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Kedves Támogatónk!

Talán soha nem volt annyi dolgunk, mint tavaly, 2014-ben.

Ezt az évet az UNICEF pusztító évnek nevezi, m
ert soha ennyi gyerek nem esett még 

áldozatul a szörnyûségeknek, a rettegésnek és a kétségbeesésnek. A világban egyre in-

kább súlyosbodó konfl iktusok során a gyerekeknek világszerte szélsõséges erôszakot és 

annak következményeit kellett elszenvedniük. A világ fi gyelmét azonban már elkerülik 

az ilyen válsághelyzetek, így az adománygyûjtés is jóval nehezebb feladattá válik, mint 

annak elôtte volt.

2014-ben több száz gyermeket raboltak el iskolájukból vagy iskolába menet. Több 

tízezer gyermeket soroztak be, illetve használtak fel valamilyen módon a fegyveres erôk 

és csoportok. Az oktatási és egészségügyi létesítmények ellen intézett támadások, 

valamint az iskolák katonai célú felhasználása sok helyen egyre gyakoribbá vált.

Közép-Afrika, Gáza, Szíria, Dél-Szudán az erôszak középpontja lett, de Magyarországon 

sem javultak az állapotok. Itth
on még mindig 10 gyerekbôl 7-et érint az erôszak vala-

milyen formája és 3-ból kett gyerek nem tudja, hogy hova forduljon, ha bántalmazás 

éri. Teendônk tehát van bôven, mert az UNICEF nem nyugszik, amíg nem biztosítja  a 

gyerekek jogait mindenütt  a világban.

A magyar UNICEF a katasztrófák néma áldozataira egy olyan akcióval hívta fel a 

fi gyelmet, melyet terveink szerint 2015-ben több városba is elutaztatunk. A 2000 kis-

harangból álló installáció a megelôzhetô gyerekhalálra hívja fel a fi gyelmet. A magyar 

lakosság fi gyelmét azonban nem csak a határon túlra próbáltuk irányítani, hanem a 

hazai problémákra is igyekeztünk és igyekszünk folyamatosan összpontosítani és meg-

oldást kínálni. Ebben az évben indult útjára az Ébresztô-óra elnevezés ingyenes iskolai 

programunk is, melynek keretében csak 2014-ben már 3000 kisgyerekhez juthattunk el. 

2015-ben újabb 3000 diákot szeretnénk tájékoztatni jogairól és arról, hogy mit tehet, ha 

bántalmazás áldozatává vagy szemtanújává válik. 

2014-ben  130 millió forinttal segítették a magyar adományozók a világ legrosszabb 

helyzetben lévô gyermekeit. Ez az összeg 260 000 gyerek egy teljes napi ellátásra 

elegendô, beleértve a napi háromszori élelmet, tiszta vizet és gyógyszert is. 

Az idén 40 éves magyar UNICEF változatlanul ugyanazokért a célokért dolgozik, amikkel 

elindította mködését; hisszük, hogy a világon minden gyereket ugyanazok a jogok 

illetnek meg és minden gyerek megérdemli a felhôtlen gyerekkort.

Köszönjük, ha támogat Bennünket ezeknek a céloknak az elérésében!
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4. Fõbb tevékenységek

Gyerekjogok népszerûsítése

Ébresztô-óra

A 2014 márciusában indított „Ébresztô-óra” elnevezésû ingyenes, 

interaktív osztályfônöki óra ráébreszti a gyermekeket arra, hogy ôk 

is ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint idôsebb társaik, vagy a 

felnôttek. Az óra során a 4-12. osztályos tanulók megtanulhatják, 

hogyan vigyázzanak magukra és másokra, és azt is, milyen védelem 

illeti meg ôket. A Telenor támogatásával létrejött kezdeményezés 

során 3000 diáknak tartottak önkénteseink Ébresztô-órát.

Hazai kutatás 1.

Az országban elsôként mértük fel és készítettünk össze-

foglaló tanulmányt a gyermekek tapasztalatairól  a sport-

ban. A kutatásból kiderült, hogy a gyerekek szerint a sport 

elsôsorban örömforrás, azonban aggasztó, hogy nagy 

többségük tapasztalt már erôszakot sportolás közben. A 

kutatás végén ajánlásokat tettünk és konkrét megoldási 

javaslatokkal éltünk.
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Gyerekjogok tehetségkutató mûsorokban
2014-ben két nagysikerû tehetségkutató mûsor-ral is együttmûködtünk, hogy a gyerekjogokat népszerûsítsük. A TV2 Ének Iskolája idén már második éve segít bennünket, az MTV színekben 

futó Virtuózok azonban újdonság volt az év során. 

Nemzetközi gyermekjogi konferencia 

az ombudsmannal 

Jelentôs érdeklôdés mellett, nemzetközi gyermekjogi 

konferenciát tartottunk, amelynek fôvédnöke Herczeg Anita, 

a köztársasági elnök felesége, védnöke a belga nagykövet 

volt, és az elôadók között volt Bernard de Vos fl amand 

gyermekjogi ombudsman is. Az UNICEF Magyarország és 

az Alapvetô Jogok Biztosa egy 5 pontból álló kiáltványt 

fogadott el a gyermekjogok hazai érvényesüléséért.  

Hazai kutatás 2.
 Jogod van a jogaidhoz! gyermekjogi kutatás a Telenorral. Nem reprezentatív gyermekjogi kutatásunkban 1191 fô, 10-19 éves általá-nos- és középiskolai diák vett részt, amelybôl 

kiderült, hogy Magyarországon háromból csak 
egy gyerek tudja, hogy milyen jogai vannak, és a gyerekek közel fele szerint egy pofon nem 
számít erôszaknak.

Szívünk Rajta gyerekkönyv-ajánló 
program a Bookline-nalEgy felnôttekbôl és gyerekekbôl álló szakmai csapat 
négy kategóriában (mesél, segít neki, fejleszt, segít 
neked) díjazza azokat a könyveket, amelyek valódi érté-
ket képviselnek, és igazi élményt nyújtanak. A díjazott 
könyveket elektronikus matricával látjuk el, ezzel segít-
ve a vásárlókat eligazodni a gyerekkönyvek piacán.
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Katasztrófa kampányok:

Szíria: Több mint 5.5 millió szíriai gyer-

mek a háború tükrében látja a jövôjét. 

A felmérések szerint körülbelül 1 millió 

gyermek él ostrom alatt. 

Ebola: Közel 8,5 millió gyermek él az 

ebola járvány által érintett területeken 

Nyugat-Afrikában. Nem tehettük meg, 

hogy szó nélkül megyünk el emellett a 

probléma mellett, így Magyarország is 

beszállt az adománygyûjtésbe és fi gye-

lemfelhívásba.

Megújult a két éve indított 

„Higgyünk a Nullában” ado-

mánygyûjtô kampányunk, ami 

arra hívja fel a fi gyelmet, hogy 

naponta hány ezer kisgyerek hal 

meg megelôzhetô okok miatt. Az 

új üzenet: Hisszük, hogy érdemes 

másokért is tenni. A segítség a Te 

kezedben van!

Kacsafutam

Augusztusban 50 000 

kacsa úszott le a Dunán. 

Minden kacsa után 100 

Ft-ot kapott az UNICEF.

A Tesco Globál Zrt. és az UNICEF 

közös együttmûködésének kereté-

ben 2014. szeptember 15. és október 

31. között minden pelenka, F&F 

bébiruházati termékek, babakocsi, 

babaülés és baba-mama ápolószer 

megvásárlásával 5 forinttal támo-

gatta az UNICEF kampányát.

Akikért a harang szól — Látványos adománygyûj-

tési akciót indítottunk 2000 harangból álló utazó 

installációval, mely az 5 éven aluli gyerekhalandó-

ságra hívja fel a fi gyelmet. 

1%-os kampány a gyermekbántalmazás ellen — A 

gyermekekkel szembeni erôszak jelenti az egyik 

legnagyobb gyermekjogi problémát Magyarorszá-

gon. Az UNICEF kampánya az elsô lépés: a fi gye-

lemfelhívás. 

 Adománygyûjtõ tevékenység
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Adománygyûjtés során használt 

eszközeink voltak

  6 db házi listás DM levél kampányt küldtünk ki egyenként 10 000 fô 

adományozónknak

 2 reaktiváló kampányt indítottunk

 17 e-mail kampányt vezényeltünk le

 Adwords kampányok

 1%-os kampány (e-mail, banner, videó, szórólap, plakát)

 Citylight (1 000db)

 Facebook (csak tartalmi megjelenés, hírdetést nem használtunk)

 Társadalmi célú hirdetések TV-ben pro bono alapon

 Vállalati adományozók toborzása

 PR tevékenység

 Eseményeken való megjelenés
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Eredménylevezetés áttekintése:

Bevételek

Összesen

207 164

Adományszervezés

138 848

Vállalkozási tevékenység 

(SALES)

6 931

Kapott Bankkamat

3 898

Pro bono szolgáltatások értéke

52 279

SZJA 1%

4 584

Egyéb

624
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Összesen

225 862

Egyéb

624

Bérek

77 881
Kontribúció* 2014

60 489

Pro bono szolgáltatások értéke

52 280

Költségek (projekt-, 

adománygyûjtési- és 

mûködési ktg)

34 588

a

*A kontribúció az az összeg, amit a magyar UNICEF 

utalt át a központi UNICEF különféle segélyezési 

alapjaiba. Az összeg a következô célokra fordítódott:

Állandó projektek segítése 

(pl. tiszta víz, étkeztetés, oktatás, 

AIDS visszaszorítása, prevenció, 

gyerekvédelem stb) 38 014

a WASH program segítése 6 769

Fülöp-szigetek 265

Szudán 332

Megszállt palesztin területek 192

Bosznia-Hercegovina 122

WCARO 9 269

Szíria 4 526

Szerbia 1 000

Összesen 60 489
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Eredménylevezetés áttekintése:

Ráfordítások

adatok ezer forintban értendõk



Személy jellegû ráfordítások

Az Alapítvány a 2014. évben keletkezett 

személyi jellegû ráfordításai a következõk:

2014. évben foglalkoztatott 

munkavállalók átlagos létszáma 15,5 fõ.

Bérköltség

58 013

Egyéb személyi jellegû kifizetések

4 208

Bérjárulékok

15 660

Összesen:

77 881
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Általános információk

Az Alapítvány nyilvántartásba vételérôl rendelkezô bírósági határozat száma, 

kelte: PK.60002/2011/4, 2011.03.23

AZ ALAPÍTVÁNY VEZETÔ TISZTSÉGVISELÔI: 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:

Samu Tímea

Dr. Ábrahám László Csaba

Dr. Andrékó Csilla Judit

Dr. Orbán Anita

Simon Zsolt János

Tausz Katalin

Dr. Walter Katalin Irén

Kaszás Attila

valamint a Felügyelôbizottság elnöke és tagjai:

Héjj Tibor

Dr. Lengyel Zoltán

Rényi Andrea Sarolta

dr. Antal Erzsébet

Molnár András

TEÁOR kód: 9499 

KSH száma: 18212718-9499-571-01

Adószáma: 18212718-2-42

Nyilvántartási száma: 11349

Székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 9.

A mérlegkészítés fordulónapja: 2014. december 31.

Az Alapítvány egyszerûsített éves beszámolót készít. Az eredmény-kimutatást az 

összköltség eljárású „A” változatban készíti el.

A beszámoló idôszaka 2014. január 1-jétôl 2014. december 31-ig tart. A tárgyévet 

követô április 1-ig ismertté vált, még a tárgyévet érintô gazdasági események 

hatását tartalmazza a legkésôbb 2015. május 31-ig letétbe helyezendô beszámoló

A beszámoló és a könyvvezetés magyar forintban (Ft) történik, és az összegek 

ezer forintban kerülnek meghatározásra (eFt).

Ezen éves beszámoló elkészítésekor az Alapítvány a számvitelrôl szóló 2000. évi C. 

törvény elôírásaival összhangban járt el minden lényeges szempontot tekintve. Köny-

veit ennek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfe-

lelôen vezeti, fi gyelemmel a külföldi tulajdonos konszolidációs jelentési igényeire is. A 

pénzügyi kimutatások elkészítésekor a beszerzési költséget vették alapul, és fi gyelmen 

kívül hagyták az eszközök piaci értékében bekövetkezett esetleges növekedést.

Az Alapítvány könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. (székhelye: 1139 Budapest, 

Váci út 99.) végzi el, kijelölt könyvvizsgáló: Rózsai Rezsô, nyilvántartási száma: 

005879.
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A Társaság könyvvezetésének módja kettôs könyvelés, az egységes számlakeret 

elôírásai szerint, melynek alapján az üzleti évrôl 2014.12.31-i fordulónappal 

egyszerûsített éves beszámolót készít (a beszámoló készítésért felelôs: regisztrált 

mérlegképes könyvelô Kása-Forgács Ágnes, reg.szám: 171532).

Mérleg áttekintése

ESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

A tárgyi eszközök között szerepeltetjük a végelszámolás alatt álló UNICEF Magyar 

Bizottság egyesülettôl (a továbbiakban: Egyesület) ajándékozási szerzôdés 

keretében átvett ingatlanokat, mely a Colliers értékbecslô cég által megállapított 

összegen került könyveinkbe.

A tárgyi eszközök között szerepel az Egyesülettôl ajándékozási szerzôdés 

keretében átvett Opel Combo kistehergépjármû, melynek könyv szerinti értékét 

EUROTAX ármeghatározással állapítottuk meg. 

2014 év során jelentôs tárgyi eszköz beszerzés nem történt.

Az adófolyószámla év végi egyenlege nulla.

A pénzeszközök év végi záró egyenlegei a pénztárjelentéssel és a bankszámlaki-

vonattal egyezôek; a házipénztárról december 31-ei fordulónappal leltár készült.

FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE

Az Alapítvány jegyzett tôkéje: 500.000,- Ft.

Az Alapítványnak leány, társult, ill. közös vezetésû vállalkozása nincs. Nem 

rendelkezik részesedéssel más Alapítványokban.

Az Egyesület által ÁFA mentesen végzett képeslap és ajándéktárgyak értéke-

sítések tekintetében az Alapítvány NAV állásfoglalást kért. Az állásfoglalás a 

mérlegkészítés idôpontjáig nem érkezett meg, ezért az óvatosság elve alapján az 

Alapítvány céltartalék képzése mellett döntött.

Rövid lejáratú kötelezettségek között a Genf felé utalandó kontribúció összege 

szerepel.

A Passzív idôbeli elhatárolások között szerepelnek:

• A 2015-ben kézhez kapott, de 2014-es üzleti évet érintô mûködési költségek
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Samu Tímea

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

kuratórium elnöke

Tausz Katalin

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány

kuratórium tagja


































