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1000HUF Előző év Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök 42 9

02. I. Immateriális javak 0 0

03. II. Tárgyi eszközök 42 9

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

05. B. Forgóeszközök 782 5 365

06. I. Készletek 0 0

07. II. Követelések 0 39

08. III.Értékpapírok 0 0

09. IV. Pénzeszközök 782 5 326

10. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0

11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 824 5 374

12. D. Saját tőke 589 933

13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0

14. II. Tőkeváltozás / Eredmény 805 589

15. III.Lekötött tartalék 0 0

16. IV. Értékelési tartalék 0 0

17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) - 216 344

18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0

19. E. Céltartalékok 0 0

20. F. Kötelezettségek 235 810

21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0

23. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 235 810

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 3 631

25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 824 5 374

Budapest, 2013. augusztus 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]
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Adószám:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18241587-1-41
   PK 60758 /2000/  
01/01/9202 

Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére (5. melléklet)
Beszámolási időszak: 2012. január 01. - 2012. december 31.

1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 718 84 0 0 718 84

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3. Egyéb bevételek 6 005 20 532 0 0 6 005 20 532

 ebből: - tagdíj, alapítótól kapott befizetés 14 23 0 0 14 23

 - támogatások 5 991 20 418 0 0 5 991 20 418

- adományok 0 91 0 0 0 91

4. Pénzügyi műveletek bevételei 8 10 0 0 8 10

5. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0

 ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0

 - támogatások 0 0 0 0 0 0

A. Összes bevétel (1+-2+3+4+5) 6 731 20 626 0 0 6 731 20 626

 ebből: - közhasznú tevékenység bevételei 6 731 20 626 0 0 6 731 20 626

6 Anyagjellegű ráfordítások 34 17 083 0 0 34 17 083

7. Személyi jellegű ráfordítások 630 1 565 0 0 630 1 565

 ebből: vezető tiszségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 0

8. Értékcsökkenési leírás 73 33 0 0 73 33

9. Egyéb ráfordítások 6 210 1 600 0 0 6 210 1 600

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 0 0 0 1

Budapest, 2013. augusztus 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]
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1000HUF
Alaptevékenység

Előző év Tárgyév
Vállalkozási tevékenység
Előző év Tárgyév

Összesen
Előző év Tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 6 947 20 282 0 0 6 947 20 282

 ebből: - közhasznú tevékenység ráfordításai 6 947 20 282 0 0 6 947 20 282

C. Adózás előtti eredmény (A-B) - 216 344 0 0 - 216 344

12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Adózott eredmény (C-12) - 216 344 0 0 - 216 344

13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (D-13) - 216 344 0 0 - 216 344

 Tájékoztató adatok       

A. Központi költségvetési támogatás 2 988 18 269 0 0 2 988 18 269

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 300 0 0 0 300 0

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0 0 0 0 0

D. Normatív támogatás 0 0 0 0 0 0

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

61 20 0 0 61 20

F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0

Budapest, 2013. augusztus 30.

A gazdálkodó képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

 
A Szövetség célja: 

• a leány-, nő-, anya- és családvédelem,  
• a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése annak érdekében, hogy a nőknek és 

férfiaknak azonos lehetőségeik, jogaik, felelősségük legyen az élet minden területén, 
• a nők segítése a munka világába történő be- ill. visszailleszkedésben, 
• a polgári keresztény értékrend alapján létrejött és működő civil nőszervezetek valamint a nőket segítő 

társadalmi szervezetek összefogása, a közös polgári és keresztény értékek képviselete,  
• tagjai együttműködésének és kapcsolataik fejlesztésének valamint érdekvédelmének elősegítése, 
• a polgári és keresztény értékeket valló kárpát-medencei, ill. külföldi szervezetekkel való kapcsolatainak 

fejlesztése, 
• a szövetség tagjainak emberi jogokból következő esélyegyenlőségéért folytatott törekvéseinek segítése. 

 
A Szövetség az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• kulturális tevékenység 
• környezetvédelem 
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása  

2.1. Nők érdekvédelme 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Nők érdekvédelme 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Leány-, nő-, anya- és családvédelem 

2011. évi CCXI. törvény. a családok védelméről 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyar nők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2.000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Fontosnak tartjuk a nők egészséges önbizalmának erősítését, hiszen a családban megtanulják kitűnően 
megszervezni az életet, konfliktusmegoldó készséget fejlesztenek ki, melyet aztán nagyszerűen kamatoztathatnak 
a munkaerőpiacon. Működésünk egyik kulcsfontosságú eleme a szemléletformálás. Arra törekszünk, hogy a női 
szempontok megjelenjenek a közgondolkodásban és erősödjön a nők közéleti szerepvállalása. Az 
Asszonyszövetség lehetőséget ad a lányok, asszonyok és női civil szervezetek összefogására, hálózatépítésre. 

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem 
értéke 

Felhasználás célja 

EMMI kapott támogatás 18 269 Életvédő  nemzetközi konferencia és egyéb 

SZPMA kapott támogatás 530 Arany Búzaszem Díj és Tormay ünnep 

Összesen: 18 799   
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Vajdasági pedagógusoknak NKA 2 788 1 600 

Összesen: 2 788 1 600 
 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Tisztségviselők csak az elvégzett célfeladat után kaptak bért 0 342 

Összesen: 0 342 
 

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 6 731 20 626 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 61 20 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 6 670 20 606 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 6 947 20 282 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 630 1 565 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 947 20 282 
K. Adózott eredmény - 216 344 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X  13 679 
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 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X  128 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.07 

Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X 0.00 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X  1.00 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X 0 
 

8. Kiegészítő melléklet 

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2012. évi tevékenységének rövid bemutatása 
 
Az alapszabályban rögzített céloknak és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tevékenységünkkel elsősorban 
a női és nőket segítő, értékőrző és életközpontú civil szervezetek összefogását segítettük, továbbá a nők 
családban, munkában, közéletben való kiteljesítéséhez kívántunk hozzájárulni. 
 
Aktív érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenységet fejtettünk ki --- figyelemmel kísértük a nőket, 
gyermekeket, családokat érintő jogszabály alkotási és intézkedési folyamatokat. Nemzetközi szinten is állást 
foglaltunk a magyar kormány nő- és családpolitikája mellett Genfben, valamint a család és házasság védelméért 
Pozsonyban. Aktívan részt vettünk az ENSZ Nők Helyzetét Tárgyaló Bizottságának éves ülésén New Yorkban. 
 
Az élet: ajándék címmel nemzetközi szakmai konferenciát rendeztünk a Magyar Parlamentben életvédelemről, 
magzatvédelemről 550 fő részvételével. Konferenciánk célja az volt, hogy feltárjuk azokat a problémákat, 
amelyekkel a krízishelyzetbe kerülő nők, családok szembesülnek, megkeressük azok mélyebb okait és megoldási 
lehetőségeket vázoljunk fel a problémákkal küzdők számára. Plenáris előadásokon a bioetika, jog, egészségügy, 
pszichológia, szociológia neves szakemberei segítségével jártuk körül és értékeltük az életvédelem felmerülő 
kérdéseit a magzat szemszögéből. A konferencia honlapját információs bázissá alakítottuk. A konferenciát 
követően felvettük a kapcsolatot számos hazai és nemzetközi életvédő szervezettel és nőszervezettel. 
 
Folytatódott a Budavári Önkormányzattal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a Magyar Média Hatósággal,  
a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvánnyal való hagyományosan jó együttműködés. Megerősítettük 
kapcsolatunkat a brüsszeli ernyőszervezetünkkel, a New Women for Europe-pal. 
 
Nyolcadik alkalommal rendeztük meg a Kárpát-medencei Asszonytalálkozónkat, ezúttal Kecskeméten. Tizedik 
alkalommal adtuk át az ELTE Kossuth Lajos Szavalóverseny legjobb női versenyzőjének a Gulácsy Irén díjat. A 
2008-ban alapított Arany Búzaszem-díjat idén is két hölgytársunk kapta meg a közösségért végzett áldozatos 
munkájának elismerése szándékával. 
 
Önkénteseink hetedik alkalommal szervezték meg a Haza, Hagyomány, Hozomány című, kiállításokkal 
egybekötött, nemzettudatot erősítő rendezvénysorozatot, melynek során civilek, politikusok, közéleti szereplők, 
művészek mutatkoztak be. Budavári székházunkban számtalan szakmai konferenciát, kulturális rendezvényt, 
előadóestet, könyvbemutatót, kiállítást és zenei estet tartottunk. 
 
Új arculatot kapott honlapunk, ahol szövetségünk, együttműködő partnereink tevékenységét, továbbá a nőket 
érintő vagy érdeklő kérdéseket, programokat jelenítettük meg. Szerteágazó tevékenységünknek köszönhetően 
szövetségünk további tagokkal bővült, szaporodott a Kárpát-medencei együttműködő partnereink száma is. 
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Szövetségünk 30 fő állandó önkéntessel dolgozik, jól kialakult együttműködésben 18 tagszervezetünkkel. 
Önkénteseink személyenként heti 6-8 óra önkéntes szakmai, szervező és egyéb munkával segítik céljaink 
megvalósítását és a női érdekérvényesítést. 

 

8.2. Támogatási programok bemutatása 

8.2.1. EMMI 
 

Támogatási program elnevezése: EMMI  

Támogató megnevezése: EMMI  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2012-2013  

Támogatás összege  (1000HUF)  21,900 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 18,269 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 18,269 

 -tárgyévben folyósított összeg: 21,900 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 1,477 

 Dologi: 16,792 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 18,269 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
Az élet: ajándék - nemzetközi konferencia életvédelemről, magzatvédelemről 
 
A Parlament Felsőházi termében 550 fő részvételével került megrendezésre a nemzetközi konferencia, melynek 
célja volt, hogy feltárja azokat a problémákat, amelyekkel a krízishelyzetbe kerülő nők, családok szembesülnek, 
megkeresse azok mélyebb okait és megoldási lehetőségeket vázoljon fel a problémákkal küzdők számára. A 
rendezvény kiváló alkalmat teremtett a különböző területeken tevékenykedő szakmai és civil szervezetek 
összefogására, hosszú távú együttműködésének elindítására, hogy közös munkájuk eredménye elérhető legyen a 
szükségben lévők és érdeklődők számára. 
 
A rendezvényen délelőtt a téma nemzetközi hírű szakértői tartottak előadást család- és életvédelemmel 
kapcsolatos egészségügyi, szociális és jogi kérdésekről, délután pedig a résztvevők kerekasztal-beszélgetéseken 
vitatták meg, milyen lehetőségei vannak a krízisben lévő családoknak, milyen formái lehetnek a lelki 
segítségnyújtásnak, és milyen felelőssége van a társadalomnak ebben a témában. 
 

Média- és kommunikációs kampány - a gyermekvállalás és az életvédelem érdekében 
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Annak érdekében, hogy minél nagyobb sajtónyilvánosságot kapjon a rendezvény, a különböző típusú 
sajtóorgánumok számára különböző anyagokat juttattunk el, kiemelve azokat a témákat, amelyek egy-egy 
szegmens olvasóközönsége számára érdekes lehetnek. 
 
Az élet ajándék konferenciához életvédő marketing kampány is csatlakozott. A  szemléletformáló kampány célja 
az volt, hogy a megfogant ill. a kívánt gyermekek megszülessenek, azaz a családokat egyrészt a már megfogant 
magzatok megtartására ösztönözze, másrészt minél több gyermek vállalására. Mindezt pozitív üzenetekkel 
kívántuk elérni, azt hangsúlyozva, hogy a gyermekvállalás, a gyermek fogantatása öröm és érték. Utcai plakátokat 
helyeztünk el, Facebook oldalt  és TV reklám klipet készítettünk. 
 
A konferenciához és a marketingkampányhoz kapcsolódóan egy honlapot is létrehoztunk a www.azeletajandek.hu 
domain névvel. A honlap célja kettős volt. A konferencia előtt informálta az érdeklődőket az eseményről, és 
lehetővé tette az on-line regisztrációt. A konferencia után egyrészt megjelenítette a konferencia szakmai 
eredményeit, itt elérhetőek a konferencián elhangzott előadások. Másrészt tájékoztató anyagok kerültek fel az 
érintettek számára, külön rovatba a várandósoknak, és külön rovatba a krízishelyzetben lévők számára. 
 

AnyaBaba-barát Szülészeti Ellátás népszerűsítése 
 
Ismeretterjesztő, érzékenyítő és interaktív találkozásokat szerveztünk, amelyeken a részvevők megismerték az 
AnyaBaba-barát szülészeti ellátási modellt, és azokat a kutatásokat, információkat, melyek ezt az ellátási modellt 
alátámasztják. Megerősödött a szülők kompetenciaérzése, mert a korai kötődés gyógyító és pozitív személyiség 
formáló hatásait megtanulták értékelni és a mindennapokban bátran alkalmazni. 
 
Akkreditált, szakmai továbbképzéseket tartottunk olyan egészségügyi szakemberek számára, akik a várandós, 
szülő vagy gyermekágyas nővel és családjával kapcsolatba kerülnek. Igyekeztünk elősegíteni az AnyaBaba-barát 
szülészeti ellátás elterjedését Magyarországon, így hozzájárulva a népesség egészséges növekedéséhez.  
 

VIII. Kárpát-medencei Asszonytalálkozó 
 
A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének tagsága, tagszervezetei és más női civil szervezetek nyolcadik éve 
jövünk össze a Kárpát-medence régióiból, hogy megtapasztaljuk a női összetartozás megerősítő erejét. A 2012. 
évi találkozónak a 10 éves fennállását ünneplő tagszervezetünk, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület adott otthont 
Kecskeméten. A konferencián 28 szervezet 200 fővel képviseltette magát.  
 
A konferencia témaköreit az Asszonyszövetség mottója határozta meg: „Amilyen a nő, olyan a család, és amilyen 

a család, olyan a társadalom.” (Veres Pálné).     
Jelen konferenciánkon is elsősorban arra kerestük a választ, hogy milyen feladatok várnak ránk: lányokra, 
asszonyokra, női civil szervezetekre a közeli és távolabbi jövőben. Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk 
közéleti szerepvállalásaink, oktatási-nevelési feladataink ellátása és hitünk erősítése tekintetében.  Hisszük, hogy a 
női küldetés minőségénél fogva kiutat jelenthet jelenlegi válságos helyzetünkből, a női szolidaritás és összefogás 
erejével. 

 

8.2.2. SZPMA 
 

Támogatási program elnevezése: SZPMA  

Támogató megnevezése: SZPMA  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  
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 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó x 

Támogatás időtartama: 2012-2013  

Támogatás összege  (1000HUF)  530 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 530 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 530 

 -tárgyévben folyósított összeg: 530 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 15 

 Dologi: 515 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 530 
 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

 
Arany Búzaszem Díj 
 
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2008-ban alapította az Arany Búzaszem Díjat, melyet minden évben, 
Szent Erzsébet napján egy olyan magyarországi és egy határon túli nőnek, asszonynak ítélünk oda, akik 
példaadóan hoztak áldozatot a közösségért, a nemzetért. Ezért választottuk az Arany Búzaszem Díj jelmondatának  
a János Evangéliumának ezt a sorát: „Ha a búzaszem nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” 
(Jn 12,24) 
 
Az elismerést idén Engert Jakabné, a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület elnöke és Jakumetovic Rozália, a 
Vukovári Magyar Egyesület elnöke kapta. A díjakat Schmittné Makray Katalin asszony, a volt köztársasági elnök 
felesége és Dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnökasszonya adta át. 
 
 
Tormay Cécile megemlékezés 
 
A XX. sz. egyik legnagyobb, mégis méltatlanul elfeledett és elhallgatott magyar írónője, Tormay Cécile (1876-
1937), irodalmi és közéleti munkásságának kívántunk emléket állítani halálának 75. évfordulója alkalmából. 
 
A lelkében izzóan magyar, műveltségében nyugati írónő szépirodalmi munkássága mellett mindenképpen 
kiemelendő az a szerteágazó tevékenység, amelyet az első világháború után bekövetkezett összeomlás hatására 
fejtett ki nemzete és Európa közös nagy céljai érdekében. Szinte írói sikereit is feláldozta annak érdekében, hogy a 
reményvesztett nők, asszonyok tömegeinek újra hitet és erőt adjon. Ennek a fáradhatatlan szervezőmunkának 
köszönhető, hogy általa 1918-1919. fordulóján létrehozott Magyar Asszonyok  Nemzeti Szövetsége (MANSZ) az 
1920-as évekre közel egy millió tagot számlált. 
 
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége -- mely méltán tekinti példaértékűnek a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetség közösségépítő tevékenységét – az ünnepséggel az emlékezés mellett a nők közösségi szerepvállalására 
való buzdítást is célul tűzte ki. 
 
 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége közgyűlése 2013. szeptember 23-i ülésén 
elfogadta. 


