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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. ÉV
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-5. Sorok) 0 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) 411 0 2339
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 25 15
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK

10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 386 2324
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 6
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor) 417 0 2339
13 D. Saját tőke (14-19. Sorok) 125 0 374
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 10 125
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

18 V. 115 249

19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 116 0 96
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 96 96
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 176 1869
25 Források összesen (13.+20.+21.+24. sor) 417 0 2339

Sor-
szám

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL)



KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. ÉV
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 531 0 2080
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 0
3   a) alapítótól
4   b) központi költségvetéstől
5   c) helyi önkormányzattól
6   d) egyéb, ebből 1% ……………………….
7 2. Pályázati úton nyert támogatás 30 1704
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 400 276
9 4. Tagdíjból származó bevétel 100 85

10 5. Egyéb bevétel 1 15

11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele

12 C. Összes bevétel (A.+B.) 531 0 2080
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 416 0 1831
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 393 1505
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 6 326
16 3. Értékcsökkenési leírás
17 4. Egyéb ráfordítások
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 17
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 416 0 1831
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 115 0 249

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
32 A. Személyi jellegű ráfordítások 326
33 1. Bérköltség 240
34 ebből: - megbízási díjak 240
35           - tiszteletdíjak 0

36 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 27

37 3. Bérjárulékok 59
38 B. Szervezet által nyújtott szolgáltatások 0

39 0

Sor-
szám

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

ebből: a Korm.r. 16.§ (5) bek.szerint kötelezettségként elszámolt és 
továbbutalt, illetve átadott támogatás



II. Szöveges beszámoló
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tevékenységéről

A szervezet bemutatása

1. A szövetség neve: Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 
2. A szövetség rövid neve: „Női Érdek” Szövetség 
3. A szövetség angol neve: Hungarian Women’s Lobby 
4. A szövetség székhelye: 1088 Budapest, Gutenberg tér 3.
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 nők paritásos, átmenetileg 30%-os arányának elősegítése 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 különböző vallású, 
• a különböző lakóhelyű, 
• a különböző szexuális orientációjú, 
• a menekült, 
• a Magyarországon élő, külföldi származású, 
• illetve a fogyatékkal élő nőket 

legyenek azok bármely életszakaszukban, 
11. a nők 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 nőszervezetekkel való kapcsolatfelvétel a cél szerinti működés 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 cél  szerinti  tevékenység  megvalósítása  során  a  beszámolási  időszakban  a  következő eredmények 
születtek:

Európai Női Akadémia

Az ENA hat előadásából ötre 2010 első felében került sor, melyeket nagy érdeklődés övezett. A közönség 
a  terveknek  megfelelően  elsősorban  egyetemistákból,  Női  Érdek  tagszervezeti  tagokból,  érdeklődő 
egyetemi tanárokból, nőpolitikával foglalkozó köztisztviselőkből és európai politikai gyakornokokból, és 
nagy örömünkre újságírókból állt, akik oklevelet kaptak a végén. A jelenléti ívek alapján egyre bővülő e-
levelezési  listán értesítettük a résztvevőket  a következő alkalmakról.  Kialakult  egy stabil  közönség, a 
szabadegyetemnek  komoly  híre  lett.  Az MTV Női  Szemmel  c.  műsorába  több  előadónk  is  bekerült 
meghívott vendégként. Kapcsolatok épültek ki diákok és tanárok, kutatók között, gyümölcsöző szakmai 
viták  folytak  az  előadások  után.  A  diákok  szakmailag  megerősödve  kerültek  ki  a  szabadegyetem 
sorozatból.

Az előadások előtt  kiosztottuk a tematikus szakértői  anyagokat,  melyek európai politikai  kontextusba 
helyezték az előadásokat. Az ENA záróelőadásán kiosztottuk az ENA Tudástár hat kötetét, és az ENA 
Lobbitechnikai  tárat,  melyhez  20  év  European  Women's  Lobby  közpolitikai  anyagait,  lobbileveleit 
olvasta  át  a  szerző,  és  fordította  le  a  kiválasztott  részeket.  A  Tudástárhoz  az  egyes  résztvevő 
tagszervezetek is hozzájárultak, így a kötetek elősegítették az európai és a hazai közpolitikai gondolkodás 
közeledését, és az egyes civil szervezetek szakmai megerősödését. Az utolsó előadás napján Női Érdek 
munkacsoport  dolgozott  a  kormánynak  küldendő  közpolitika  javaslatokról,  melyeket  később  az 
előadókkal is egyeztettünk, belefoglalva abban szöveges javaslataikat. Az előadásokat felvettük magnóra, 
és mind a hanganyag, mind a kiadványok felkerültek a Női Érdek honlapjára (www.noierdek.hu), így 
biztosítva még nagyobb nyilvánosságot az eredményeknek, különös tekintettel a vidéki tagszervezetekre, 
és a jövő diákjaira.

Az előadások résztvevői létszáma 15-30 között mozgott. A sajtó, internetes levelezőlstánk és a honlap 
révén kb 200-1000 fő értesült  behatóan az ENA-ról.  Diákok, egyetemi  tanárok,  köztisztviselők,  civil 
érdeklődők, külföldi szakértők és Női Érdek tagszervezetek voltak jelen.

Európai Női Lobbi (EWL)

A Női Érdek az Európai Női Lobbi magyarországi koordinációját ellátó tagszervezete, és mint ilyen, hidat 
képez a magyar női civil szervezetek és Brüsszel, az európai politikai színtér között. 2010 folyamán is 
aktívan képviseltettük magunkat ebben a munkában - a NőiÉrdek tagot delegált az EWL elnökségébe, így 
közvetítve a NőiÉrdek tagszervezeteinek európai közpolitikai meglátásait, valamint aktívan terjesztettük, 
lehetőség szerint magyarra is fordítva az EWL állásfoglalásait és híreit, mind a NőiÉrdek tagszervezetei, 
mind a nyilvánosság felé.

Nyilvánosság

A nyár folyamán elektronikus hírlevelet hoztunk létre. A hírlevél olvasóinak köre folyamatosan bővül. 
Ennek segítségével  mind érdeklődőket,  mind pedig a tagságot  megpróbáljuk elérni.  Az ősz folyamán 
létrehoztuk a szövetség Facebook oldalát is, ezzel tovább bővítve azokat a felületeket, melyeken keresztül 
hírt  adhatunk  a  Női  Érdek,  tagszervezeteink,  partnereink  és  az  Európai  Női  Lobbi  híreiről, 
állásfoglalásairól, rendezvényeiről. A hírlevél 

A  NőiÉrdek  az  év  során  több,  mások  által  rendezett  nyilvános  rendezvénybe  is  bekapcsolódott: 
Márciusban a Nőnap alkalmából a NANE Egyesület által rendezett fesztiválon saját standdal képviseltette 



magát és állt az érdeklődők rendelkezésére. A november 25. és december 10. között zajló "16 akciónap a 
nők elleni  erőszak ellen" elnevezésű,  több éve hazánkban is megrendezésre kerülő rendezvénysorozat 
szervezőbizottságába is delegálta egyik szakértő elnökségi tagját a szövetség.

A szövetség az év folyamán többször adott ki sajtóközleményeket, vagy csatlakozott be más szervezetek 
közleményeinek aláírói közé.

Európai Férfi Akadémia

A  Magyar  Női  Érdekérvényesítő  Szövetség  az  őszi  szemeszterben  folytatta  tavasszal  megkezdett 
feminista  kerekasztal  beszélgetés  sorozatát,  az  ENA-t  (Európai  Női  Akadémia)  ezúttal  a  férfiakra 
koncentrálva,  EFA (Európai  Férfi  Akadémia)  címmel.  Témáink maradtak  az EU nemek egyenlősége 
stratégia  2006-2010  témái:  gazdaság,  politika,  erőszak,  média-  sztereotípia,  munka-magánélet, 
prostitúció.  Most,  kibővült  szakmai  stábbal,  arra  kerestük  a  választ,  milyen  előnyük  származik  a 
férfiaknak  a  nők  hátrányaiból,  és  hogyan  tudnának  a  férfiak  hozzájárulni  a  nők  társadalmi 
egyenlőségéhez. 

KERET koalíció

2010.  júniusában  útnak  indult  a  KERET  Koalíció  2  éves  projektje  a  Nyílt  Társadalom  Intézet 
támogatásával. A KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) 2010-ben alakult 
meg  magyarországi  civil  jogvédő  szervezetekből:  Amnesty  International  Magyarország,  MONA 
Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület. A két éves 
projektbe a Női Érdek szakértőt delegál, aki a jogszabálymódosítási javaslatain és a különböző hatóságok 
és intézmények szexuális  erőszakkal kapcsolatos protkolljain dolgozik majd a koalicíó többi tagjának 
szakértőivel. További információk a KERET Koalícióról: http://keretkoalicio.blogspot.com

Gender Media Monitoring Project

A  Keresztény  Kommunikációs  Világszövetség  (World  Association  for  Christian  Communication, 
WACC)  az  ENSZ  Nők  4.  Világkonferenciáján  (1995)  Pekingi  Cselekvési  Tervéhez  kapcsolódóan 
kezdeményezte  az  ötévente  megismételt  kutatást.  A  felmérések  azt  bizonyítják,  hogy  a  hírek  által 
közvetített világ túlnyomórészt férfivilág, és sok országban a média a nemek közötti egyenlőtlenség és a 
nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés kulturális alapjainak megerősítéséhez járul hozzá. 2010-
ben a  magyarországi  kutató  parner  a  Női  Érdek volt.  A kutatás  nemzetközi  és  hazai  tapasztalatairól 
december 9-én a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán.



2010. évben realizált bevételek
(1000 ft-ra kerekítve)

1. Közhasznú tevékenység bevételének részletezése   

2. Támogatások, egyéb bevételek  :

• A szövetség önkormányzattól támogatásban nem részesült
• A szövetség költségvetési támogatásban részesült, (NCA). 1 704 000.- Ft
• Egyéb bevételek 14 000.- Ft
• Tagdíjbevételek 85 000.- Ft
• Lekötött betét ill.folyószámlán elszámolt kamat 1 000.- Ft

2010. évben realizált kiadások
(1000 ft-ra kerekítve)

1. Működési jellegű kiadások  
• Anyagköltség 1 505 000 Ft
• Tagdíj 356 000 Ft
• Értékcsökkenés ---
• Személyi jellegű kifiz. 326 000 Ft
• Egyéb ktg (bankktsg.) 18 000 Ft

2. A szövetség által nyújtott támogatások (célszervezetek felsorolásával)  

Nem volt ilyen.



Költségvetési támogatás felhasználása

2010. évben NCA-tól működési támogatásként  NCA-ORSZ- 10-1572 sorszámon 100 000 Ft-ot nyertünk, 
melyből 33 940 Ft-ot használtunk fel a projektidőszak 2010-re eső részében, a maradék 2011-ben került 
felhasználásra. 2009-ben postaköltségeink fedezésére, banki költségekre, a honlap domain kezelésére és 
tárolására fordítottuk a fenti összeget.  NCA-NK-10-A-0024 sorszámon 2 000 000 Ft-ot nyertünk az a 
Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil 
szervezeti részvétel elősegítésének támogatása c. kiíráson a roma nők helyzetével és az ehhez kapcsolódó 
európai  javaslatokkal  kapcsolatos  konferencia  és  tanulmány  kivitelezésére.  A  konferenciára  2011 
tavaszán került sor, így 2010-ben csak az előkészületekre költöttünk, 125 000 Ft értékben.

Egyéb költségvetési forrásból származó támogatásban a Szövetség nem részesült.

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

A Szövetség 2010-ben a fent felsorolt források egyikéből sem részesült támogatásban.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Az Egyesület vezető tisztségviselők nem részesültek munkabérben, sem más juttatásban. 

Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség tartalékkal (vagyonnal) nem rendelkezik.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk 2010-ben nem nyújtott cél szerinti juttatást, e soron nem történtek kifizetések.

A beszámolót az éves közgyűlés 2011. június 24-én elfogadta.

Budapest, 2011. június 24.

Tóth Györgyi
elnök


