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KEDVES TÁMOGATÓNK!

2020 nehéz év volt mindannyiunk, kiváltképpen a legvédtelenebb gyerekek számára. Az UNICEF
Magyarország a pandémia alatt legfőbb feladatának azt tekintette, hogy partnerei segítségével
támogatást nyújtson a járvány csendes áldozatainak, a legnehezebb helyzetben lévő hazai
gyerekeknek, valamint az UNICEF gyermekéleteket mentő nemzetközi munkájának. A szűkülő
lehetőségek és a személyes jelentlétet követelő adománygyűjtő események nagy részének
elmaradása ellenére a szervezet kiemelkedően hatékony és eredményes évet zárt.

2020-ban összességében 427 455 320 forinttal támogattuk a gyermekeket. Az 1%-os
felajánlásokból minden eddiginél nagyobb összeg, 12 millió forint gyűlt össze, amelyet kizárólag
hazai programjainkra fordítottunk. 

A járvány hazai felbukkanását követően azonnal felvettük a kapcsolatot több tucat gyermekekkel
foglalkozó intézménnyel – gyermekkórházakkal, gyermekotthonokkal, nehéz sorsú gyerekeket és
családjaikat támogató szervezetekkel – hogy felmérjük, mire lenne szükségük a vészhelyzetben.
Partnereink és támogatóink segítségével mintegy 50 millió forint értékben szállítottunk
védőfelszereléseket, számítástechnikai felszereléseket, tisztítószereket, játékokat és tartós
élelmiszereket ezen intézményeknek. A vészhelyzetre reagálva elindítottuk ingyenes
mentálhigiénés programunkat is, amelyet első körben a gyermekvédelemben dolgozók vehettek
igénybe. A szupervíziós lehetőséggel 160 ülés során mintegy 50 gyermekekkel dolgozó szakember
élt.
   
Folytattuk a Rajtad áll a jövőd! programsorozatunkat öt csapattal, valamint multiszektorális
együttműködéssel, amelynek lényege, hogy a fiatalok maguk ismerjék fel a saját boldogulásukat
nehezítő problémákat és kreatív, fenntartható megoldásokat találjanak rájuk. A nemzetközi
döntőbe végül két magyar fiatalokból álló csapat jutott be.

Többszereplős kooperációval startolt el a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése
érdekében indított tájékoztató és prevenciós program, amelyet a MAC Cosmetics Viva Glam
programja támogat. A többlépcsős, összetett program célja, hogy növelje a fiatalok, valamint a
velük dolgozó felnőttek ismereteit a szexuális úton terjedő betegségekkel, köztük a HIV/AIDS-szel
kapcsolatban. 

Átfogó kutatást indítottunk, hogy választ találjunk arra, hogyan lehet az édesanyák és
kisgyermekes családok munkaerőpiaci lehetőségeit erősíteni a munka és a magánélet
összehangolásának, vagyis végső soron a gyermekek és családok jóllétének érdekében. 

Az UNICEF Magyarország Felelősen a kora gyermekkorért című, 2020 elején indított pályázata
szakmai szervezeteknek biztosított forrásokat 0-6 éves korú, fejlődésük szempontjából
veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében végzett tevékenységekre.
Összesen öt szervezet nyert el támogatást és hajtotta végre a vállalt feladatokat. 

2020-ban is folytattuk jogsegély szolgáltatásunkat, amely mintegy 50 esetben nyújtott
tanácsadást rászorulóknak gyermekbántalmazási, gyermekelhelyezési és más, gyermekekkel
kapcsolatos ügyekben. 

Folytattuk a munkát a Fiatal Nagykövetekkel, a generációjuk szóvivőiként is működő fiatalok
többek között a koronavírus-járvány kapcsán is kifejtették véleményüket, több cikkben,
blogbejegyzésben írták le, miként érintette az életüket a pandémia.   

https://unicef.hu/felelosen-a-kora-gyermekkorert-penny-market


A járványhelyzet miatt nagy nehézségek árán és többségében az online térbe helyezve, de
folytatódtak az egész éves állandó programjaink is. A Kilátó Élményprogram keretében rendszeres
online élménypedagógiai foglalkozásokat tartottunk négy gyermekotthonban, nyáron a gyerekek
kalandterápiás táborokban vehettek részt, valamint online élményekkel is megleptük őket – kedvenc
hírességeik küldtek videóüzeneteket a karanténba. Az Ébresztő-óra program iskolai interaktív
foglalkozásainak megtartását szinte lehetetlenné tette a járványhelyzet, azonban a
gyermekjogokkal, gyermekek helyzetével foglalkozó előadások így is mintegy 120 diákhoz jutottak
el. 

Az év kiemelt projektje volt a nyári Nem vagy egyedül online bántalmazás elleni kampány. A Kék
Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal indított kezdeményezés azt a célt tűzte ki, hogy minél több
gyermekhez és családhoz eljusson az üzenet: nincsenek egyedül a gondjaikkal és van segítség,
ahova bármikor fordulhatnak. Tíz, fiatalokat is megszólítani képes influenszert vontunk be a
kampányba. A Nem vagy egyedül kampány aktualitását a járványhelyzetben megnőtt online aktivitás
miatt az online bántalmazások számának növekedése adta. 

Az év második felében felhívást indítottunk az elérhető és életmentő oltások beadásáért és
sikeresen megismételtük a 2019-ben indított Black Friday kampányunkat, arra kérve a vásárlókat,
hogy megtakarításaik egy részét ajánlják fel jótékony célra. Októberben a Divattal a gyerekekért
rendezvény kapta a legnagyobb figyelmet, a jótékonysági ruhavásárt a lánygyerekek világnapjára
időzítettük. Az eseményen 1000 vásárló és 65 tervező vett részt. A Blaskó Nikolett és Mihalik Enikő
nevével fémjelzett esemény több mint 10 m Ft támogatási bevétellel zárult. Karácsonykor is sikeres
adománygyűjtő kampányt bonyolítottunk le. 

Ismerd fel és tegyél ellene címmel novemberben gyermekbántalmazás elleni kampányt indítottunk,
a feliratkozó érdeklődők ingyenes online mesterkurzus segítségével ismerkedhettek meg a
gyermekbántalmazás fogalmával és fajtáival, valamint kapnak egy közérthető gyermekvédelmi
útmutatót is, amelyet szakembereink írtak. Ezek hasznos tudnivalókkal szolgálnak mindenkinek, aki
a megoldás része szeretne lenni és fontosnak érzi, hogy véletlenül se menjen el tétlenül egy
bántalmazott gyermek mellett, ha módjában állhat megvédeni. 

Az UNICEF Magyarország a gyermekekre leselkedő veszélyek növekedését észlelve
továbbfejlesztette HelpAPP applikációját az iOS és az Android telefonokon, a megújított HelpAPP-ot
november 20-án mutattuk be.

Globális krízishelyzetek és természeti katasztrófák áldozatainak segítése céljából gyűjtést
kezdeményeztünk az észak-szíriai, dél-szudáni, fülöp-szigeteki, libanoni és jemeni gyerekek
érdekében. Ezeket a programokat mintegy 20 millió forinttal támogattuk Magyarországról. 

A globális célok támogatása között szerepelt 6 millió 300 ezer alultáplált gyermek megsegítése, 27
millió 400 ezer kanyaró elleni oltás beadása, ivóvíz biztosítása 45 millió gyermek számára, valamint
az alapvető oktatás biztosítása 93 millió gyerek számára. Mindez kiegészült a járvány elleni globális
védekezéssel.

Köszönjük támogatóinknak, hogy ebben a kivételesen nehéz évben is az UNICEF és a gyermekek
ügye mellé álltak!
Folytassuk a sikeres együttműködést 2021-ben is!

D R .  P O L A C S E K  C S A B A
elnök,
UNICEF Magyarország kuratórium



GYEREKJOGI
PROGRAMOK
A korábbi évekhez hasonlóan az UNICEF Magyarország
2020-ban is több olyan hazai kezdeményezést indított el
és működtetett,  amelyekkel a magyar gyermekek jóllétét,
jogaik érvényesülését támogatta.
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KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
ELLENI KÜZDELEM

A járvány hazai felbukkanását követően azonnal felvettük a kapcsolatot több tucat
gyermekekkel foglalkozó intézménnyel – gyermekkórházakkal, gyermekotthonokkal,
nehéz sorsú gyerekeket és családjaikat támogató szervezetekkel – hogy felmérjük,
mire lenne szükségük a vészhelyzetben. Partnereink és támogatóink segítségével
mintegy 50 millió forint értékben szállítottunk védőfelszereléseket, számítástechnikai
felszereléseket, tisztítószereket, játékokat és tartós élelmiszereket ezen
intézményeknek.

A vészhelyzetre reagálva elindítottuk ingyenes mentálhigiénés programunkat is,
amelyet első körben a gyermekvédelemben dolgozók vehettek igénybe. A szupervíziós
lehetőséggel 160 ülés során mintegy 50 gyermekekkel dolgozó szakember élt.   

Online felületeinken hiteles információkkal, tanácsokkal szolgáltunk gyerekekről és
gyerekeknek a kialakult helyzettel kapcsolatban. A Járványmese ,  Tóth Krisztina
alkotása megkönnyítette a vírushelyzet elmagyarázását, a Gyerekkuckó  biztonságos
időtöltést kínált a kicsiknek, az UNICEF Magyarország blogja ,  amely a járványügyi
vészhelyzet alatt szakértők ajánlásaival kívánta segíteni azokat, akik tanácsokra
szorultak ebben a különleges időszakban, vagy érdeklődnek a gyerekeket érintő
kérdések iránt. Segítséget nyújtottunk a felnőtteknek, miként érdemes a gyerekkel a
koronavírusról beszélni ,  továbbá részletes útmutatót kínáltunk szülőknek ,  i l letve
óvodás korú, általános iskolás és középiskolás gyerekeknek  a vírus elleni
védekezéshez.

https://unicef.hu/koronavirus-elleni-kuzdelem-magyarorszagon
https://unicef.hu/szupervizio-gyermekvedelemben-dolgozoknak
https://unicef.hu/koronavirus-ellen-magyarorszagon
https://unicef.hu/koronavirus-ellen-magyarorszagon
https://youtu.be/JAcXO5ORhDU
https://unicef.hu/gyerekkucko/
https://unicef.hu/blog
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/hogyan-beszeljek-a-gyermekemmel-a-koronavirusrol/
https://unicef.hu/utmutato_szuloknek_koronavirus/
https://unicef.hu/koronavirus_utmutato_gyerekeknek/


Kirekesztés, szegénység, szennyezett, fertőző környezet, céltalanság, iskolázottság
hiánya. Ezekkel a problémákkal néznek szembe mindennapjaik során a második éve
megrendezett Rajtad áll a jövőd! programban részt vevő 14-24 éves, a munkavállalás
terén hátránnyal induló magyar gyerekek és fiatalok. A programba pályázat útján
bekerülő csapatok szakmai és anyagi támogatást kaptak, hogy maguk azonosítsák az
őket leginkább érintő és foglalkoztató társadalmi problémákat, majd kreatív helyi
megoldásokat dolgozzanak ki ezek megoldására. A program tehát a fiatalok aktív
részvételére épül, és az előremutató kezdeményezések elindításán túl legfőbb célja,
hogy a résztvevők elsajátíthassák azokat a képességeket, amelyek segítségével
lehetővé válik későbbi egyéni céljaik önálló megvalósítása is.

RAJTAD ÁLL A JÖVŐD!
A gyerekek és fiatal felnőttek kiteljesedéséért

Öt döntős csapatunk tagjai támogatóinknak köszönhetően minden hónapban
képzéseken vehettek részt. Gyakorlati ismereteket sajátíthattak el a
marketingkommunikációs szakemberektől,  ötleteket kaptak arra, hogyan tudnak
csapatban dolgozni, alkalmazkodni, együttműködni és a lehető legtöbbet kihozni
egymásból, fejleszthették kommunikációs készségeiket, továbbá pénzügyi és
vállalkozói kompetenciákat is elsajátíthattak.

https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod
https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod-2019-20-kepzesek


ÉBRESZTŐ-ÓRA

Mi, az UNICEF-nél hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás és a tudatos jövőépítés
a jogok ismeretéből fakad. Ébresztő-óra nevű iskolai programunk célja, hogy
növelje hazánkban a gyermekjogok ismertségét. Az UNICEF által kiképzett előadók
eddig több mint 18 ezer 4-12. osztályos diáknak tartottak interaktív előadásokat  
gyermekjogokról,    a gyermekekkel szembeni erőszakról,  és beszélgettek velük arról,
milyen a gyermekek helyzete a világban. A járványhelyzet ellenére 2020-ban
mintegy 120 diákhoz jutottak el a gyermekjogokkal, gyermekek helyzetével
foglalkozó előadások. 

Jogaik ismeretében a gyerekek esélyt kapnak, hogy olyan felelős és tudatos
emberekké váljanak, akik felismerik az erőszakot és jogaik megsértését és
képesek előrelátóan és hatékonyan meg is védeni magukat. A program hatására
javul a gyerekek önértékelése, szélesedik a látókörük, és fogékonyabbá válnak a
saját környezetük és a fejlődő világ problémái iránt. A programban részt vevő
gyerekeken keresztül pedig egész generációjuk attitűdjét alakítani tudjuk.

A gyerekek jogaiért

https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/ebreszto-ora


KILÁTÓ ÉLMÉNYPROGRAM

A Kilátó Élményprogram célja, hogy hátrányos helyzetű magyar gyerekek kulturális-
és sportélmények segítségével lelkileg megerősödjenek, és ellenállóbbá váljanak az
élet kihívásaival szemben. Programunk a koronavírus-járvány terjedésének
megfékezése érdekében hozott intézkedések ellenére sem állt meg, csak átalakult.
A karantén alatt a mentorok online tartották a kapcsolatot a fiatalokkal, i l letve igény
szerint pszichoterápiával is segítettünk nekik átvészelni ezt a sok változással teli
időszakot. A nevelők munkáját beltérben is használható játékgyűjteménnyel
segítettük, i l letve egy filmgyűjteményt és hozzájuk kapcsolódó feldolgozó kérdéseket
is szolgáltattunk számukra. Megkérdeztük a gyerekeket, kik azok az ismert emberek,
akiket példaképnek tekintenek, akik üzenete erőt adhat nekik a mindennapokban.
Kívánságuk alapján mindegyik intézmény személyre szóló videókat kapott, i l letve az
általunk felkért hírességek közül néhányan még élő bejelentkezést is tartottak, hogy
az élmény még egyedibb és közelibb legyen. Az élménypedagógiai támogatás mellett
trauma fókuszú foglalkozásokat, képzéseket, szupervíziókat szerveztünk. A célzott
traumafeldolgozás hosszú távon segíti a gyerekek integrációját a társadalomba.

A Kilátó programban résztvevő gyermekotthonok emellett előzetes igényfelmérést
követően kézfertőtlenítőből, lázmérőkből és maszkokból álló csomagokat kaptak, és
támogatóink segítségével élelmiszert, tisztítószereket, valamint játékokat is sikerült
eljuttatni számukra.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

A hazai rászoruló gyerekek és fiatalok lehetőségeiért

https://unicef.hu/kilato-elmenyprogram
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/vedofelszereleseket-adomanyokat-szallitottunk-unicef


Az UNICEF Magyarország folytatta a Fiatal Nagyköveti Tanács működtetését. A Fiatal
Nagykövetek közösségben dolgozva segítik az UNICEF Magyarország gyermekjogi
munkáját, képviselik a gyerekjogi programokban a gyerekek érdekeit,  „hangját”,
valamint népszerűsítik a gyerekjogok érvényesülésének fontosságát a közösségi
oldalakon és saját településükön egyaránt. 2015 óta minden évben meghirdetjük a
pályázatot, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény szellemében biztosítsuk a
gyermekek részvételét a szervezet munkájában.

A generációjuk szóvivőiként is működő fiatalok többek között a koronavírus-járvány
kapcsán is kifejtették véleményüket, több cikkben, blogbejegyzésben írták le, miként
érintette az életüket a pandémia.   

FIATAL NAGYKÖVETEK

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

A gyerekrészvételért

https://unicef.hu/fiatal-nagykovetek


GYEREKBARÁT TELEPÜLÉS

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” olyan helyi irányítási rendszer, modell és jó
gyakorlat kialakítását tűzi ki célul,  amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ
Gyermekjogi egyezményen alapulva, kötelezettséget vállal a gyermekek kiemelt és
fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására.

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” elképzelése nem egy ideális államon vagy egy
kizárólagos minta modellen alapul, sokkal inkább jógyakorlatokon nyugvó keretet és
iránymutatást biztosít,  amely bármely településnek segítséget nyújt,  hogy vezetése,
környezete, vállalkozásokkal való kapcsolatai és szolgáltatásai „gyermekbarátabbakká”
válhassanak, hogy majd hálózatot alkotva, a körülöttük lévő településeknek is át tudja
adni a tudást és a vonatkozó jógyakorlatot.

A 2020 márciusában Magyarországon is megjelent koronavírus-járvány új helyzetek és
kihívások elé állította a társadalom valamennyi tagját. Hosszútávú következményeit
még csak megbecsülni tudjuk, rövidtávú hatásait azonban már most is érezzük. Az
UNICEF Gyerekbarát Település programjának keretében videósorozatot indítottunk,
ötleteket adva arra, mit tehet egy település a kisgyerekekért, kamaszokért és a
családokért.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

A gyermekek helyi érdekeinek védelméért

https://www.youtube.com/watch?v=cso2AzfwRrY&list=PLhy6C6hkiM5Yrci2YkfPBqJqAwQe5KrnJ
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/aktualis-programjaink/unicef-gyerekbarat-telepules
https://youtube.com/playlist?list=PLhy6C6hkiM5Yrci2YkfPBqJqAwQe5KrnJ
https://youtu.be/P3Fzxdr_3ic
https://youtu.be/cso2AzfwRrY
https://youtu.be/GELr9Zk8rnM


KISGYEREKES ANYÁK A
MUNKAERŐPIACON

A kisgyerekes anyák munkaerőpiaci helyzetének és lehetőségeinek kérdésköréről
adott átfogó képet az UNICEF Magyarország és az Indotek Group csaknem egy évig
zajló, vegyes módszertannal megvalósult kutatása.

A felmérés első köre a kisgyermekes anyákkal szemben támasztott társadalmi
elvárásokra fókuszált,  a második azt vizsgálta, hogyan hatott a koronavírus-járvány
okozta válsághelyzet a családi dinamikára, az otthoni munkamegosztásra. Végül
különböző méretű cégek vezetői és kisgyerekes szülők osztották meg
tapasztalataikat a munkaerőpiacról.

A kutatási eredmények fontos hátterét adta a hazai és európai uniós szakpolitika,
amelynek elemzése szintén helyet kapott az összefoglaló tanulmányban.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

https://www.indotek.hu/
https://www.indotek.hu/
https://unicef.hu/kisgyerekes-anyak-a-munkaeropiacon
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/kettos-elvaras-varja-a-kisgyermekes-anyakat-a-munka-vilagaban
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/hazai-felmeres-jelentosen-nottek-az-anyak-terhei-a-karanten-alatt
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/kisgyermekes-anyak-a-munkaeropiacon-visszavarjak-a-kisgyermekes-anyakat-a-vallalatok-de-keves-a-valoban-csaladbarat-munkahely


SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ
BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE

A betegségek megelőzése az UNICEF Magyarország számára „kiemelt” cél.
Többszereplős kooperációval startolt el a szexuális úton terjedő betegségek
megelőzése érdekében indított tájékoztató és prevenciós program, amelyet a
MAC Cosmetics Viva Glam programja támogat. A többlépcsős, összetett program
célja, hogy növelje a fiatalok, valamint a velük dolgozó felnőttek ismereteit a
szexuális úton terjedő betegségekkel, köztük a HIV/AIDS-szel kapcsolatban.

A program tematikus oldalán (https://megelozes.unicef.hu/) három különböző
kategóriában (szülő, tanár, kamasz) találnak az érdeklődők hasznos cikkeket,
videókat, letölthető anyagokat, köztük szórólapokat, plakátokat a nemi úton
terjedő betegségekről,  melyeket letöltve és továbbküldve, vagy akár az
osztályban kinyomtatva is fel lehet használni. A szex edukáció nehézségeiben
segítettünk szülőknek és pedagógusoknak, i l letve a párkapcsolati erőszak
megelőzésével is foglalkoztunk. 

https://megelozes.unicef.hu/
https://megelozes.unicef.hu/


FELELŐSEN
A KORA GYEREKKORÉRT

Az UNICEF az egész világon kiemelt témaként kezeli a korai fejlesztést. Az első
1000 nap minden ember életében felbecsülhetetlen fontosságú. Hiszünk abban,
hogy minden gyermeknek lehetőséget kell biztosítani a képességei
kibontakoztatására

A lezárások és járványügyi korlátozások miatt a fejlesztésekkel foglalkozó
szervezetek heroikus munkát végeztek azért, hogy a kisgyerekek a kritikus
időszakban megkapják a létfontosságú kezeléseket. Ebben segítette őket az
UNICEF Magyarország Felelősen a kora gyermekkorért programja is, amely azt a
célt tűzte ki,  hogy minél több gyermek - és szülő - jusson hozzá a
szolgáltatásokhoz. A 2020 elején indított pályázat szakmai szervezeteknek
biztosított forrásokat 0-6 éves korú, fejlődésük szempontjából veszélyeztetett,
vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében végzett
tevékenységekre. Összesen öt szervezet nyert el támogatást és hajtotta végre a
vállalt feladatokat.

https://unicef.hu/felelosen-a-kora-gyermekkorert-penny-market


2020-ban a gyerekek biztonsághoz való joga különösen törékeny volt: évi egymilliárd
gyereket ér bántalmazás a világon, a pandémia alatt pedig egyes becslések szerint akár
30 százalékkal is megnövekedhetett a gyermekbántalmazási esetek száma. Ismerd fel,
és tegyél ellene  című gyermekbántalmazás elleni kampányunkat azzal a céllal
indítottuk, hogy felhívjuk a figyelmet: a gyermekek védelme a társadalom közös
felelőssége.

A kampányt megelőzően felmérést készítettünk, amely a magyarok
gyermekbántalmazással kapcsolatos attitűdjét vizsgálta. Ingyenes online
mesterkurzusunk feliratkozói megismerkedhettek a gyermekbántalmazás fogalmával és
fajtáival,  valamint kaptak egy szakemberek által írt ,  ám közérthető gyermekvédelmi
útmutatót is. A Gyermekek Világnapján ismert szakértők közreműködésével tartalmas
beszélgetéseket közvetítettünk Facebook-oldalunkon. A kerekasztal beszélgetések
olyan témákat járnak körbe, mint az öröklött rossz szülői minták megváltoztatása, az
intézmények (iskolák, óvodák, gyermekvédelmi intézmények) falain belüli erőszak,
valamint az online szexuális zaklatók elleni védekezés. A gyermekekre leselkedő
veszélyek növekedését észlelve továbbfejlesztettük HelpAPP  applikációnkat, amely
segít felismerni, elkerülni és kezelni az erőszakos helyzeteket.

ISMERD FEL ÉS TEGYÉL ELLENE 
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A gyermekbántalmazás ellen

https://unicef.hu/bantalmazas
https://unicef.hu/ezt-tesszuk-itthon/segitunk/helpapp


GYERMEKJOGI CIVIL KOALÍCIÓ
Az UNICEF Magyarország kezdeményezésére és közreműködésével 2015-ben
megalakult szakmai fórum célja a párbeszéd és az aktív együttműködés
előmozdítása a gyermekek védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével
foglalkozó civil szervezetek és szakértők között. Feladata továbbá a
gyermekjogokkal kapcsolatos egységes fogalomrendszer kidolgozása, valamint az
ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által,  Magyarország számára megfogalmazott
ajánlások végrehajtásának és az ENSZ emberi jogi bizottságai számára küldendő
következő jelentések előkészületeinek elősegítése.

A Koalíció 2020-ban 3 új taggal bővült,  a Főnix Mozgalom, a Traumaközpont és a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége szervezetekkel, a
Fővárosi TEGYESZ és az Integrált Jogvédelmi Szolgálat pedig megfigyelő
intézményként csatlakozott, így összesen 33 szervezet, 14 egyéni szakértő és 4
megfigyelő intézmény vett részt az együttműködésben.

2020-ban a Koalíció 6 állásfoglalást adott ki (Iskolaőrség bevezetése,
Örökbefogadás szabályai,  Iskolabezárás - COVID-19 idején, Gyermekek védelme a
közbeszédben, Örökbefogadás szabályai,  Alaptörvény 9. módosítása), csatlakozott
az Eurochild európai kezdeményezéséhez a gyermekszegénység felszámolására,
összegyűjtötte a tagok online elérhető gyermekjogi programjait a COVID-19 járvány
idején, petíciót indított a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen.

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/

https://gyermekjogicivilkoalicio.hu/


MENTÁLIS EGÉSZSÉG
Az UNICEF Magyarország küldetésének fontos része a hazai családok lelki
egészségének megóvása, és ez a munka soha nem volt még olyan fontos, mint a
pandémia időszakában. Az egész világot sújtó koronavírus-járvány okozta
egészségügyi és gazdasági válság mellett a járvány egyik legsúlyosabb öröksége
a fiatalok mentális egészségére gyakorolt hatása. A magyar gyerekek egész
generációjának jövőjét is befolyásolhatja az, ami 2020-ban meghatározta az
életüket, az egész társadalmunkat. Bántalmazás, elszegényedés, durva lelki
sérülések sújthatták a legsérülékenyebbeket – de azokat is rengeteg negatív
hatás érhette, akik nem tartoznak a szélsőségesen kiszolgáltatottak közé.

Hogy felhívjuk a társadalom figyelmét erre a mindannyiunkat érintő kérdéskörre,
mentális egészségről szóló workshopokat tartottunk, amelynek során különböző
vállalatok munkavállalói 1,5 órás interaktív csoportos foglalkozáson vehettek
részt. Arról beszélgettünk, miként befolyásolja a járványhelyzet a gyerekek, a
családok és az egyedülállóak jóllétét, valamint mit tehet az egyén a maga, i l letve
szerettei megóvásának érdekében.

https://unicef.hu/mentalis-egeszseg

https://unicef.hu/mentalis-egeszseg


GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVEK
ÉS SZAKMAI TRÉNING NYÁRI
TÁBOROKBAN

Az UNICEF Magyarország gyermekjogi szakemberei és a Magyarországi Református
Egyház fenntartásában lévő Bárka Tábor munkatársai közös gyermekvédelmi protokollt
dolgoztak ki. Az irányelv a táborban gyerekekkel foglalkozó felnőtteknek segít a
bántalmazás különböző formáinak felismerésében, ismerteti az erőszak megelőzésének
módszereit,  továbbá részletes útmutatót nyújt a gyermekekkel szembeni fizikai,  érzelmi
és szexuális visszaélések kezeléséhez. Az UNICEF munkatársai július végén képzést
tartottak a tábor szakmai vezetőinek, munkatársainak és önkénteseinek, így a
szervezők már az augusztusi és szeptemberi turnusokon is alkalmazni tudták a közösen
kidolgozott protokollt. A táborban dolgozók választ kaphattak többek között arra,
milyen esetben kell beavatkozni, kinek kell jelentést tenni, mikor kell értesíteni a
szülőket, hogyan kell reagálni mind a gyerek és felnőtt,  mind pedig a gyerekek közötti
visszaélésekre. Az UNICEF Magyarország szakértői a táborozás időszaka alatt is a
szervezők, gyermekfelügyelők rendelkezésére álltak, és kérés esetén segítséget
nyújtottak az új protokollal kapcsolatban felmerülő kérdésekben, támogatták a
gyermekvédelmi irányelvek bevezetését és megfelelő alkalmazását.



ADOMÁNYGYŰJTŐ
AKTIVITÁSOK
A világ egyik legnagyobb gyerekjogi szervezetének hazai
képviselőjeként az UNICEF Magyarország elsősorban
adományokat gyűjt,  hogy segítse a súlyos alultápláltságban
szenvedő, tiszta ivóvizet nélkülöző, konfliktus közepette vagy
természeti katasztrófa sújtotta területen élő gyerekeket. 2020
végére közel 7000 rendszeres adományozónk biztosított
kiszámítható és tervezhető erőforrást a szervezet globális
munkájához.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG



NEMZETKÖZI
VÁLSÁGHELYZETEK
2020 legnagyobb globális kihívását a koronavírus-járvány
jelentette. Az UNICEF a COVAX szövetség és program
részeként a koronavírus elleni vakcinák fejlesztését és
gyártását, i l letve az azokhoz való igazságos és méltányos
hozzáférést segítette elő. A pandémia okozta kihívások
mellett 152 országban 455 új és folyamatban lévő
humanitárius helyzetre reagált: 102 természeti katasztrófát,
72 szociopolitikai válságot, 211 egészségügyi vészhelyzetet,
38 táplálkozási krízist és 32 egyéb veszélyhelyzetet kezelve.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

https://www.unicef.org/media/100946/file/UNICEF%20Annual%20Report%202020.pdf


COVAX
A gyerekek a koronavírus-járvány csendes áldozatai. A tömeges megbetegedésekkel még
a legfejlettebb egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező országok is nehezen küzdöttek
meg, azoknak az államoknak pedig kiemelten segítségre volt szükségük, ahol természeti
katasztrófák vagy fegyveres konfliktusok tették tönkre az egészségügyi rendszert, ahol
nem állt rendelkezésre tiszta víz, ahova alapvetően nehezen jutnak el a segélyek. Hogy
felmérje a válság gyermekekre gyakorolt aránytalan hatását, az UNICEF 70 globális
társadalmi/gazdasági felmérésben és 62 országos szintű, a gyermekszegénységre
összpontosító elemzésben vett részt. A járvány következtében 2020 végére 142 millió
gyermek került szegénységi küszöb alá és nem jutott szociális védelemhez. Az alacsony
és közepes jövedelmű országokban 12 hónap alatt 1,2 mill ió 5 év alatti gyermek halt meg
az egészségügyi szolgáltatások zavarai és a növekvő alultápláltság miatt. Minden
harmadik diák nem részesült távoktatásban, amíg iskolája zárva volt,  az intézmények
bezárása 1,6 mill iárd gyermeket és fiatalt érintett. 80 millió 1 éves kor alatti gyermek
nem juthatott hozzá életmentő oltásokhoz legalább 68 országban.

Az UNICEF más nemzetközi szervezetekkel szoros együttműködésben dolgozott azon,
hogy legyőzze a betegséget és megelőzze annak terjedését, valamint kezelje a járvány
okozta súlyos következményeket. A COVAX program résztvevőjeként 92 alacsony és
közepes jövedelmű ország lakosai számára biztosította a COVID-19 vakcinák
finanszírozását és eljuttatását. Szervezetünk higiéniás eszközöket, orvosi felszerelést és
gyógyszereket juttatott el a rászorulóknak: 7.900.000 speciális védőruhát, 36.800.000
orvosi sebészmaszkot, és több mint 12.050 oxigénkészüléket osztottunk szét.
Tananyaggal és oktatási eszközökkel segítettük az online oktatást. Az UNICEF továbbá
110 országban támogatott kézmosási promóciós programokat, nagy hangsúlyt fektetve a
járványhoz kapcsolódó higiéniai üzenetek eljuttatására, i l letve speciális programjával
(pandemic doesn’t stop for periods) menstruációs higiéniai szolgáltatásokat (eszközöket
és oktatást) is nyújtott,  amelyet 2021 végéig 50 000 iskolára igyekszik kiterjeszteni.

https://unicef.hu/egyutt-a-covid-ellen
https://www.unicef.org/coronavirus/covax


JEMEN
A 2015 óta tartó jemeni válság a világ egyik legnagyobb humanitárius krízise: az
elhúzódó fegyveres konfliktus, a gazdasági összeomlás, valamint az alapvető
szolgáltatások ellehetetlenülése miatt a lakosság 70 százaléka, köztük 11,3 mill ió
gyermek szorult humanitárius segítségre. A konfliktusban az egészségügyi létesítmények
fele megsemmisült,  és sok még működőképes intézmény nem rendelkezett olyan
alapvető felszereléssel – egészségügyi maszkkal és kesztyűvel, i l letve életmentő
oxigénnel – amelyek lehetővé tették volna az alapvető egészségügyi ellátást és
koronavírus ellen való hatékony védekezést. 2018 és 2020 között legalább 2300 gyermek
vesztette életét fegyveres konfliktusok miatt,  400.000 gyermek éhezett, 2,3 mill ió
gyermek szenvedett alultápláltságban, és 4,5 mill ió embernek nem állt rendelkezésre a
biztonságos ivóvíz.

Az UNICEF humanitárius stratégiája részben a közvetlen életmentő segítségnyújtásra,
részben a fejlesztésre, azaz a rendszerek megerősítésére, azok ellenállóképességének
fokozására törekszik. Munkája során 1,4 mill ió 5 éven aluli alultáplált gyermeket juttatott
táplálékhoz, 395 ezer embert ért el háborús aknák okozta kockázatokkal kapcsolatos
oktatással, 4,7 mill ió 5 éven aluli gyermeket részesített alapvető egészségügyi
ellátásban, 600 ezer 1 év alatti gyermeket oltott kanyaró ellen, 430 ezer gyermeket,
szülőt és gondviselőt segített pszichoszociális támogatással és 7 mill ió embert jutatott
biztonságos ivóvízhez. Helyszíni képriportunk IDE kattintva tekinthető meg. További
információk angol nyelven ITT, ITT és ITT találhatók.

https://unicef.hu/jemeni-valsag
https://unicef.hu/jemeni-kepriport
https://www.unicef.org/appeals/yemen
https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis#what-unicef-is-doing
https://www.unicef.org/emergencies/yemen-crisis


LIBANON
Libanon nem pusztán egy elhúzódó gazdasági válsággal, i l letve a világszerte jelen lévő
koronavírus-járvánnyal kényszerült szembenézni, de a fővárosban bekövetkező
robbanások, továbbá a tartós politikai instabilitás is fokozta sebezhetőségét. A jelentős
infláció, i l letve a növekvő munkanélküliség, miatt a lakosság egyre nehezebben fért
hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz. Libanon az egy főre jutó menekültek számát
tekintve a világ élmezőnyébe tartozik: az ország 1,5 mill ió szíriai és 200 ezer palesztin
menekültről gondoskodik. A gyermekek egészsége, biztonsága és jövője is komoly
veszélyben van; a gyermekmunka és gyermekházasság aránya növekszik. A 2020.
augusztus 4-én az ország fővárosában, a bejrúti kikötőben bekövetkező robbanások
következtében mintegy 200 ember életét vesztette, 7000-en megsérültek és mintegy
80.000 gyerek vált otthontalanná. 

Az UNICEF több mint 7200 gyermeknek és szülőnek nyújtott pszichoszociális támogatást
az érintett területeken kialakított gyermekbarát terekben, sürgősségi készpénzátutalási
programjával 80.000 egyént ért el ,  több mint 22.000 5 év alatti gyermek számára juttatott
alapvető táplálékkiegészítőket. Az 1060 épületben helyreállított vízellátással, 4080
háztartásban 20.765 főt ért el. A szervezet 4882 víztartályt szerelt fel ,  a koronavírus
elleni védekezést és a megfelelő higiéniát biztosító termékeket pedig 3,7 mill ió dollár
értékben osztott szét, különös figyelmet szentelve arra, hogy a készletek jelentős részét
helyben beszerezve a libanoni gazdaságot támogassa. 7 iskola rehabilitációjában,
valamint közel 90 iskola bútorozásban és felszerelésében vállalt feladatot;
közösségalapú tevékenységébe – amely takarítást, a háztartások kisebb rehabilitációját,
valamint a kiszolgáltatott családok számára készült ételek elkészítését és elosztását
célozta – több mint 1800 fiatalt vont be. Női higiéniát szolgáló termékeivel 7500 lányt és
nőt szolgált ki. A libanoni válságról szóló angol nyelvű riportunk ITT olvasható.

https://unicef.hu/robbanas-bejrutban-segits-te-is-a-libanoni-gyerekeken
https://www.unicef.org/lebanon/media/6541/file


SZÍRIA
A tíz éve tartó polgárháború és az ennek nyomán kialakult humanitárius válság súlyosan
fenyegette az országban élő gyermekeket. Valamennyi szíriai gyermeket érintett az
erőszak, a kitelepítés és országon belüli i l letve kívüli migráció, a családtagok
elvesztésével, a családok szétszakadásával járó trauma és létfontosságú
szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya. A szír családoknak az állandó életveszély
mellett a gazdasági válsággal, az élelmezési bizonytalansággal és a koronavírus okozta
hatásokkal is meg kellett küzdeniük. A tíz év alatt mintegy 12 ezer gyermek vesztette
életét, i l letve sebesült meg a fegyveres konfliktusokban, több mint 5700 fiatal vált
gyermekkatonává, legalább félmill ió gyermek súlyosan alultáplált,  1300 oktatási és
egészségügyi intézményt ért támadás és mintegy 2,45 millió gyermek nem jár iskolába.

Az UNICEF 2020-ban 2,6 mill ió gyermeket és nőt kezelt akut alultápláltsággal, 1,6 mill ió
gyermeket és várandós il letve szoptató anyát juttatott az egészségükhöz elengedhetetlen
mikrotápanyagokhoz, 3,2 mill ió embert segített vízellátással, 2,2 mill ió gyermeket
juttatott oktatáshoz, 2,6 mill ió 5 éven aluli gyermeket oltott gyermekbénulás ellen és 1,3
millió embert ért el robbanásveszély kockázati oktatással. Szíriában végzett munkánkról
bővebben ITT lehet olvasni.

https://unicef.hu/10-eve-tart-a-szir-konfliktus
https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/10-eve-tart-a-sziriai-haboru-az-eroszak-a-gazdasagi-valsag-es-a-covid-19-hatasara-a-gyerekek-90-a-szorul-humanitarius-segitsegnyujtasra
https://www.unicef.org/emergencies/syrian-crisis#what-unicef-is-doing


TE IS TEHETSZ

2020-ban számos magánember és közéleti személyiség indított saját adománygyűjtő
kampányt a külön erre a célra dedikált #teistehetsz oldalunkon.

Születésnapja alkalmából indított sikeres gyűjtést többek között Molnár Ferenc
Caramel és Tombor Zoltán. A Menedzserek a Társadalomért egy digitális konferencia
keretén belül gyűjtött 1 mill ió forintot szervezetünk számára. A Konyhafőnök
zsűritagja, Sárközi Ákos felesége által felajánlott festményre is közel félmill iós
támogatás érkezett. Számos sportoló indított saját adománygyűjtő kampányt. Kapás
Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok sportoló egy versenymedencében úszta le
a Balaton 235 kilométeres távját, hogy ezzel 235 ezer forintot gyűjtsön. Németi Gergő
150 km lefutására vállalkozott 30 nap alatt,  amellyel több mint 370 ezer forintot
sikerült összegyűjtenie. Kármán Katalin második alkalommal vágott bele egy túrába,
hogy az UNICEF tevékenységéhez gyűjtsön adományokat. A Narada Védikus
Akadémia és baráti csapata pedig karácsony környékén szervezett ismét
jótékonysági jóga estet.

2020 | UNICEF MAGYARORSZÁG

"Követes" adománygyűjtés - együtt a gyerekekért

https://teistehetsz.unicef.hu/


Az UNICEF Magyarország Bajnokai azért álltak a több mint hetven éves múltra
visszatekintő világszervezet mellé, hogy segítsék annak gyerekekért végzett munkáját
itthon és a világ válságövezeteiben egyaránt – minél szélesebb körben terjesztve azt a
meggyőződést, hogy a boldog gyermekkor a világ valamennyi gyermekét megilleti.

2020-ban 17 ismert és elismert embert tudhattunk az UNICEF Bajnokának, akik
nemcsak anyagi támogatást biztosítottak a szervezetünknek és rajtunk keresztül a
gyermekek ügyének, hanem hangjukkal, munkájukkal, energiájukkal, kreativitásukkal,
kapcsolatrendszerükkel és egyedi, ötletes gyűjtési mechanizmusukkal is segítették a
munkánkat.

Az UNICEF Magyarország Bajnokai:
Benes  Anita ,  a Daalarna vezető tervezője, Béres Alexandra ,  a Súlykontroll életmód
program kidolgozója, Ferenczi Kristóf, a Kinstellar ügyvédi iroda egyik vezetője, 
 Fördős Zé ,  a Street Kitchen házigazdája, a Konyhafőnök állandó zsűritagja,  Illés
Gabriella ,  producer, a Tulipántündér Produkció és a VR Park Budapest tulajdonosa,
Jagasics Hédi, a Sugarbird tulajdonosa, Kieselbach Anita ,  a Kieselbach Galéria és
Aukciósház tulajdonosa, Kolosi Beáta  a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója, Mihalik Enikő ,
nemzetközi szupermodell ,  Niszkács Anna ,  a Gerbeaud Gasztronómia Kft. társ
ügyvezető igazgatója, Peter Grundberg ,  a Brody Ház Csoport alapítója, Sauska Andrea,
a Sauska borászatok tulajdonosa, Strohmayer János, az Egon Zehnder budapesti
vezetője, Szabó Jucus,  az 5 hozzávaló blog szerzője, Tomán Szabina, a Toman Diet
alapítója.

BAJNOK PROGRAM
Sikeres magyar vállalkozók és
közéleti személyiségek az UNICEF-ért

KOLOSI BEÁTA NISZKÁCS ANNA

https://unicef.hu/bajnok
https://unicef.hu/bajnok
https://unicef.hu/bajnok
https://daalarna.hu/
https://www.beresalexandra.hu/p/sulykontroll/a_program_bemutatasa
https://www.kinstellar.com/
https://streetkitchen.hu/
https://rtl.hu/rtlklub/akonyhafonok-vip
https://eu.sugarbirdfashion.com/hu/
https://www.kieselbach.hu/
https://www.lira.hu/
https://gerbeaud.hu/
http://www.brody.land/
http://sauska.hu/hu
https://www.egonzehnder.com/office/budapest
https://5hozzavalo.blog.hu/
https://www.tomandiet.com/


JÓTÉKONYSÁGI GARDRÓBVÁSÁR

Október 11-e a Lánygyermekek Világnapja, ennek alkalmából ismét nagyszabású
jótékonysági gardróbvásárt rendeztünk. Az október 9-én a H&M exkluzív belvárosi
bemutatótermében megtartott háromnapos Pop-Up Store ezúttal is márkás
ruhadarabokkal, rendkívül kedvező áron várta az érdeklődőket.

A 2019-es nagy sikerű rendezvény házigazdájához, Mihalik Enikő szupermodellhez
2020-ban Blaskó Nikolett,   az ACG Reklámügynökség ügyvezetője, a kommunikációs
szakma egyik legismertebb szereplője, a hazai kortárs alkotók elismert támogatója is
csatlakozott azzal a nem titkolt küldetéssel, hogy a gazdasági és kulturális elit
képviselői közül felajánlásaikkal minél többen járuljanak hozzá a gardróbvásár
sikeréhez. Az akcióhoz 65 neves hazai tervező, divatmárka csatlakozott
felajánlásaival.

A közel ezer vásárlónak köszönhetően, a vírushelyzet ellenére, az egy évvel korábbi
bevételt közel megduplázva 11 201 230 forint gyűlt össze, amelyet teljes mértékben
az UNICEF lánygyermekeket segítő programjaira fordítunk. 

UNICEF Pop-Up Store

https://unicef.hu/igy-segitunk/hireink/112-millio-forint-gyult-ossze-a-lanygyermekeknek-az-idei-unicef-pop-up-store-on


Egy újabb pár zokni, egy sokadik bögre, vagy színes il latgyertyagyertya is frappáns
ötlet lehet karácsonyra, de mi kitatláltunk egy még jobb tippet. A
www.unicef.hu/adjtorodest oldalon összegyűjtöttük mindazokat az átlagos
ajándékokat, amelyekre könnyedén elköltünk 2-4-6 ezer forintot. A felajánlásokért
cserébe a karácsonyi shoppingolók két dolgot is kaptak: a jó érzést, hogy segítettek a
legvédtelenebb gyerekeken és egy ajándékdobozt, amelyet a fa alá tehettek, vagy
digitálisan elküldhettek szeretteiknek.

Vállalati partnereink részére egyedi platformot ajánlottunk, melyen keresztül
munkavállalóikat is bevonhatták a jótékony támogatás döntéshozatalába. 

KÖZHELYEK HELYETT
AJÁNDÉKOZZ TÖRŐDÉST
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Karácsonyi adománygyűjtő kampány

https://adjtorodest.unicef.hu/


MÉDIA
ELÉRÉS
2020

2020-ban szinte az összes jelentős médium említette
az UNICEF Magyarországot. Nemzetközi híreinket a
legfontosabb közéleti lapok közölték, jelentősebb
ügyek kapcsán gyermekjogi szakértőink szólaltak meg
televíziós- és rádióadásokban. Hazai programjainkról
nemcsak a hagyományos média számolt be
előszeretettel,  a közösségi médiában is nagy
visszhangot keltettek.
Ügyvezető igazgatónk, Mészáros Antónia és
gyermekvédelmi vezetőnk, Szlankó Viola több
alkalommal is szerepelt kereskedelmi csatornák
népszerű műsoraiban. Novemberben Ismerd fel és
tegyél ellene! kampányunk és a Gyermekek Világnapja
alkalmából indított nemzetközi #GoBlue
kezdeményezés kapcsán közel ötvenmilliós elérést
sikerült megvalósítanunk.
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(OTS)

2020-ban a jelentős sajtóvisszhang mellett rengeteg ismert ember, szaktekintély, a
saját közegében véleményformáló személyiség is csatlakozott az UNICEF
Magyarország akcióihoz, eseményeihez, vett részt a célok népszerűsítésében a
közösségi médiában.

Sokat jelent a szervezetnek, hogy a közönség egy széles rétege a hagyományos sajtó
mellett a saját kedvenceinek csatornáján keresztül értesül az UNICEF
tevékenységéről. A Gyerekjogok Világnapján száz ismert ember csatlakozott
közösségi média kampányunkhoz és állt ki a gyermekbántalmazás ellen.
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Budapest, 2021. május 4.

 

Egyszerűsített éves beszámoló

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A

2020. évi



Az Alapítvány a 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját a PK-642 nyomtatvány
alapján készítette el. Jelen egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmazza a PK-642 nyomtatvány
fejlécében megjelölt, és a PK-642 nyomtatvány részét képező közhasznúsági mellékletet.
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1. Az Alapítvány bemutatása  

A kiegészítő melléklet a Unicef Magyar Bizottság alapítvány (továbbiakban: Az Alapítvány) a 
2020. január 1-től 2020. december 31-ig. terjedő időszak tevékenységéről készült.  
 
Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező bírósági határozat száma, kelte: 
PK.60002/2011/4, 2011.03.23 
 

AZ ALAPÍTVÁNY VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI:  
 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 
 

dr. Polacsek Csaba (elnök)  
Bodó Teodóra 
Blaskó Nikolett 
Kutas István  
Orbán Gábor 
Dr. Ördögh Dalma Edina             
Veres Tibor  

 
Felügyelőbizottság elnöke és tagjai: 
 

Rényi Andrea Sarolta 
ifj. Chikán Attila László 
Dr. Petrányi Dóra 
Prőhle Gergely 
Surányi György 

 
valamint Ügyvezető Igazgatója:  
 
Mészáros Antónia Julianna 
  
TEÁOR kód: 8891  
KSH száma: 18212718-9499-569-01 
Adószáma: 18212718-2-42 
Nyilvántartási száma: 01-01-0011349 
Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/a. 
 
 

ALAPÍTVÁNYUNK KÖZHASZNÚ FŐ TEVÉKENYSÉGE  

 
Adományszervezés, adománygyűjtés. 
A munkánkat magánszemélyek, különböző vállalatok támogatják, akik segítségével 
válsághelyzetekben, illetve egyéb tartósan fennálló krízisekben tudjuk támogatni a világ 
legnehezebb sorsú gyermekeit. 
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2. Számviteli Politika  
 

Az Alapítvány a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetéskor a magyar számviteli 
törvényben meghatározott alapelveket érvényesíti, attól csak a törvényben meghatározott, 
szabályozott módon tér el. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és 
eljárásai, az év során a számviteli politikában végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak. 
 
Az Alapítvány könyvvezetésének módja kettős könyvelés, az egységes számlakeret előírásai 
szerint, melynek alapján az üzleti évről 12. 31.-i fordulónappal egyszerűsített éves beszámolót 
készít (a beszámoló készítésért felelős: Killikné Sarkadi-Nagy Szilvia reg.szám: MK194363), 
melynek formája a következő: 
 
Mérleg: „A” típusú 
Eredménykimutatás: összköltség eljárással „A” változatban 
Kiegészítő melléklet 
 
A beszámoló és a könyvvezetés magyar forintban (Ft) történik, és az összegek ezer forintban 
kerülnek meghatározásra (eFt). 
 
Az Alapítvány éves könyvvizsgálatát a KPMG Hungária Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Váci 
út 31.) végzi el, kijelölt könyvvizsgáló: Leposa Csilla, nyilvántartási száma: 005299) 

 
 
2.1. A mérlegkészítés időpontja 
 
A mérlegkészítés napját az alapítvány 2021. április 1-jén határozta meg.  
 
A tárgyévet követő április 1-ig ismertté vált, még a tárgyévet érintő gazdasági események 
hatását tartalmazza a legkésőbb 2021. május 31-ig letétbe helyezendő beszámoló.  

 
 

2.2. Értékelési módok és eljárások 

Értékcsökkenés elszámolása 

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése 
havonta kerül elszámolásra az üzembe helyezés napjától a teljes leírás időpontjáig, illetve az 
értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig. 

Az értékcsökkenés számításának alapja a bekerülési érték, mely a számviteli törvény 
előírásaival egyező tartalommal került megállapításra. 
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Terv szerinti értékcsökkenés 

Az Alapítvány a terv szerinti értékcsökkenést az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél 
egyaránt a bruttó érték alapján lineáris módszerrel a hasznos élettartam és a maradványérték 
figyelembevételével számolja el. 

Az 200 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök esetében a Számviteli törvény 80. 
§. (2) alapján az egyösszegű terv szerinti értékcsökkenést alkalmazza. 

A várható hasznos élettartamok a következők: 
 

 Év 
Számitástechnikai berendezések 2 
Egyéb  7 

Terven felüli értékcsökkenés 

Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszámolásra, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan 
csökken, illetve, ha megrongálódott és rendeltetésszerűen a továbbiakban nem használható. 
Az eszköz értékcsökkenését addig a mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz a 
használhatóságának megfelelő értéken szerepeljen a mérlegben. 

Forgóeszközök értékelése 

Követelések, Kötelezettségek értékelése 

A követelések között a külföldi pénzértékre szóló követelést, a Társaság a MNB hivatalos 
teljesítéskori árfolyamán értékeli. 

A kötelezettségek között a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a Társaság a MNB 
teljesítéskor érvényes árfolyamán értékeli. 

Egyéb források értékelése 

A Saját tőkét és a céltartalékot a Társaság könyv szerinti értéken mutatja ki. 
 

3. Vagyoni helyzet elemzése 

Mutatószám 
Előző év Tárgyév 

Változás%  
(index) 

Tartósan befektetett eszközök aránya 
(Befektetett eszközök/ Eszközök összesen): 0,34% 0,15% -55,88% 

Forgóeszközök aránya 
(Forgóeszközök / Eszközök összesen): 99,63% 99,82% 1,00% 

Likviditási mutató 
(Forgóeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek):  213,93% 187,28% -12,46% 

 

Az Alapítvány mutató számai stabil működési és likviditási helyzetet tükröznek.  
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4. Eszközök  

 
4.1.1 Immateriális javak 
 
Az Alapítvány az üzleti év végén a következő immateriális javakkal rendelkezett: 

 2019 2020 

Vagyoni értékű jogok 866 0 

Szellemi termékek 0 0 

Összesen:  866 0 

*adatok ezer forintban értendők 

2020. évben nem volt az immateriális javak állományában változás, csak meglévő javakra 
számoltunk el terv szerinti értékcsökkenést.   
 
4.1.2 Tárgyi eszközök  
 

A Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása 2019-ban és 2020-ban az alábbi: 

 2019 2020 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 358 562 

Összesen:  358 562 

*adatok ezer forintban értendők 

Az Alapítványnak 2020-ban nem volt jelentős összegű beruházása. 2 darab irodai eszköz 
beszerzés történt, emellett kis értékű beszerzés 1514 ezer forint értékben. Eszköz értékesítés, 
selejtezés nem történt, és nem volt szükséges.  

 

4.2. Befektetett pénzügyi eszközök 

Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett befektetett pénzügyi eszközökkel.  

Az Alapítványnak leány, társult, ill. közös vezetésű vállalkozása nincs. Nem rendelkezik 
részesedéssel más Alapítványokban. 
 

4.3. Készletek 

Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett készletekkel.    
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4.4. Követelések 

Az Alapítvány 2020. év végén az alábbi követelésekkel rendelkezett: 

 2019 2020 
Követelésed szolgáltatásból (vevők) 481 86 
Adott előlegek 178 15 
Tartozik egyenlegű szállítok 670 1 055 
Egyéb követelések  122 238 
Összesen:  1 451 1 394 

*adatok ezer forintban értendők 

4.5. Értékpapírok 

Az Alapítvány a tárgyévben nem rendelkezett értékpapírral. 

 

4.6. Pénzeszközök  

2020. december 31-én az Alapítvány a következő pénzeszközökkel rendelkezett:  

 2019 2020 
Pénztár 133 398 
Bankbetétek  353 109 366 351 
Összesen :  353 242 366 749 

*adatok ezer forintban értendők 

Az év végi bankszámla egyenleg mindig tartalmazza a nemzetközi adománygyűjtés éves 
eredményét, mivel a kontribúció utalása az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Gyermekalapjának csak az egyszerűsített éves beszámoló elfogadása után történik.  

A pénzeszközök év végi záró egyenlegei a pénztárjelentéssel és a bankszámlakivonattal 
egyezőek; a házipénztárról december 31-ei fordulónappal leltár készült. 

 

4.7. Aktív időbeli elhatárolások  

Az Alapítvány az üzleti év végén a következő aktív időbeli elhatárolásokkal rendelkezett: 

 2019 2020 
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 62 41 
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 49 
Halasztott ráfordítások 0 0 
Összesen: 65 90 

*adatok ezer forintban értendők 
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5. Források  
  
5.1. Saját tőke 

 Induló töké Tőke 
változás/ 
Eredmény 

Lekötött 
tartalék 

Értékelési 
tartalék 

Tárgyévi 
eredmény alap-
tevékenységből 

Tárgyévi 
eredmény 
vállalkozási 
tevékenységből 

Nyitó 
egyenleg 

500 154 885 0 0 -33 437 0 

2019.évi 
eredmény 

 -33 437   33 437 0 

2020. évi 
eredmény 

 0   5 966 0 

Egyenleg:  500 121 448 0 0 5 966 0 

*adatok ezer forintban értendők 

 

5.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Az Alapítványnak a tárgyévben hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett. 
 
 
5.3. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 2019 2020 
Kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók) 11 936 3 803 
Kontribúció kötelezettség Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Gyermekalapjának 

143 009 180 917 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 5 680 6 391 
Adó és járulék kötelezettségek 5 173 5 460  
Összesen:  165 798 196 571 

*adatok ezer forintban értendők 

**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és 

segélyezési alapjait támogatja. 

 
 
A 2020. éves adománygyüjtés összeg növekedése okozza a nagyobb kötelezettség 
egyenleget az Egyesült Nemzetek Szervezetének Gyermekalapjának.  
 
 
5.4. Passzív időbeli elhatárolások 

 2019 2020 
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 51 810 30 958 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 

12 426 9 352 

Halasztott bevételek 0 0 
Összesen: 64 236 40 310 

*adatok ezer forintban értendők 
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A bevételek passzív időbeli elhatárolása soron olyan, a tárgyévben kapott helyi projekt 
támogatások összege szerepel, amelyek felhasználása átnyúlik a következő időszakba, és 
amivel elszámolási kötelezettséggel tartozunk. A csökkenés az előző évhez képest abból 
adódik, hogy az előző év végén egy nagyobb fel nem használt támogatással rendelkeztünk 
HUF 25,3 millió értekben egy szexuális úton terjedő betegségek megelőzése érdekében 
indított tájékoztató és prevenciós programra, ami 2020. évben megvalósult. Ez egy egyszeri 
projekt volt, igy hasonló összeget 2021 re nem kaptunk előre.  
 
A költségek passzív időbeli elhatárolása soron olyan igénybe vett szolgáltatások szerepelnek, 
amelyek a következő időszakban kerültek kiszámlázásra, de a tárgyévet is érintik.  
 
 

6. Eredmény    

 

ADOMÁNYSZERVEZÉS SORÁN GYŰJTÖTT BEVÉTELEK ÉS ESEMÉNYEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA  
 

2020. évi támogatást gyűjtő kampányaink, partnerségeink és eseményeink eredményeképpen 
összesen 558,8 millió forint bevétel gyűlt össze az év során pénzbeli, tárgyi, és probono 
szolgáltatások formájában, a gyerekeket segítő programjaink megvalósítására. 2020-ban 
sikeresen tovább bővítettük havi rendszeres támogatói közösségünket, mely az összesen elért 
támogatások legnagyobb hányadát képviselve nyújt stabil támogatási forrást.  

Három különböző csatornán szólítjuk meg magánszemélyekből álló célközönségeinket: utcai 
toborzás útján (F2F), televízió és telemarketing összehangolásával (DRTV) és a digitális 
térben történő hirdetésekkel. Nagy hangsúlyt fektetünk a támogatókkal történő 
kapcsolattartásra és a rendszeres támogatások fenntartására. 

Az UNICEF Magyarország tevékenysége a különleges kihívásokkal teli 2020-as évben több 
pilléren nyugodott. Ezek közé tartozott a segítségnyújtás a hazai gyerekeknek és a szülőknek 
a pandémia idején, a nemzetközi programok kommunikációja, valamint a hazai 
véleményformáló és adománygyűjtő programok megvalósítása  

Az év első felének legnagyobb támogatásgyűjtő akciói a koronavírus okozta krízishelyzettel 
voltak kapcsolatosak. Ezek során hazai és nemzetközi célra összesen mintegy 40,8 millió 
forint értékű támogatást gyűjtöttünk és fordítottunk gyerekek és szakemberek segítésére. 

Elindítottuk Gyerekkuckó című ingyenes szolgáltatásunkat, ezen a felületen szakértők 
mondták el, hogyan lehet lekötni a legkisebbeket beltéri játékötletekkel, milyen módon 
érdemes beszélni a gyerekekkel a pandémiáról és miként őrizheti meg a szülő a mentális 
egészségét. A felületen a kisgyerekes szülők biztonságos meséket és egyéb tartalmakat is 
találtak. 

A tavasz folyamán elindítottuk ingyenes mentálhigiénés programunkat, amelyet első körben a 
gyermekvédelemben dolgozók vehettek igénybe. A szupervíziós lehetőséggel 160 ülés során 
mintegy 50 gyermekekkel dolgozó szakember élt. 
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Nemzetközi krízishelyzetek és természeti katasztrófák áldozatainak segítése céljából gyűjtést 
kezdeményeztünk az észak-szíriai, dél-szudáni, fülöp-szigeteki, libanoni és jemeni gyerekek 
érdekében. Ezeket a programokat mintegy 20 millió forinttal támogattuk Magyarországról. 

Újszerű támogatásgyűjtő kezdeményezéseink, mint a követes adománygyűjtés (P2P), 
elektronikus üdvözlőlap küldése (Valentin napra, Anyák- és Apák napjára) szintén sikeresen 
szólítottak meg új támogatói közönségeket.  

1%-os felajánlásokból 2020-ban 12,2 millió forint gyűlt össze. Ez az összeg, amely hazai 
programjaink megvalósítását támogatja, 88%-kal meghaladja az előző év összeget. 

Az év második felében felhívást indítottunk az elérhető és életmentő oltások beadásáért - 
az immunizáció fontosságát hangsúlyozó kampány üzenetét 7,5 millión láthatták. 

Sikeresen megismételtük a 2019-ben indított Black Friday kampányunkat, arra kérve a 
vásárlókat, hogy megtakarításaik egy részét ajánlják fel jótékony célra 

A második félév kiemelkedő eseménye volt a POP UP Store - fenntarthatósági jótékony 
ruhavásár eseményünk Mihalik Enikő részvételével, amely a felajánlott különleges ruháknak 
köszönhetően több mint 9,2 millió forint bevétellel zárult. Bajnok programunk kiemelkedő 
támogatói a POP UP eseményen túl a Líra Zrt. és Fördős Zé voltak. 

Kampányaink közül az „Ismerd fel és tegyél ellene” című, komplex, bántalmazás elleni 
kommunikációs és gyerekjogi kezdeményezésünk volt a legjelentősebb az év során. Értékes 
megoldásokat, praktikus információkat, szakmai támpontokat adtunk a társadalom tagjainak, 
hogy bántalmazás esetén mit tehetnek, hova fordulhatnak segítségért.  

A kampány a november 20-i gyermekjogok világnapján érte el csúcspontját. A szervezet ezen 
a napon hagyományosan a gyerekek helyzetére hívja fel a figyelmet, idén azonban a 
koronavírus járvány miatt egyetlen kiemelt témát állított a kampány középpontjába, mert a 
pandémia alatt a becslések szerint 30%-kal is nőhetett a bántalmazási esetek száma. A 
világnapon az UNICEF Magyarország Facebook oldalán beszélgetéseket láthattak az 
érdeklődők ismert szakértőkkel. 

November 20-án tíz városban több tucat épület kapott kék díszkivilágítást. 100 ismert ember 
posztolt a social media felületein, felhívva ezzel a figyelmet a világnapra, a kampányra és arra, 
hogy a 136 66-os szám hívásával, vagy SMS küldéssel a csatlakozók 500 forinttal 
támogathatják az UNICEF gyerekekért végzett munkáját. 

Az www.unicef.hu/bantalmazas oldalon a feliratkozók ingyenes online mesterkurzus 
segítségével ismerkedhetnek meg a gyermekbántalmazás fogalmával és fajtáival, valamint 
kapnak egy részletes, de közérthető gyermekvédelmi útmutatót is, amelyet az UNICEF 
Magyarország szakemberei írtak. Az online gyermekvédelmi kisokos és a gyermekvédelmi 
mesterkurzus szülők, tanárok, hétköznapi emberek praktikus kérdéseire válaszolt. 

Az UNICEF Magyarország továbbfejlesztette HelpAPP applikációját, amely segít felismerni, 
elkerülni és kezelni az erőszakos helyzeteket. Az alapvető funkciók mellett (segélyhívó, 
helyzetjelzés) az applikációval a gyermekek elsajátíthatják az erőszakmentes megoldási 
módokat és megismerhetik saját jogaikat is. 

Az üzenet az IMEDIA (OTS – Opporunity To See) számai alapján 41 millió emberhez jutott el 
a sajtón keresztül, a közösségi médián keresztül 5,3 millió emberhez. 

 



 
KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 

9 
 

 

Karácsonykor szintén újszerű felhívásokkal fordultunk a lakosság és a vállalati partnereink 
felé egyaránt: utóbbiak számára egyedi platformot ajánlottunk, amelyen keresztül 
munkavállalóikat is bevonhatták a jótékony támogatás döntéshozatalába. 

Folytattuk a Rajtad áll a jövőd! programsorozatot öt csapattal, valamint multiszektoriális 
együttműködéssel, amelynek lényege, hogy a fiatalok maguk ismerjék fel a saját 
boldogulásukat nehezítő problémákat és kreatív, fenntartható megoldásokat találjanak rá. A 
nemzetközi döntőbe végül két magyar fiatalokból álló csapat került be, azonban az összes 
döntős csoport komoly lehetőségekhez és támogatáshoz jutott. 

Az UNICEF Magyarország a MAC Aids Fund támogatásával és a Pozitív Élet Alapítvány, a 
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a POME kreatív ügynökség részvételével a szexuális 
úton terjedő betegségek megelőzése érdekében indított tájékoztató és prevenciós 
programot, amelyhez kutatás, szűrőprogram és iskolai programok is kapcsolódtak. A 
többlépcsős, összetett program célja, hogy növelje a fiatalok, valamint a velük dolgozó 
felnőttek ismereteit a szexuális úton terjedő betegségekkel, köztük a HIV/AIDS-el 
kapcsolatban. 

A Gyermekjogi Koalíció adta kereteken belül több témában is hallattuk a hangunkat, 
véleményünket a gyerekek helyzetét érintő ügyekben. A Koalíció 2020-ban három 
civilszervezettel bővült, így már 33 szervezet és 14 független szakértő vesz részt a közös 
munkában. A Koalíció a 2020-as évben öt nyilatkozatot, egy petíciót és két levelet jelentetett 
meg, küldött el a döntéshozóknak. 

Az Indotek Group támogatásával a gyermekjogi osztály egész évben végezte vegyes 
módszertannal megvalósuló, átfogó társadalmi kutatásait, hogy választ találjon arra, hogyan 
lehet az édesanyák és kisgyermekes családok munkaerőpiaci lehetőségeit erősíteni a munka 
és a magánélet összehangolásának, vagyis végső soron a gyermekek és családok jóllétének 
érdekében. 

Az UNICEF Magyarország Felelősen a kora gyermekkorért című 2020 elején indított 
pályázata szakmai szervezeteknek biztosított forrásokat 0-6 éves korú, fejlődésük 
szempontjából veszélyeztetett, vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik érdekében 
végzett tevékenységekre. Pandémia idején komoly gondot okoz a korai fejlesztési programok 
akadozása, pedig az időben elkezdett terápia a gyermek egész későbbi életét befolyásolhatja. 
A program a fejlesztéssel foglalkozó szervezetek munkáját hivatott támogatni, és azt a célt 
tűzte ki, hogy minél több gyermek – és szülő – jusson hozzá a szolgáltatásokhoz. Összesen 
öt szervezet nyert el támogatást és hajtotta végre a vállalt feladatokat. 

A 2020-as éveben létrehoztuk az új Jogsegély szolgáltatást, amely mintegy 50 esetben 
nyújtott tanácsadást rászorulóknak gyermekbántalmazási, gyermekelhelyezési és más 
gyermekekkel kapcsolatos ügyekben. 

Folytattuk a munkát a Fiatal Nagykövetekkel, a generációjuk szóvivőiként is működő fiatalok 
többek között a koronavírus-járvány kapcsán is kifejtették véleményüket több cikkben, 
blogbejegyzésben. 
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A járványhelyzet miatt nagy nehézségek árán és többségében az online térbe helyezve, de 
folytatódtak az egész éves állandó programjaink is. A Kilátó élményprogram keretében 
rendszeres online élménypedagógiai foglalkozásokat tartottunk négy gyermekotthonban, 
nyáron a gyerekek kalandterápiás táborokban vehettek részt, valamint online élményekkel is 
megleptük őket – kedvenc hírességeik küldtek videóüzeneteket a karanténba. Az Ébresztő-
óra program iskolai interaktív foglalkozásainak megtartását szinte lehetetlenné tette a 
járványhelyzet, azonban a gyermekjogokkal, gyermekek helyzetével foglalkozó előadások így 
is mintegy 120 diákhoz jutottak el. A kényszerszünetet a szakmai stáb a kézikönyv frissítésére 
használta fel.  Gyermekbarát Település programunk díjkiosztója 2020-ban elmaradt, azonban 
több videó is készült, amelyek a közösségek járványkezelési jógyakorlatait mutatják be. 

Az év elején hatalmas sikernek örvendett az UNICEF Magyarország és a Magvető Café 
Világproblémák: Mi közünk hozzájuk? című sorozata, amely a fejlődő világban élőket sújtó 
különböző problémákat igyekezett bemutatni. Szakértők, újságírók és önkéntesek számoltak 
be tapasztalataikról, élményeikről és a lehetséges megoldásokról. A járványhelyzet miatt a 
közönség előtt zajlott pódiumbeszélgetéseket fel kellett függeszteni. 

2020-ban kiemelkedő vállalati partnereink voltak: Suzuki Zrt., Unicredit Bank, Petite Geneve, 
Accenture Zrt., Allianz Zrt., AGCO Magyarország, OTP Bank, Indotek Zrt. 

 

6.1. Értékesítés nettó árbevétele 

Az Alapítványnak az év végén a következő nettó árbevételei voltak: 

 2019 2020 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 611 21 478 

ebből vállalkozási tevékenység: 67 13 500 
Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 
Összesen:  6 611 21 478 

*adatok ezer forintban értendők 

A belföldi árbevétel tárgyévi növekedésének oka az egyszeri vállalkozási tevékenységhez 
köthető tranzakció, amit a kiegészítő melléklet 6.9. pontjában mutatunk be.  A 2019. évi 
értékesítések és 2020. évi értékesítések maradék összege a Mihalik x UNICEF Pop-up Store 
rendezvény árbevétele.   
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6.2. Egyéb bevétel alaptevékenységből 

  2019 2020 
Magánszemélyek és vállalati pénzbeli 
adományok 259 196 295 497 

Vállalati tárgyi adományok  0 33 770 
Pro bono szolgáltatások 48 711 72 383 
Emberi Erőforrások Minisztériuma   helyi 
program támogatások                         15 762 5 923 

Pénzügy Minisztérium helyi program 
támogatása 700 1 300 

Központi (Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF) 
fejlesztési támogatások. 

39 968 43 450 

Központi (Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF) 
helyi program támogatás. 

11 283 0 

Központi (Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Gyermekalapjának-UNICEF) 
üzleti utak költség támogatások. (MAF-
Mutual Assistance fund)  

3 854 472 

 Vállalati adományok helyi programok 
megvalósítására 33 006 70 579 

SZJA 1% felajánlások 6 481 12 194 
Vevőkre elszámolt értékvesztés 
visszavezetése 100% megtérülést követően 0 1 115 

Lemondási utazási biztositás kifizetés  0 759 
Egyéb támogatások 387 3 
Összesen: 419 348 537 445 

*adatok ezer forintban értendők 

A tárgyévben az egyéb bevételek 28,1 százalékkal, 118 millió forinttal növekedtek. A 
hagyományos adományaink, amelyeket magánszemélyektől, valamint vállalati partnereinktől 
- egyszeri és rendszeres anyagi támogatás formájában - gyűjtöttünk nemzetközi 
segélyprogramokra 14%, azaz 36,3 millió forinttal növekedtek. A helyi programjaink pénzbeli 
támogatottsága kiegészült tárgyi adományokkal is, igy a összegzett támogatás 216%, azaz 
71,3 millió forinttal növekedett.     

A magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásából befolyt összeg 5,7 millió 
forinttal emelkedett, amely 88,1% emelkedés az előző év összegéhez, és mutatja 
támogatottságunk növekedését.   
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6.3. Anyag jellegű ráfordítások 

 2019 2020 
Anyagköltség 3 971 3 152 

ebből vállalkozási tevékenység: 67 0 
Igénybe vett szolgáltatások értéke 172 908 202 828 

ebből vállalkozási tevékenység: 0 1 623 
Egyéb szolgáltatások értéke 3 350 3 305 
Összesen: 180 229 209 285 

*adatok ezer forintban értendők 

A tárgyévben az anyag jellegű ráfordítások 16,1 százalékkal növekedtek, főleg az igénybe vett 
szolgáltatások miatt. Az emelkedés oka, hogy a helyi programjaink megnövekedett pénzbeli 
támogatását (lásd egyéb bevételeket) többségben itt költjük el a támogatott programok 
megvalósítására.  

Az igénybe vett szolgáltatások soron a ráfordítás összege 100%-ban tartalmazza az egyéb 
bevételekben részletezett pro bono szolgáltatások költség oldalát: 2020-ban 72.383 ezer Ft 
értékben, és 2019-ben 48.711 ezer Ft értékben. Ezek főleg jogi, média és reklám 
szolgáltatásokat jelentenek. A 2020-as év növekedésének oka, hogy egyre több jogi 
szolgáltatásra van szükségünk a tevékenységeink bővülése miatt.  

 

6.4. Személyi jellegű ráfordítások 

 2019 2020 
Bérköltség 96 711 94 166 
Egyéb személy jellegű ráfordítás 6 215 5 988 
Bérjárulékok 18 167 14 578 
Összesen: 121 093 114 732 

*adatok ezer forintban értendők 

 

Az Alapítvány csak szellemi besorolású munkavállalókat foglalkoztat.  

A tárgyévben a személy jellegű ráfordítás 5,3 százalékkal csökkent az előző évhez 
viszonyítva. A 2020. évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 20 fő, míg 2019-
ban is 20 fő volt. A ráfordítások csökkenését a szervezeten belüli struktúra, valamint az 
állományban lévő munkavállalókat érintő változások okozták. 

 
 

6.5. Értékcsökkenés 

 2019 2020 
Terv szerinti éves értékcsökkenés 1 021 1 090 
Egyösszegben elszámolt értékcsökkenés 617 1 514 
Összesen: 1 638 2 604 

*adatok ezer forintban értendők 
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6.6. Egyéb ráfordítások 

 2019 2020 
Bírság, kamat 9 24 
Céltartalék várható kötelezettségre 4 000 0 
Vevőkre elszámolt értékvesztés 1 115 0 
Kontribúció kifizetés Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Gyermekalapjának 143 008 180 917 

ebből vállalkozási tevékenység: 0 11 877 
Tárgyi adományok COVID vészhelyzetben 
levő gyermek intézményeknek. 0 40 846 

Gyermekbarát település önkormányzati 
támogatás  6 006 0 

Rajtad áll a Jövő (Youth challenge) nyertes 
csapatok projekt támogatása  2 422 845 

Gyermekek korai fejlesztés támogatások 0 3 502 
Egyéb tételek, kerekítés 24 88 
Összesen: 156 584 226 222 

*adatok ezer forintban értendők 

**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és 
segélyezési alapjait támogatja. 

 
Az egyéb ráfordítások 44,4% -al, azaz 69,6 millió forinttal növekedtek. A nemzetközi UNICEF-
nek fizetendő kontribúció összege 26,5%-al, azaz 38 millió forinttal növekedett. Ez közvetlen 
szerencsés következménye a megnövekedett támogatásunknak. A növekedés másik oka a 
40,8 millió tárgyi adomány, amit a COVID vészhelyzetben levő gyermekeket ellátó 
intézményeknek adományoztunk. Ennek nagyrészét más vállalatoktól kaptuk (lásd egyéb 
bevételeket), de voltak egészségügyi termékek, amiket saját magunk vásároltunk 
adományozás céljából.   
 
6.7. Pénzügyi műveletek bevételei 

 
 

2019 2020 

Árfolyamnyereség  268 1 
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 2  2 
Összesen: 270 3 

*adatok ezer forintban értendők 

 

6.8. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

 
 2019 2020 
Árfolyamveszteség 122 117 
Összesen: 122 117 

*adatok ezer forintban értendők 
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6.9. Vállalkozási tevékenység bemutatása  

 
 

2019 2020 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 67 13 500 
Anyagköltség              -67 0 
Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 -1 623 
Egyéb ráfordítás - Kontribúció kifizetés Egyesült 
Nemzetek Szervezetének Gyermekalapjának 0 -11 877 

Vállakozási tevékenység Tárgyévi eredmény: 0 0 
 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagosan, csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A 
tárgyévben az egyik kampányunkat egy multinacionális vállalat reklám szerződés keretében 
támogatta, ahol, mint a kampány fő és első számú támogatója jelenítettük meg őket.  Az ehhez 
kapcsolódó kommunikációs költségeket elszámoltuk az igénybe vett szolgáltatások értékében, 
a tranzakció eredményét pedig kontribúciós kifizetés formájában átadjuk az Egyesült 
Nemzetek Gyermekalapjának/ENSZ Gyermekalapjának, hogy ezzel az összeggel az 
elsődleges közhasznú cél szerinti tevékenységünk alapján tudjuk támogatni a világ 
legnehezebb sorsú gyermekeit. Az előző év vállalkozási tevékenysége egy munkavállalónak 
tovább számlázott költséget tartalmazott.  

 
7. A KIADÁSOK ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉG SZERINT AZ 
ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE SORÁN 
 

2020-ban az Alapítvány ráfordításainak teljes összege 93,3 millió forinttal növekedett, aminek 
fő elemei: 37,9 millió Ft extra kontribúció, 43,1 millió Ft növekedés a helyi programok 
megvalósításával kapcsolatos költésekben és 23,7 millió Ft növekedés az igénybe vett Pro 
bono szolgáltatások értékében. Az adománygyűjtés költségeinek és bérek összegének kisebb 
csökkenése a COVID vészhelyzet miatt foganatosított „óvatosság” eredménye.  
 

 2019 2020 

Bérek 121 093 114 732 

Kontribúció** 143 008 180 917 

Pro bono szolgáltatások értéke 48 711 72 383 

Adománygyűjtés költsége (bér nélkül)  81 470 76 455 

Helyi Programok költsége ( bér nélkül)  61 817 104 903 

Egyéb 3 567 3 570 

Összesen:  459 666 552 960 

*adatok ezer forintban értendők 
 

**A kontribúció az az összeg, amivel a magyar UNICEF a különféle nemzetközi programok fenntartását és 
segélyezési alapjait támogatja. 
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A kiadásainkat az alapító okiratunkban meghatározott célok és tevékenységek szerint 
határozzuk meg és tartjuk nyilván, így a költségek az adományszervezéshez, a gyermekjogok 
belföldi és külföldi népszerűsítéséhez, a nemzetközi segélyezési programok támogatásához, 
illetve a szervezet alapvető működéséhez kapcsolódnak. 
 
Költségek tevékenységek szerint:  

 

 
Munkaerő 

költség 

Projekt és 

agyag 

költség 

Összesen: 

Adományszervezés 81 066 76 455 157 521 

Hazai és nemzetközi gyermegjogi és 

kommunikációs tevékenység 
26 639 177 286 203 926 

Nemzetközi programok és segélyezési alapok  180 917 180 917 

Irodai-és bérjellegű költségek (projektekhez, 

kampányokhoz nem köthető)  
7 027 3 570 10 596 

Összesen:  114 732 438 228 552 960 

*adatok ezer forintban értendők 

 

7.1. Kontribució összeg felhasználása a globális UNICEF nemzetközi szervezet 
által   

A globális programok számára gyűjtött adományok jelentős hányada általános célú, mely 
lehetővé teszi, hogy az UNICEF nemzetközi szervezete (Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Gyermeklapja) a támogatásokat ott használja fel, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ezek a 
támogatások az UNICEF 5 év alatti gyermekhalálozás elleni munkáját, az éhínség 
csökkentését, oltások eljuttatását, tiszta ivóvíz biztosítását, a gyermekek erőszakkal szembeni 
védelmét, az iskolázottság növelését és a gyermekjogok érvényesülését támogatják a 
világban.  A támogatások kisebb hányada célzottan kerül továbbításra. Ez jellemzően a 
természeti katasztrófákkal kapcsolatos és háborús helyzetekben nyújtott segítséget jelenti.  
A kontribúció az az összeg, amit a magyar UNICEF utal a globális UNICEF központja részére, 
amellyel a különféle nemzetközi programok fenntartását és világszervezet segélyezési alapjait 
támogatja. 
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A tárgyévben a kontribúció összege, - amit a magyar UNICEF utal a globális UNICEF központ 
részére, a különféle nemzetközi programok fenntartására és a szervezet segélyezési 
alapjainak támogatására – 38 millió forinttal, 26,5 százalékkal haladta meg az alapítvány 2019. 
évi hozzájárulását, mely az alapítvány tárgyéviben elért nagyobb adománygyűjtési 
eredményének köszönhető 
 
A szervezet gazdálkodásának részleteit az egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági 
melléklet tartalmazza.  
 

A koranavírus hatása az Alapítvány működésére   

A koronavírus járvány hatását a 2020 év. márciusától érezte meg a szervezet.  Azóta 
folyamatosan mérlegeljük a járványhelyzet egészségügyi, pénzügyi és szakmai kockázatait. 
Az UNICEF Magyarország munkatársainak már a járvány eleje óta biztosított az otthonról 
végzett munka lehetősége, ennek feltételei informatikai és egyéb szempontokból biztosítottak. 
Szigorú biztonsági szabályokat vezettünk be azoknak a számára, akik mégis az irodai 
munkavégzést választották. Ezeket a belső szabályokat az aktuális járványhelyzet 
súlyosságához mérten alakítottuk az év során.  

 Helyi programjainkat átszerveztük a biztonsági megfontolásoknak megfelelően, segítő 
tevékenységeinket - a nyár kivételével - az online térbe helyeztük át. Az Alapítvány fő irányító 
szerve, a Kuratórium a járványügyi válság időszakában szintén online tartja megbeszéléseit. 

 





19KOZ
Közlemény

az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

Neve:

Székhelye:

Kedvezményezett szervezet adószáma:
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)

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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S
 (

B
)

Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

A kedvezményezett azonosító adatai
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S
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A
-2

)

01.

04.

03.

02.

Szervezeti formája:

Bírósági nyilvántartási száma:

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:

Képviselője:

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

1 8 2 1 2 7 1 8 2 4 2

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány

1 0 7 7 Budapest , Wesselényi utca 16

2

01-01-0011349

2 0 1 1 0 4 1 9

Mészáros Antonia

Adománygyüjtés ( Alapitó okirat 3.1(a))

Unicef céljainak és programjainak népszerüsitése ( Alapitó okirat 3.1 (c))

Gyermekjogok megismertetése, ösztönzése, támogatása ( Alapitó ok. 3.1(b) és (e)

2 0 1 1 0 4 1 9
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19KOZ-01 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

A

A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg:

A rendelkező évben (2019-ben) köztartozásra visszatartott összeg:

A1

7.

A2

A tartalékolás célja:

Cél szerinti tevékenységre:

A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

Működésre:

8.

A3

A4

A5

A6

A7

9.

10.

5.

Ebből a 2021. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5):

1.

2.

3.

4.

Reklám és marketing célra:6.

Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (18KOZ A6):

Működésre:

B

B1

B2

B3

B4

B5

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):

Reklám és marketing célra:

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2020). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2019) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

23.

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált, 
visszafizetendő összeg (C4-C3):

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

A tárgyévben reklám és marketing célra

ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):

Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra 
 felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6):

24.

25.

26.

27.

C

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

17.

18.

19.

20.

A tárgyévben működésre 

21.

22.

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány

1 8 2 1 2 7 1 8 2 4 2

0
forint

6 480 978 forint

2 170 956
forint

1 906 027
forint

573 039
forint

1 830 956
forint

2021 cél tevékenységi programok támogatása

2 988 849 forint

2 988 849
forint

0
forint

0
forint

forint

7 638 871 forint

5 159 805
forint

1 909 718
forint

1 906 027
forint

763 887
forint

573 039
forint

0
forint

0
forint

0
forint

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2021.05.28 13.35.02



11.

12.

13.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
 felhasználási célok összegszerű megjelölésével

(max. 1200 karakter)

19KOZ-02 Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Adószáma:

UNICEF Magyar Bizottság Alapitvány

1 8 2 1 2 7 1 8 2 4 2

A felhasználás a hazai gyermekjogi terület tevékenységét támogatja, gyermekjogok

ismertetését és érvényesítésének elősegítését, gyermekbántalmazás elleni

programokat, valamit olyan hazai-programok megvalósítását, mint az UNICEF által 

működtetett Ébresztőóra gyerekjogi iskolai program, és a Kilátó Élményprogram. 

Programokat indítottunk a világjárvány gyermekeket érintő negatív hatásainak

mérséklésére is.

A Kilátó Élményprogram gyermekotthonokban élők lelki, mentális megerősítését

szolgálja,azzal,hogy a gyermekeknek mentorálást,sport- és kulturális élményeket,

illetve ezekre épülő fejlesztő foglalkozásokat nyújt, hogy ellenállóbbá váljanak

az élet kihívásaival szemben. 2020-ban a Kilátó élményprogram keretében

rendszeres online foglalkozásokat tartottunk négy gyermekotthonban, 

nyáron a gyerekek kalandterápiás táborokban vehettek részt, valamint online 

élményeket is biztosítottunk számukra. 
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