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ÉRKEZETT ADOMÁNYOK – ÁTTEKINTÉS
Támogatott terület

Támogató

Könyvvizsgálat (2013. évi)
Adhat Vonal működtetés

KPMG Hungária Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
Vodafone Magyarország
Alapítvány
Invitel Távközlési Zrt.

Átláthatóság program

Global NRG Zrt.

Civil
társadalmat
segítő Köztársasági Elnök
szolgáltatások működtetése
IT kapacitásfejlesztés
W. P. Schmitz-Stiftung
Közösségi
adományozás Vodafone Magyarország
szolgáltatás üzemeltetése
Alapítvány
Vodafone Magyarország
Alapítvány
ERSTE Stiftung
Közhasznú tevékenység

Vállalati támogató
Adhat Vonal egyéni
adomány
Adhat online bankkártyás
egyéni adomány
Adjukössze honlapra érkező
adomány
Szja 1%
Szja 1%
Szja 1%

Adomány
Támogatási
összege
időszak
1 841 500 Ft
1 000 000 Ft 2014.01.01.2014.12.31.
1 000 000 Ft 2014.01.01.2014.12.31.
500 000 Ft 2014.01.01.2014.12.31.
2 000 000 Ft 2013.12.02.2014.12.31.
3 000 000 Ft 2013.12.14.2014.12.31.
311 000 Ft 2014.02.13.2014.12.31.
1 000 000 Ft 2013.12.02.2014.03.31.
2 000 000 Ft 2014.04.01.2015.03.31.
1 157 915 Ft 2014.09.01.2015.08.31.
1 000 000 Ft 2014.01.01.2014.12.31.
14 300 Ft 2014
3 629 Ft 2014
652 525 Ft 2014
120 179 Ft 2012.11.26.2015.12.31.
97 193 Ft 2013.10.10.2015.12.31.
127 787 Ft 2014.10.07.2016.12.31.

KÖNYVVIZSGÁLAT ADOMÁNY
A NIOK Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a KPMG Hungária
Kft. végezte pro bono szolgáltatás keretében 2013. évre vonatkozóan is. A magyar
jogszabályoknak megfelelő közhasznú egyszerűsített éves beszámoló jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat díja 2013-as évre 1 450 000 Ft + ÁFA. A
könyvvizsgálati díj összege pénzügyi teljesítést nem igényelt, a NIOK Alapítvány igazolást
nyújtott a KPMG részére az elvégzett munka teljesítéséről.
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ADHAT VONAL TÁMOGATÁSA
Az Adhat Vonallal egy olyan gyors és kényelmes, mindenki számára könnyen elérhető
adományozási rendszer jött létre, amely elősegíti az adományozási kultúra és a civil
társadalom fejlődését. A Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt. és a Vodafone
Magyarország Zrt., mint országos szolgáltató és a NIOK Alapítvány közös rendszer felépítését
határozta el, melyben az adománygyűjtő szervezetek mindegyike ugyanolyan feltételekkel
tud gyűjteni. Működésének lényege, hogy a 13600-as közös telefonszám felhívása után, a
szervezet kódjának megadásával 250 Ft adományozható a nonprofit szervezeteknek, illetve
sms-ben elküldhető a szervezet kódja ugyanerre a számra. Az Adhat Vonal jelenleg az Invitel
és a Telekom vezetékes- és mobilhálózatából, valamint a Telenor és a Vodafone hálózatából
hívható. Saját kódra a NIOK Alapítványon keresztül pályázhatnak a civil szervezetek.
Az Adhat Vonal szolgáltatás 2012. október 1-vel indult el. (www.adhatvonal.hu)
A Magyar Telekom Nyrt. a NIOK Alapítvány alapvető közhasznú céljai elérése, elősegítése
érdekében 1 000 000 Ft egyszeri adományt nyújtott az Adhat Vonal programjának
végrehajtásának támogatására.
A támogatási szerződést a két szervezet 2014. június 10-én kötötte meg, a támogatási
összeg 2014. július 14-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2014. december 31-ig
volt lehetőség.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 422 918 Ft, fejlesztés és kommunikáció 361 110 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 215 972 Ft.
A Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány a NIOK Alapítvány
alapvető közhasznú céljai elérése, elősegítése érdekében 1 000 000 Ft egyszeri adományt
nyújtott az Adhat Vonal fenntartása, működtetése körében felmerülő költségek fedezésére.
A támogatási szerződést a két szervezet 2014. március 28-án kötötte meg, a támogatási
összeg 2014. április 1-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2014. december 31-ig
volt lehetőség.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 396 456 Ft, fejlesztés és kommunikáció 393 695 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 209 849 Ft.
Az Invitel Távközlési Zrt. a NIOK Alapítvány alapvető közhasznú céljai elérése, elősegítése
érdekében 500 000 Ft egyszeri adományt nyújtott az Adhat Vonal üzemeltetésének
(fenntartási költségeinek) támogatására.
A támogatási szerződést a két szervezet 2014. július 23-án kötötte meg, a támogatási összeg
2014. szeptember 9-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2014. december 31-ig
volt lehetőség.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 280 199 Ft, fejlesztés és kommunikáció 121 400 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 98 401 Ft.
3

ÁTLÁTHATÓSÁG PROGRAM TÁMOGATÁSA
A NIOK Alapítvány Átláthatóság programját több másik adománygyűjtő civilszervezettel
együttműködve indította el évekkel ezelőtt. A program fő célja az (adománygyűjtő)
civilszervezetek gazdálkodásának és működésének átláthatóvá tétele, hosszú távon ezzel is
elősegítve az erős adományozási kultúra létrejöttét Magyarországon. Célunk az Etikai Kódex
széleskörű megismertetése, melyek a szervezetekről szóló hasznos információk segítségével
növelik a bizalmat a támogatók, az érdeklődők körében, illetve segítik, hogy a potenciális civil
partnerek is megismerhessék egymás tevékenységét.
A Global NRG Zrt. pénzbeli adományt ajánlott fel a NIOK Alapítvány részére az Átláthatóság
program fejlesztése és a nonprofit adatbázis működtetésének támogatására. Az adomány
értéke: 2 000 000 Ft. A támogatási szerződést 2013. december 2-án kötötte meg
Alapítványunkkal, a támogatási összeg december 20-án érkezett meg, a támogatás
időtartama 2014. december 31-ig tart.
2013-ban az adomány összegéből nem használtunk fel. 2014-ben az adomány felhasználása
a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi elszámolás szempontjából: bér és
járulék 1 600 200 Ft, informatikai üzemeltetés és fejlesztés 183 620 Ft, kommunikációs és
adminisztrációs rezsiköltségek 216 180 Ft.

CIVIL TÁRSADALMAT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE
A Köztársasági Elnök Hivatala a NIOK Alapítvány tevékenységéhez, a civil társadalom
munkáját segítő nonprofit.hu portál megújítására, a civil szakkönyvtár könyvbeszerzésére,
valamint az adhat.hu portál működtetésére 3 000 000 Ft adománnyal járult hozzá.
A támogatási döntés 2013. november 14-én született, a támogatási összeg 2013. december
17-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2014. december 31-ig van lehetőség.
2013-ban az adomány összegéből nem használtunk fel. 2014-ben az adomány felhasználása
a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi elszámolás szempontjából: bér és
járulék 1 153 085 Ft, nonprofit.hu informatikai fejlesztése és kapcsolódó költségek
1 449 677 Ft, kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 397 238 Ft.

CIVILTECH PROGRAM, IT KAPACITÁSFEJLESZTÉS
A W. P. Schmitz-Stiftung pénzbeli adományt ajánlott fel a NIOK Alapítvány részére a
CivilTech programban két workshop szervezésének támogatására. Az adomány értéke:
311 000 Ft. A támogatási szerződést 2014. február 13-án kötötte meg Alapítványunkkal, a
támogatási összeg február 21-én érkezett meg, a támogatás időtartama 2014. december 31ig tart.
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Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 139 700 Ft, rendezvények közvetlen költségei
69 780 Ft, kommunikációs anyagok és adminisztrációs rezsiköltségek 101 520 Ft.

KÖZÖSSÉGI ADOMÁNYOZÁS SZOLGÁLTATÁS ÜZEMELTETÉSE
Az Adjukössze.hu az első olyan Magyarországon sikerrel működő közösségi
adománygyűjtésen alapuló eszköz, amely kifejezetten civilszervezetek és közösségi
kezdeményezések számára nyújt online adománygyűjtő felületet. Célja, hogy segítséget
nyújtson a hazai civilszervezetek számára kis költségvetésű projektjeik megvalósításában,
adományozóik körének bővítésében és a vállalati támogatók megszólításában. Az oldal
lehetőséget ad arra, hogy magánszemélyek illetve vállalatok egy általuk választott
civilszervezet, egy adott kezdeményezését támogassák és ne csak általános működésüket
segítsék, a támogatók végigkövethetik egy kezdeményezés megvalósulását és
elkötelezettebbé válhatnak az adott szervezet felé.
A honlap működtetését 2013 novemberében kezdtük meg.
A Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány a NIOK Alapítvány
számára összesen 3 000 000 Ft támogatást nyújtott az Adjukössze oldal üzemeltetéséhez és
az újonnan belépő és a még gyűjtő szervezetek mentorálására, kommunikációs és szakértői
tanácsadásra.
Az 1 000 000 Ft összegű támogatási szerződést a két szervezet 2013. december 2-án kötötte
meg, a támogatási összeg 2013. december 17-én érkezett meg, a támogatás felhasználására
2014. március 31-ig van lehetőség.
További 2 000 000 Ft összegű támogatási szerződést a két szervezet 2014. május 12-én
kötötte meg, a támogatási összeg 2014. május 16-án érkezett meg, a támogatás
felhasználására 2015. március 31-ig van lehetőség.
2013-ban az adomány összegéből nem használtunk fel. 2014-ben az adomány felhasználása
a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént, pontosan 2 505 942 Ft-ot fordítottunk az
adjukössze szolgáltatás működtetésére, a maradványt 2015-re időarányosan tartalékoltuk.
Pénzügyi elszámolás szempontjából: bér és járulék 1 214 092 Ft, adjukössze.hu informatikai
fejlesztése és kapcsolódó költségek 270 900 Ft, kommunikációs és PR költségek 798 136 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 222 814 Ft.

Az ERSTE Stiftung a NIOK Alapítvány számára összesen 1 157 915 Ft támogatást nyújtott az
Adjukössze oldalon szervezetek mentorálására, kommunikációs és szakértői tanácsadásra.
A támogatási szerződést 2014 novemberében kötötte a két szervezet, a támogatási összeg
első részlete (938 850 Ft) 2015. január 19-én érkezett meg, a támogatás felhasználására
2015. augusztus 31-ig van lehetőség.
2014-ben az adományból a fent leírt feltételeknek megfelelően 180 196 Ft-ot használtunk fel,
a maradványt 2015-re időarányosan tartalékoltuk. Pénzügyi elszámolás szempontjából: bér
és járulék 98 033 Ft, informatikai és adminisztrációs rezsiköltségek 180 196 Ft.
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KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA –EGYÉNI 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.
2014-ben ezen belül sokrétű tevékenységet valósítottunk meg. A legfontosabbak:
 folyamatos információszolgáltatás telefonon, e-mailben, hírlevélben és a nonprofit
portáljainkon keresztül,
 személyes és online szakmai tanácsadási rendszer, országos adatbázis és szakmai
könyvtár működtetése,
 adományozás-fejlesztő (adhat.hu, CivilTech) programok, eszközök, szolgáltatások
létrehozása, üzemeltetése,
 civil szervezetek más szektorokkal való kapcsolattartásának fejlesztése, részvétel
fejlesztése program.
2014-ben 1 000 000 Ft értékben a NIOK Alapítvány egyszeri vállalati adományt kapott
közhasznú tevékenységének végzéséhez. A támogatás 2014. április 25-én érkezett meg az
Alapítványhoz.
Az adomány felhasználása közhasznú tevékenység végzésére megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 390 832 Ft, fejlesztés és kommunikáció 420 550 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 188 618 Ft.

ADHAT VONAL ADOMÁNYOK
Az Adhat Vonalon beérkezett hívásokból származó adomány teljes összege és ebből a
telefonszolgáltatók részére átadott díj
Idő
2013. I. félév térülés Telekom
2013. november
2013. december
2013. II. félév térülés
2014. január
2014. február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
2014. július
2014. augusztus
2014. szeptember
2014. október
Összesen (2014)

Adomány
Átadott díj
23 Ft
238 Ft
13 Ft
1137 Ft
76 Ft
477 Ft
713 Ft
51 Ft
900 Ft
64 Ft
2749 Ft
191 Ft
1850 Ft
127 Ft
2325 Ft
159 Ft
900 Ft
64 Ft
475 Ft
32 Ft
900 Ft
64 Ft
238 Ft
19 Ft
1375 Ft
95 Ft
14300 Ft
953 Ft

Az összeget vállalásainknak megfelelően az adhat.hu és kapcsolódó szolgáltatásainak,
valamint a nonprofit.hu portál fenntartására költöttük.
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ADHAT ONLINE BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOK
Az online adományban befolyt 3 629 Ft-ot közhasznú tevékenységre használtuk fel.

ADJUKÖSSZE HONLAPRA ÉRKEZŐ ADOMÁNYOK
Az adjukössze.hu honlapra érkező online adományban befolyt 652 525 Ft-ot a szolgáltatás
pénzügyi költségeinek fedezésére és a fejlesztőknek fizetendő licence díj kifizetésére
használtuk fel.

SZJA 1%
Alapítványunk javára 2012-ben 120 179 Ft, 2013-ban 97 193 Ft, 2014-ben 127 787 Ft 1%-os
felajánlás született.
2014-ben a 2012-es felajánlások összegéből 36 973 Ft-ot használtunk fel (2013-ban
felhasznált összeg utáni maradvány, amelyet tartalékoltunk). A felajánlásból a könyvtár
szolgáltatás fejlesztését és tanácsadó szolgáltatásunk költségeinek egy részét tudtuk
biztosítani. Az összegből szakkönyvtárunkba beszereztünk civil statisztikai és szakanyagokat.
2014-ben a 2013-as felajánlások összegéből nem használtunk fel, teljes egészében
tartalékoltuk az összeget a 2014-es évre. A felajánlásból tanácsadó szolgáltatásunk
költségeinek egy részét tudtuk biztosítani, teljes egészében jogi tanácsadás szolgáltatás
költségeire használtuk fel.
A személyi jövedelemadó 1%ának adózók által történt felajánlásából 2014. évben befolyt
127 787 Ft-ot, adományozási tanácsadás szolgáltatás költségeire, személyi kiadásra
használtuk fel.
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