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ÉRKEZETT ADOMÁNYOK – ÁTTEKINTÉS
Támogatott terület

Támogató

Könyvvizsgálat (2012. évi)
Adhat Vonal működtetés

KPMG Hungária Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
Invitel Távközlési Zrt.

Átláthatóság program

Global NRG Zrt.
Global NRG Zrt.

Civil
társadalmat
segítő
szolgáltatások működtetése
Közösségi
adományozás
szolgáltatás üzemeltetése
Közhasznú tevékenység

Köztársasági Elnök
Vodafone Magyarország
Alapítvány
Adhat Vonal egyéni
adomány (2012)
Adhat Vonal egyéni
adomány (2013)
Adhat online bankkártyás
egyéni adomány
Adjukössze honlapra érkező
adomány
További egyéni adományok
Szja 1%
Szja 1%

Adomány
Támogatási
összege
időszak
1 841 500 Ft
1 000 000 Ft 2013.01.01.2013.12.31.
500 000 Ft 2013.01.01.2013.12.31.
1 500 000 Ft 2012.11.27.2013.12.31.
2 000 000 Ft 2013.12.02.2014.12.31.
3 000 000 Ft 2013.12.14.2014.12.31.
1 000 000 Ft 2013.12.02.2014.03.31.
8722 Ft 2013
6711 Ft 2013
57 125 Ft 2013
42 452 Ft 2013
25 000 Ft 2013
120 179 Ft 2012.11.26.2015.12.31.
97 193 Ft 2013.10.10.2015.12.31.

KÖNYVVIZSGÁLAT ADOMÁNY
A NIOK Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát a KPMG Hungária
Kft. végezte pro bono szolgáltatás keretében 2012. évre vonatkozóan is. A magyar
jogszabályoknak megfelelő közhasznú egyszerűsített éves beszámoló jogszabályi
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat díja 2012-es 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 2013. június 14-én kötötte meg, a támogatási
összeg 2013. október 15-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2013. december 31ig volt lehetőség.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 613 831 Ft, fejlesztés 51 000 Ft, jogi szakértő
5 000 Ft, kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 330 169 Ft.
Az Invitel Távközlési Zrt. a NIOK Alapítvány alapvető közhasznú céljai elérése, elősegítése
érdekében 500 000 Ft egyszeri adományt nyújtott az Adhat Vonal üzemeltetésének (elindítási
és fenntartási költségeinek) támogatására.
A támogatási szerződést a két szervezet 2012. október 5-én kötötte meg, a támogatási
összeg 2013. május 21-én érkezett meg, a támogatás felhasználására 2013. december 31-ig
volt lehetőség.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 300 166 Ft, informatikai fejlesztés 20 000 Ft,
kommunikációs és adminisztrációs rezsiköltségek 179 834 Ft.

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.
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A Global NRG Zrt. pénzbeli adományt ajánlott fel a NIOK Alapítvány részére az Átláthatóság
program támogatására és az Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének működéséhez. Az
adomány értéke: 1 500 000 Ft. A támogatási szerződést 2012. november 27-én kötötte meg
Alapítványunkkal, a támogatási összeg november 29-én érkezett meg, a támogatás
időtartama 2013. december 31-ig tart.
Az adomány felhasználása a fent leírt feltételeknek megfelelően megtörtént. Pénzügyi
elszámolás szempontjából: bér és járulék 1 355 546 Ft, informatikai és irodai rezsiköltségek
144 454 Ft.
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, teljes egészében a programok 2014.
évi támogatására különítettük el a 2 000 000 Ft-ot.

CIVIL TÁRSADALMAT SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDTETÉSE
A Köztársasági Elnök 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, teljes egészében a programok 2014.
évi támogatására különítettük el a 3 000 000 Ft-ot.

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.
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A Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány a NIOK Alapítvány
számára 1 000 000 Ft támogatást nyújtott az Adjukössze oldal üzemeltetéséhez és az
újonnan belépő és a még gyűjtő szervezetek mentorálására, kommunikációs és szakértői
tanácsadásra.
A 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 31ig van lehetőség.
2013-ban az adomány összegéből nem használtunk fel, teljes egészében a program 2014.
évi támogatására különítettük el a 1 000 000 Ft-ot.

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.
2013-ban 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 (Átláthatósági
és Társadalmi egyeztetés program).
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ADHAT VONAL ADOMÁNYOK
Az Adhat Vonalon beérkezett hívásokból származó adomány teljes összege és ebből a
telefonszolgáltatók részére átadott díj
Idő
2012. október
2012. november
2012. december
Összesen (2012)
2013. január
2013. február
2013. március
2013. április
2013. május
2013. június
2013. július
2013. augusztus
2013. szeptember
2013. október
2013. november
2013. december
2012. évi térülés
2013. I. negyedév térülés
Összesen (2013)

Adomány
Átadott díj
2087 Ft
133 Ft
900 Ft
64 Ft
5735 Ft
381 Ft
8722 Ft
578 Ft
475 Ft
32 Ft
238 Ft
13 Ft
0 Ft
0 Ft
475 Ft
32 Ft
238 Ft
13 Ft
238 Ft
13 Ft
900 Ft
64 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
238 Ft
13 Ft
1137 Ft
76 Ft
2367 Ft
405 Ft
6711 Ft
254 Ft

Az összeget vállalásainknak megfelelően az adhat.hu és kapcsolódó szolgáltatásainak,
valamint a nonprofit.hu portálok fenntartására költöttük.

ADHAT ONLINE BANKKÁRTYÁS ADOMÁNYOK
Az online adományban befolyt 57 125 Ft-ot közhasznú tevékenységre használtuk fel.

ADJUKÖSSZE HONLAPRA ÉRKEZŐ ADOMÁNYOK
Az adjukössze.hu honlapra érkező online adományban befolyt 42 452 Ft-ot a szolgáltatás
pénzügyi költségeinek fedezésére és a fejlesztőknek fizetendő licence díj kifizetésére
használtuk fel.
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SZJA 1%
Alapítványunk javára 2012-ben 120 179 Ft, 2013-ban 97 193 Ft 1%-os felajánlás született.
2013-ban a 2012-es felajánlások összegéből 83 206 Ft-ot, szakkönyveket és folyóirat
előfizetést vásároltunk, hozzájárult a tanácsadó videó elkészítéséhez, továbbá a könyvtárban
ingyenesen elérhető számítógép kis értékű eszközzel való fejlesztését valósítottuk meg. A
maradék összeget tartalékoltuk, 2014-ben használjuk fel.
2013-ban a 2013-as felajánlások összegéből nem használtunk fel, teljes egészében
tartalékoltuk az összeget a 2014-es évre.
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