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A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY
2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Szeretettel köszöntjük adománygyűjtési beszámolónk elején. Örülünk, hogy megtisztel
minket érdeklődésével, fontosnak tartja tevékenységünket, céljainkat. Ebben a rövid 
összefoglalóban számolunk be a hozzánk beérkezett adományok eredetéről 
(amennyiben hozzájárult a támogatónk), és annak felhasználásáról. Állami, vagy 
önkormányzati támogatást (az 1%-on kívül) továbbra sem kap alapítványunk. Alapító 
tagjai vagyunk az Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének, mely rendszeresen 
ellenörzi tevékyenységünket, az etikus adománygyűjtő minősítésnek folyamatosan 
megfelelünk.(részletesen az elvárásokról www.atlathatosag.eu)
További beszámolóinkat, könyvvizsgálatunk eredményét, a felügyelő-, és ellenörző 
testületeink tagjait a niok.hu honlapon találják. Reméljük megfelelő tájékoztatást 
tudunk adni, és továbbra is megtisztelnek minket bizalmukkal, adományukkal. Minden 
támogatást közérdekű céljainkra továbbra is örömmel veszünk. 

Üdvözlettel
Gerencsér Balázs, igazgató  email: b.gerencser@niok.hu
2022. augusztus 10.
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Támogatott terület Támogató Adomány összege Támogatási
időszak

Adjukössze,hu-n 
adománygyűjtést végző 
más szervezeteknek  
hirdetés biztosítása

Google Ad Grants 1 413 581 Ft 2021

Civil Díj program 
szervezése - Év Civil 
Szervezeteinek 
megünneplése

ERSTE Bank Hungary
Zrt. 5 000 000 Ft 2021

Visszapillantó podcast Gyökerek és 
Szárnyak Alapítvány 1 340 000 Ft 2021-2022

Hirdetési tevékenység Drive Online 
Marketing Kft. 44 301 Ft 2021

Hirdetési tevékenység Drive Online 
Marketing Kft. 150 000 Ft 2021

NIOK közhasznú
tevékenysége

Drive Online 
Marketing Kft. 21 300 Ft 2021

Adjukössze 
telefonos egyéni 
adomány

7 969 Ft 2021

Adjukössze 
bankkártyás egyéni 
adomány

56 100 Ft 2021

Adjukössze 
közösségi 
szolgáltatásra 
érkező adomány

6 041 677 Ft 2021

Szja 1% (állami forrás) 159 002 Ft 2021
Segítő bankkártya 
MagNet 2 071 Ft 2021
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ÉRKEZETT ADOMÁNYOK – ÁTTEKINTÉS

GOOGLE AD GRANTS HIRDETÉSI LEHETŐSÉG

Alapítványunk ingyenes hirdetési lehetőséget kapott a Google Ad Grants programnak
köszönhetően. A program keretein belül a civilszervezetek (így alapítványunk is) havi
maximált  értékben  reklámozhatja  szervezete  webhelyét  a  Google-on.  A  támogatás
értéke  az  adományozó  bizonylata  szerint  kerül  kimutatásra.  A  NIOK  Alapítvány
rendelkezésre  álló  támogatási  kerete  terhére  1  413  581  Ft  elszámolási  értékben
hirdetett, ezzel azonban nem a NIOK, hanem más szervezetek  információhoz jutását,
és adománygyűjtési munkáját segítette.

CIVIL DÍJ

A NIOK Alapítvány 1995-ben alapított díjakat, hogy díjazza azokat a civilszervezeteket,
akik példaértékű munkát végeznek. A program összefogója a NIOK, szakmai partnere a
Civil Iránytű Alapítvány, kommunikációs partnere a NLC volt. A program támogatója az
Erste Bank  Hungary Zrt,  mely.  a NIOK Alapítvány Civil  Díj  programjának szervezési  és
lebonyolítási költségeinek támogatásához 5 000 000 Ft adománnyal járult hozzá. Az
adományozási  megállapodás  a  program  előkészítésére,  lebonyolítására,
utókövetésére vonatkozott.

Az  adomány  felhasználása  a  fent  leírt  feltételeknek  megfelelően  megtörtént,
részletesen  a  támogatónknak  küldött  anyagban,  illetve  az  éves  beszámalóinkban
olvasható a programról.

VISSZAPILLANTÓ PODCAST TÁMOGATÁSA

 

A támogatás egy részét 2022-ben használtuk fel, az átvitel 2022-ra 460 513 Ft volt. 
Ezenkívül a  továbbutalt adomány összege  a Civil Rádiónak 160 000 Ft volt. Az 
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adományt elsősorban a műsorok készítéséhez kapcsolódó munkatársi bérköltségeire 
költöttük 446 312 Ft értékben, a meghícvottak ajándékaira 41 110, szolgáltatásokra 
43100 Ft-ot,   bankktg és posta és telefon és internet 11 265, Facebookra 
kommunikációra pedig :177600 Ftot költöttünk. 

A NIOK HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

Alapítványunk minél szélesebb körben szeretné eljuttatni az információkat a civil 
szervezeteknek megnyíló lehetőségekről, de ez a jelenlegi média helyzetben csak 
hirdetéssel együtt lehetséges. Ehhez kaptunk segítséget a támogatónktól, a Drive 
Online Marketing Kft-től. A kapott összeget hirdetési díjakra költöttük el.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA –  EGYÉNI ÉS KISÖSSZEGŰ CÉGES
ADOMÁNYOK

A NIOK  Alapítvány  célja  tudományos,  oktatási,  kulturális,  tájékoztató,  tanácsadó és
információs  tevékenység  működtetése,  szervezése  és  támogatása  a  nonprofit
szervezetek tevékenységének támogatása, fejlődésük elősegítése érdekében.
2021-ben  ezen  belül  sokrétű  tevékenységet  valósítottunk  meg.(Részletesebben  az
éves beszámolóinkban olvashat tevékenységünkről) A legfontosabbak:

 folyamatos  információ  szolgáltatás  e-mailben,  hírlevélben  és  portáljainkon
keresztül,

 adományozás-fejlesztő  programok,  eszközök,  szolgáltatások  létrehozása,
üzemeltetése,

 IT képességek fejlesztése a civilszervezeteknél,
 civil díjak
 civil szervezetek társadalmi bázisát fejlesztő programok

Egyes eszközökön érkezett támogatásról részletesen az alábbi pontokban számolunk 
be:

TELEFONOS ADOMÁNYOK

Az Adjukössze telefonos adománygyűjtő szolgáltatáson keresztül  7969  Ft adomány
érkezett. Az összeget vállalásainknak megfelelően a Hírlevél szolgáltatásunk hátterére
költöttük.

ADJUKÖSSZE BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOK
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Az online adományban NIOK számára adományozott 56100 Ft-ot nonprofit.hu oldal 
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységünkre költöttük.

ADJUKÖSSZE HONLAPRA ÉRKEZŐ ADOMÁNYOK

Az Adjukössze.hu honlapra érkező online adományban befolyt  6 041 677  Ft-ot
 a szolgáltatás pénzügyi költségeinek fedezésére, szolgáltatás modernizálására, 
továbbá a szolgáltatás üzemeltetési költségeire használtuk fel. Részletesen a banki
 díjak és adminisztráció 1 534 879 FT; Mo-i adománygyűjtés fejlesztése, a honlap 
technikai fenntartása, működtetése, adminisztrációja és  rendszergazda, áram, telefon, 
internet, 4 564 348 Ft, a  kommunikáció pedig  301 250 Ft-ot tett ki.

DRIVE ONLINE ADOMÁNY

A szervezet általános támogatására is érkezett 21300 Ft a KFT-től, mely egyik 
programvezetőnk bérköltségéhez járult hozzá. 

SEGÍTŐ BANKKÁRTYA

Segítő bankkártya MagNet programján keresztül 2071 Ft érkezett, melyet az adminisztrációhoz 
kapcsolt bérköltségre költöttünk

SZJA 1%

Alapítványunk  javára  2021-ben  befolyt  159002 Ft-ot  az  adományozási  oldal
karbantartására fordítottunk. 

Köszönjük szíves adományaikat, megtisztelő figyelmüket, és esetleges további 
kérdéseiket (kapcsolat@niok.hu)
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