY 

BEVÉTEL 

forint 

Igazságügyi 

Minisztérium 

16.739.000 16.739.000 

OTP támogatás 2.500.000 2.500.000 

Siófoki 

Önkormányzat 

1.500.000 1.500.000 

EMMI támogatás 15.000.000 15.000.000 

 EFOP-1.3.5-16-

2016-00042 

pályázat első részlet 

 

12.495.146 

 

12.495.146 

EFOP-1.3.5-16-

2016-00042 

második részlet 

  

4.370.300 

Groupama Biztosító 500.000 500.000 

Szerencsejáték 

Nonprofit Service 

Kft 

 

1.000.000 

 

1.000.000 
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MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. 

1.000.000   1.000.000 

Egyéb támogatások  3.492.554 

tagdíj 180.000 335.000 

1% 110.000 194.000 

ÖSSZESEN: 51.024.146 59.126.000 

 
 

 

 

MEGNEVEZÉS TERVEZETT 

KIADÁSOK 

forint 

TÉNY 

KIADÁSOK 

forint 

segélyek 7.000.000 6.719.000 

munkabérek és járulékai 17.774.000 24.438.000 

működési költségek 10.600.000 9.901.700 

ügyvédi, pszichológusi 

munkadíjak 

1.882.000 4.320.000 

vállalkozói irodavezetői 

tiszteletdíjak 

245.000 245.000 

EMMI-EFOP pályázat 

költségei 

7.963.000 4.070.300 

ÖSSZESEN: 45.464.000 49.694.000 

 
 
 

2017 évi tény adatok: 

                                           - 59.126 eFt bevétel  

- 49.694 eFt kiadás 

-   9.632 eFt eredmény 

                                                                                         

    
 
Az Egyesület pénzgazdálkodásának vizsgálata során a pénzeszközök gondos felhasználását 
állapítottuk meg. Nem találtunk szabályszerűtlenséget. A pénzmozgás bizonylatai a pénzügyi 
szabályoknak megfelelően kerültek kiállításra, ellenbizonylatokkal, megállapodásokkal 
alátámasztva. 
Az egyesület minden támogató felé a megadott határidőig elszámolt, és az elszámolásaikat el 
is fogadták. 
 
Az Egyesület könyvelését 2017-ben még a korábbi könyvelő cég végezte megbízás alapján, az 
ő munkájukat segítette az egyesület által heti 20 órában alkalmazott pénzügyi munkatárs, aki 
a javaslatunkra 2018-től önállóan végzi az egyesület könyvelői tevékenységét, pénzügyi 
elszámolásait.  
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Tagdíjfizetési fegyelem vizsgálata: 
 
A tagdíjbefizetés mértékében az előző évhez viszonyítva érdemi változás nem történt. A 
nyilvántartás szerint 61 egyéni, és 3 jogi tagja van az egyesületnek. Az egyéni tagok közül egy 
fő nem fizette be 2017-ben az éves tagdíjat, a jogi tagok közül kettő, bízunk benne ebben az 
évben befizetik az előző évi tagdíjukat. 
 
A tagdíj befizetések meghaladták a tervezett összeget.  
 
Az FB továbbra is javasolja, hogy aktivizálni kell a tagszervezést és az önkéntesek szervezését, 
és a támogatók számának növelését, ez évek óta visszatérő feladat, sajnos a beszervezett új 
tagok mellett a nem fizető tagok, tagsági viszonyának megszűnése miatt kis mértékben 
növekszik a tagság száma. 
 
A FB javasolja a pénzügyi jelentés elnökségi és közgyűlés általi elfogadását. 
 
Szakmai munka értékelése: 
 
2017-ben is az Alapszabályban megfogalmazott célkitűzéseknek és az egyesületi törvénynek 
megfelelően végezte az egyesület a tevékenységét. Az egyesület működik, folyamatos a 
kommunikáció az elnökség tagjaival, mely főleg elnökségi üléseken, elektronikus úton 
történik (e-mail, honlap). Az elnökség - és FB tagjai is több feladatot is elvállalnak az 
egyesület ismertségének növelése érdekében, és a különböző rendezvényeken való 
részvételeken, ahol több alkalommal előadásokat is tartottak. 
 
A rendészeti szakközépiskolai oktatás csökkent, de helyette továbbra is rendszeres a 
tájékoztató előadások tartása a magyarországi áldozatsegítés lehetőségeiről, a végzett 
rendőrtisztek parancsnoki felkészítésén, a miskolci egyetemen a bírók továbbképzésén, és az 
Adyligeti képző központban a bűnügyes rendőrtisztek részére. 
Külön köszönet Kovács Pál elnökségi tagunknak, aki ennek a feladatnak koordinálását 
vállalta. 
 
A vidéki irodák által tartott felvilágosító előadásokon, bűnmegelőzés és áldozatvédelem 
területén 2017-ben is igen aktív volt az egyesület, 385 helyszínen 9.593 fő részére tartottak 
előadásokat, ilyen jellegű tájékoztatókat, ilyen nagy számban egy szervezett sem tart. 
 
2017-ben az irodákat felkereső áldozatok száma 4.502 fő, akik kérték az egyesület által 
biztosított ingyenes szolgáltatásokat, közülük 205 fő kapott anyagi segítséget 6.719 e.-Ft 
összegben. 
 
2017-ben az ORFK-val lévő együttműködési megállapodásnak, és a városi kapitányságok 
aktivitásának köszönhetően nőtt a közlekedési balesetek vétlen sérült áldozatainak, illetve 
elhalálozott személyek hozzátartozóinak a segítség kérése, a lelki, pszichológiai és anyagi  
segítségnyújtáson túl, nőtt a jogi képviseletek száma. 
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A Felügyelő Bizottság kéri az elnökséget és a tagságot, hogy a jövőben is ilyen aktívan vegyen 
részt az egyesület munkájában, előadások tartásában, rendezvényeken való képviseletben, 
különösen a támogatók felkutatásában, és újabb tagok szervezésében. 
 
2017-ben az egyesület aktívan részt vett az Európai Áldozatsegítő Szervezet munkájában és 
több nemzetközi konferencián vett részt Mainz-ban, Dublinban és Brüsszelben a szokásos 
decemberi Európa parlamenti tanácskozáson. 
 
A FB javasolja, hogy továbbra is aktívan vegyen részt az egyesület a VSE nemzetközi 
munkájában. Az egyesület aktív nemzetközi munkájának egyik eredménye, hogy az egyesület 
egyik tagját beválasztották az Európai szervezet elnökségében. 
 
Az állami áldozatsegítő szervezetek újbóli átszervezését követően az egyesület felvette a 
kapcsolatot a járási és kerületi hivatalok munkatársaival és a lehetőségeik szerint 
tájékoztatást adtak az egyesület szolgáltatásairól. 
  
Az egyesület 2017-ben két nyertes pályázatot tudhat magáénak, ahol az egyik az 
önkormányzatokkal, a másik az egyházakkal valósul meg. Az előző 3 éves, a második négy 
éves időtartamú. jelenleg az VSE-vel közösen is van beadott pályázata az egyesületnek, 
reméljük eredményes lesz. 
 
A FB javasolja, hogy az egyesület keresse a lehetőséget, hogy újabb pályázatban tudjon részt 
venni, úgy itthon, mint külföldön, és keresse azon vállalkozásokat, személyeket, akik 
anyagilag támogatni tudják az egyesület áldozatsegítő munkáját, és éljen a TAO támogatások 
elnyerésének lehetőségével. 
 
Az egyesület szolgáltatásai közül még mindig a legkeresettebb a jogi tanácsadás. A 
tanácsadáson túl, nőtt a közlekedési balesetek vétlen áldozatainak jogi képviselete. Jelenleg  
Budapest mellett, a vidéki irodák közül Szegeden és Keszthelyen is vállalt az egyesület jogi 
képviseletet, keresse az egyesület ezen szolgáltatás bővítését. 
 
Az anyagi támogatásért, az egyesülethez fordulók száma, a korábbi évekhez csökkent, 
viszont a lelki és pszichológiai segítséget kérők száma tovább nőtt. Az igények kielégítése 
érdekében az egyesület felvette a kapcsolatot olyan civil szervezettel, ahol van erre szabad 
kapacitás. 
 
Az egyesület munkatársai, Budapesten és a vidéki irodákban törekszenek a még komplettebb 
segítségnyújtásra, ezért továbbra is keresni kell a kapcsolatot ezen a területen dolgozó állami 
és civil szervezetekkel. Új feladatként jelentkezett az egyesület életében a külföldön 
elkövetett bűncselekmények áldozatainak száma, és a Magyarországon áldozattá vált 
külföldi személyek száma, akiknek a képviseletét az egyesület végzi az európai civil 
szervezetekkel együttműködve. Ebben a munkában sokat segítettek az Európai Áldozatvédő 
Szervezet tagegyesületei. 
Ezek a szolgáltatások nem valósulhattak volna meg a Fehér Gyűrű Egyesület nemzetközi 
kapcsolatai nélkül. 
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Az egyesület 2017-ben 23 vidéki irodával és a budapesti központtal működött. 
Az irodákban 30 munkatárs dolgozott, akiknek a munkáját köszönje, meg az egyesület 
vezetése, mert azok az eredmények, amit a 2017-es évben elértek, nekik is köszönhető. 
Sajnálatos, hogy a 2018-as évet már csak 15 irodával kezdi az egyesület. 
 
A Felügyelő Bizottság a megismert adatok és az elvégzett munka alapján elismerését fejezi ki 
az egyesület minden munkatársának, és kéri a közgyűlést, hogy ezt Ó is tegye meg. 
 
A Felügyelő Bizottság az egyesület 2017-ben végzett munkáját, a Közhasznúsági 
jelentésben foglaltakat megismerve, megfelelőnek tartja és azt mind az elnökségnek, mind 
a Közgyűlésnek, elfogadásra javasolja. 
 
 
 
 
Budapest. 2018-04-07. 
 
 
 
                                                                                          Dr. Pozderka Gábor  
                                                                                                       FB elnök  


