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FEHÉR GYŰRŰ 
Közhasznú Egyesület 
a magyar áldozatsegítő szervezet az Európai Áldozatsegítő szervezet tagja 
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A FEHÉR GYŰRŰ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
 

pénzügyi beszámolója a 2019-es évről 

 

 
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2019. évi feladatai megvalósításához a 
támogatások döntő többségben ismeretesek voltak és ennek megfelelően 
terjesztette be költségvetését a közgyűlés elé. 
 
A Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium a FEHÉR GYŰRŰ 
Közhasznú Egyesület 2019. évi feladatainak megvalósításához 10-10 millió 
forintot biztosított. A Belügyminisztériumtól 6 millió forint érkezett az év 
utolsó napján, mely összeg teljes egészében 2020-ban kerül felhasználásra.  
 
A 10. éve rendszeresen támogató OTP Bank Nyrt elmúlt évekhez hasonlóan 
2,5 millió forint, támogatást adott, és ismét elsőként, január hónapban már 
átutalásra is került a támogatás teljes összege. 
 
A Siófoki Önkormányzathoz benyújtott pályázatunkat, hasonlóan az előző 
évek gyakorlatának megfelelően az éves költségvetés elfogadása után hozták 
meg a döntésüket, a szerződést alá is írtuk, de a koronavírus járvány miatt az 
önkormányzati elvonások miatt felülvizsgálják a döntésüket és nem tudjuk, 
mennyivel csökkentik, vagy egyáltalán nem adnak. Várjuk a döntésüket. 
 
A korábban benyújtott pályázatok eredményesek voltak. A Szerencsejáték 
Nonprofit Service Kft 1 millió forinttal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 200 
ezer forinttal, a Groupama Biztosító Zrt pedig 500 ezer forinttal támogatta az 
Egyesületet, a szerződéseket aláírtuk. A Groupama Biztosító pedig már át is 
utalta a támogatás összegét 
 

A körültekintő gazdálkodásnak, az eredményes pályázatoknak és a támogatóknak 
köszönhetően, a nagyon nehezen indult évet sikeresen átvészeltük, a 
tartalékainknak köszönhetően, hisz az első nagyobb támogatás júliusban, a 
következők decemberben érkeztek. 
Ennek volt köszönhető, hogy a 2020-as évet el tudtuk indítani, igaz egy irodát 
bezártunk és várható, hogy még egy bezárásra kerül. 
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2019. december 31-én a bankszámlánk egyenlege 19 343 163 forint volt. 
 

 

 

MEGNEVEZÉS 

Tervezett bevétel 

(ezer forintban) 

Tény bevétel 

(ezer forintban) 

Központi költségvetési támogatások 20 000 26 000 

EMMI 10 000 7 069 

Vállalkozások támogatása 6 500 5 180 

Önkormányzati támogatás 1 500 1 950 

EFOP-1.3.5-16-2016-00042 pályázat 8 965 8 124 

EFOP-1.3.7-17-2017-00039 pályázat 12 000 12 138 

Tagdíj 300 342 

1% 150  197 

Magánszemélyek támogatása  322 

Összesen: 59 415 61 125 

 
               

 

 

 

MEGNEVEZÉS 

TERVEZETT 

KIADÁSOK 

ezer forintban 

TÉNY 

KIADÁSOK 

ezer forintban 

segélyek 8 000 866 

munkabérek és járulékai 14 000 11 750 

működési költségek 8 000 5 068 

ügyvédi, pszichológusi,- mentálhigiénés  

tiszteletdíjak és munka díjak 

13 000 10 008 

EFOP-1.3.5-16-2016-00042  5 000 8 124 

EFOP-1-3-7-17-2017-00039 8 000 12 138 

   

ÖSSZESEN: 56 500 47 954 

 
 

 

 

                 2019.évi tény adatok: 

                                                               61 125  eFt bevétel  

                                                               47 954  eFt kiadás 

             13 171  eFt eredmény                                                                                          

   
A körültekintő gazdálkodásnak, az eredményes pályázatoknak és a támogatóknak 
köszönhetően eredményes évet tudhat maga mögött az egyesület, és az eredmény 
nagyságának köszönhetően biztosított a 2020-as év indítása, míg a támogatások megérkeznek, 
reméljük addig megfelelő összeg áll rendelkezésre a kiadások fedezetére. 
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Továbbra is fontos feladat az egyesület minden tagjának a segítségét kérni, hogy ismeretségi 
körükben keressék azon személyeket, vállalkozókat, vállalkozásokat, akikben potenciális 
támogatókat találhatunk. 
 
A költségvetést az elnökség 2020. április ..-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta. 
 
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a beszámolót a fentiek szerint hagyja jóvá.  

 
Budapest, 2020-04-15. 

  
                                                                            Fügedi László 

                                   elnök 


