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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
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A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1% ……………………….
2. Pályázati úton nyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A.+B.)
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Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
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Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
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Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
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Összes ráfordítás (D.+E.)
Adózás előtti eredménye (B.-E.)
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B.
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Szervezet által nyújtott szolgáltatások
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ebből: a Korm.r. 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és
továbbutalt, illetve átadott támogatás
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II. Szöveges Beszámoló
Magyar Nõi Érdekérvényesítõ Szövetség tevékenységéről

A szervezet bemutatása
1. A szövetség neve: Magyar Nõi Érdekérvényesítõ Szövetség
2. A szövetség rövid neve: „Nõi Érdek” Szövetség
3. A szövetség angol neve: Hungarian Women’s Lobby
4. A szövetség székhelye: 1063 Budapest Szondi u. 72. II. 22
5. A szövetség országos szervezet, működési területe a Magyar Köztársaság területe.

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség alapszabálya szerint a következő közhasznú és
más célok érdekében tevékenykedik:
1. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása, teljes körű megvalósulása a magyar
társadalomban,
2. A nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetése, képviselete és
érvényesítése,
3. A jogalkotás különböző szintjeinek (törvénytervezetek, jogszabályok, rendeletek,
határozatok) és ezek végrehajtásának figyelemmel kísérése, véleményezése és az ezekkel
kapcsolatos fellépés,
4. a nők szociális segítése önbizalmuk, életesélyeik növelése és életminőségük javítása
céljából,
5. fellépés a nőkkel szembeni diszkrimináció minden formája ellen,
6. fellépés a nők elleni erőszak minden formájának tilalmáért,
7. a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden
területén,
a törvényhozástól a törvények megvalósításáig a magán- és a közszférában egyaránt,
8. társadalmi háttér teremtése és támogatás nyújtása a nőkkel szembeni mindenféle hátrányos
megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló ENSZ Egyezményben (CEDAW) és annak
Kiegészítő Jegyzőkönyveiben (Optional Protocols), valamint a Nők IV. (pekingi)
Világkonferenciájának vonatkozó direktíváiban és Akcióplatformjában, az Európai Unió
ajánlásaiban és direktíváiban, az Európai Szociális Kartában, valamint egyéb, a nők
jogairól szóló nemzetközi egyezményekben és ajánlásokban megfogalmazott célok,
ajánlások és direktívák hazai megvalósításához,
9. a nõk paritásos, átmenetileg 30%-os arányának elõsegítése a döntéshozatal minden
lehetséges szintjén, pozitív diszkriminációs intézkedések kezdeményezése,
10. a sokszoros diszkriminációt elszenvedő nők igényeinek és szempontjainak,
szükségleteinek és terveinek figyelembevétele, beilleszkedésük segítése ide értve
• a különböző életkorú,
• a különböző rasszbéli,
• a különböző etnikumú,
• a különbözõ vallású,
• a különbözõ lakóhelyû,
• a különbözõ szexuális orientációjú,
• a menekült,
• a Magyarországon élõ, külföldi származású,
• illetve a fogyatékkal élő nőket

legyenek azok bármely életszakaszukban,
11. a nõk otthoni-anyai munkajövedelmet és nyugdíjellátást nyújtó elismertetése,
12. konzultatív kapcsolattartás a mindenkori magyar kormánnyal és igazgatási szervezetével a
gender mainstreaming általános megvalósítása érdekében,
13. kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel,
a határon túli magyar nõszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti mûködés
kiterjesztésére,
14. a tagság képviselete nemzetközi fórumokon,
15. tájékoztatás az Európai Unióban és Magyarországon hozott törvények, valamint ezek
alkalmazásának azon elemeiről, amelyek hatással vannak a nők életére, ezen belül a nők és a
férfiak közötti egyenlőség megvalósítására stb.
A célszerinti tevékenység megvalósítása során a beszámolási időszakban a következő
eredmények születtek:
Nemzetközi tevékenységünk
Keveházi Katalin 2008-júliusában kezdte meg munkáját az Európai Női Lobby (EWL) ben.
Szakértelmét elsősorban gazdasági, munkaerőpiaci területeken kamatoztatja. Negyedévenként
részt vesz a az Igazgatóság (Tanácsadó Testület ) munkájában. 2008-ban a gazdasági válság
hatása a nők helyzetére témában sürgősségi indítványt terjesztett be, amelyet a Közgyűlés
elfogadott, és beépítette az EWL Titkárság munkájába. A brüsszeli információkat sikerrel
kamatoztatja a Női Érdek Elnökségében is.
2008-ban más, európai nőszervezetek sikere alapján meggyőződéssel vettünk részt az EWL
50/50 kampányában. A kampány felhívását az összes országgyűlési képviselő megkapta,
valamint számtalan magánszemély, intézmény is. A kampányüzenet terjesztésében több
tagszervezet aktívan részt vett. A kampány részletei a http://www.noierdek.hu/home/5050 oldalon
megtalálható.
Javaslatot tettünk a magyar EU képviselőknek arra, hogy csatlakozzanak egy svéd parlamenti
képviselő által elindított kampányhoz, amely hathatós fellépést sürgetett a nők elleni
erőszakkal szemben.
Hazai tevékenységünk
Delegáltunk –Tóth Herta-részt vett az Esély Év Szakértői Munkacsoportjának működésében.
Tóth Herta a GOP Monitori Bizottságának tagjaként is fontos szerepet játszott abban, hogy a
horizontális célok korábbi, formális szerepük helyett, érdemibb megítéléshez jussanak a
pályázatok értékelésében. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka során vált világossá, milyen
szükség van, lenne, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a különböző közreműködő szervezetek,
az egyes Operatív Programok munkatársai, és a pályázati bírálók gender szempontú
érzékenyítésére.
A Női Érdek már 2008-ban is készen állt arra, hogy tagjai, tagszervezetei tudását és
tapasztalatait, képzési programjait az érzékenyítésre felajánlja.
A Női Érdek tagszervezeteiből többen- Horváth Anna, Juhász Borbála, Keveházi Katalin,
Sárkány Réka, Laczkó Zsuzsa, és mások is részt vettek a ROAD Map programhoz
kapcsolódó, hosszú-és rövidtávú gender stratégia megírásában.

Ezzel az elméleti háttérrel a Női Érdek szakértői fontos javaslatokat tettek az akkor NFGM
minisztereként dolgozó Bajnai Gordonnak az Operatív Program gender szenzitívebb
működtetéséhez.
Fontos esemény, és a tagszervezeti együttműködés jó példája volt, amikor a Jól-lét
Alapítvánnyal és a Budapesti Esélyek Házával közösen 2008 április 11-én kerekasztal
beszélgetést szerveztünk, melynek témája a nők politikai szerepvállalása volt. Az egyes
pártokat képviselő politikusokon túl a kerekasztal beszélgetésben a Női Érdek is képviseltette
magát.
Wirth Judit előadást tartott az „Együtt az egyenlőségért” c. Progress program budapesti
szemináriumán, Kirsti Kolthoffal, az Európai Női Lobbi elnökével közösen. A
szemináriumsorozat az európai uniós szintű civil ernyőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel
ösztönzését, és a meglévő tapasztalatok átadását célozta, de fontos volt abból a szempontból
is, hogy milyen, külföldi szervezetekkel történő pályázati együttműködés szolgálhatja
tapasztalataink bővítését.
"A Női Érdek a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen elnevezésű kampány magyarországi
akcióinak egyik szervezője és kivitelezője volt 2008-ban, Pap Enikő aktív közreműködésével.
A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni Erőszak
Ellen) és december 10. (az Emberi Jogok Nemzetközi Napja) között rendezik meg civil
szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást
nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást
gyakoroljanak a politikusokra a nők elleni erőszak minden formájának megszüntetése
érdekében. http://16akcionap.org/"
2008. július 19.-én a Női Érdek megtartotta éves rendes közgyűlését, melyen a kötelező
napirendi pontok mellett új tisztségviselőket is választottak: Elnök: Tóth Györgyi, Titkár:
Keveházi Katalin, Alelnökök: Sáfrány Réka, Juhász Borbála, Pap Enikő. Nagy örömünkre,
újonnan csatlakozó szervezetek felvételére is sor került. A közgyűlésen hangsúlyosan
felvetődött a régi tagszervezetek megkeresése, továbbá új szervezetek meghívása.
Az is megfogalmazódott, hogy a tagtoborzáshoz fontos lépés lenne egy új, vonzóbb honlap. A
tagok és a tagszervezetek közötti kapcsolattartás elsősorban a Nőiérdek listán folytatódik.
2009. október 23-25-én a Női Érdeket képviseltük az Európai Női Lobbi Éves rendes
közgyűlésén. Sürgősségi indítványt nyújtottunk be, melyben felkértük az EWL titkárságát,
hogy lobbizzon annak érdekében, hogy a kormányok a válságkezelő intézkedések tervezése
során vegyék figyelembe azok nőkre gyakorolt hatását. Az indítványt 11 tagszervezet
támogatta.

2008. évben realizált bevételek

1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése
2. Támogatások,egyéb bevételek:
•
•
•
•
•
•

Az alapítvány önkormányzattól támogatásban nem részesült
Az alapítvány költségvetési támogatásban részesült,(NCA).

300.000.- Ft

Egyéb bevételek
Tagdíjbevételek
Lekötött betét ill.folyószámlán elszámolt kamat

131.500.- Ft
964.- Ft

2008. évben realizált kiadások
(1000 ft-ra kerekítve)
1.
•
•
•
•
•

Működési jellegű kiadások
Anyagktsg
Tagdíj
Értékcsökkenés
Személyi jellegű kifiz.
Egyéb ktg (bankktsg.)

342 e Ft
44 e Ft
-18 e Ft

2. A szövetség által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával)
Nem volt ilyen.

A Központi költségvetésből származó támogatások:
2008. évben NCA-tól 300.000.- Ft-ot nyertünk pályázati úton.
Az Egyesületnek nincs alkalmazottja, a vezető tisztségviselők nem részesültek munkabérben,
sem más juttatásban.
Adószám: 18182312-1-42
Bankszámlaszám: 1091800-00000019-84720012 UniCredit Bank, Hungary – Budapest,
A beszámolót az éves közgyűlés 2009. november 14-én elfogadta.
Budapest, 2009. november 14.

Tóth Györgyi
elnök

