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BESZÁMOLÓ A HUNGARY HELPS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT ZRT. 2020. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

 

Bevezetés: 

Magyarország Kormánya nemzetközi segítségnyújtási politikáját arra az alapelvre helyezi, 

hogy az instabil államokból kiinduló migrációs folyamatokat a kiindulási helyszínen vagy az 

ahhoz lehető legközelebb eső földrajzi régióban történő segítségnyújtással célszerű kezelni. 

Ezenkívül a Kormány a világon elsőként tűzte zászlajára  ̶  kormányzati programként  ̶  az 

üldözött keresztény közösségek megsegítésének ügyét. A válság sújtotta közösségeknek 

nyújtott támogatások a belső stabilitás megteremtésével a közösségek szülőföldön 

maradásához és rehabilitálásához járulnak hozzá. Ennek megvalósítására hívta életre 

Magyarország Kormánya a Hungary Helps Programot (a továbbiakban: HHP). A Hungary 

Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a HHP keretében a 2020. évben 

is folytatta humanitárius küldetését, kulcsszerepet vállalva a politikai és gazdasági szereplők 

által ideológiailag és pénzügyileg támogatott, Európára nehezedő illegális migráció 

mérséklésében. A Társaság ezáltal fontos szerepet vállalt az illegális migráció Európát és 

hazánkat fenyegető hatásai (párhuzamos társadalmak kialakulása, társadalmi kihívások, 

szociális ellátórendszerek terhelése, radikalizálódás, biztonságpolitikai kihívások, stb.) 

megelőzésében. A 2016-ban, a nem magyar állampolgárok kötelező betelepítése tárgyában 

tartott népszavazás eredménye egyértelműen kijelölte azt az elvet, amelyet a HHP is képvisel, 

miszerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt kell Európába hozni. Az 

Európai Unióban a számos tagállam által kezdetben követett migrációpárti politikát mára a 

magyar megközelítés szerinti politika váltotta fel, mivel bebizonyosodott, hogy a magyar 

modell alkalmas a migrációs krízis kezelésére. A helyben alkalmazott segítségnyújtás 

alapelve a koronavírus-járvány miatt még jelentősebb lett, ezt követve nemcsak a 

válsághelyzetek által fenyegetett emberek szülőföldön való megmaradását és otthonaikba való 

visszatérését tette lehetővé a Társaság a HHP keretében, hanem a biztonsági és egészségügyi 

fenyegetést is jelentő migrációs nyomás enyhítéséhez is hozzájárult. A HHP 2020-ban 

mérföldkőhöz ért: a program közvetlen kedvezményezetteinek száma meghaladta a 100 000 

főt, tehát százezer szükséget szenvedő ember részére tette lehetővé, hogy az illegális migráció 

helyett a visszatérést és az otthonmaradást válassza. 

Célkitűzések 

A Társaság szakmai irányításért felelős politikai vezetői feladatokat a Miniszterelnökség 

Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős 

Államtitkárság (a továbbiakban: ÜKHUÁT) látja el. A Társaságnál igazgatóság 

megválasztására nem került sor, az igazgatóság jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:283. §-a alapján vezető tisztségviselőként a 

Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a Társaság napi, operatív 

munkáját, feladatát munkaviszony keretében végzi. A Hungary Helps Programról szóló 2018. 

évi CXX. törvény (a továbbiakban: HHP tv.) 4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Társaság 

közfeladatként látja el a HHP keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok 

tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 

szerinti kezelő szervi feladatokat. Ezen feladatok a következők: a nemzetközi humanitárius 

segítségnyújtási projektek, adományok, támogatási szerződések előkészítése, a közvetlen, 

gyors és hatékony segítségnyújtás biztosítása; a támogatási szerződések megkötése, 

adományozó levelek kiadása, illetve az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, 

valamint humanitárius katasztrófák áldozatai számára támogatások kifizetése; a projektek 

nyomon követése, megvalósulásának ellenőrzése, beszámoltatás, jelentéstétel és elemzés az 
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átláthatóság és hatékonyság biztosítása érdekében. A HHP-ra biztosított költségvetési 

forrásokból biztosított adományokat kizárólag a Társaság kezelheti, illetve adhatja ki a 

kedvezményezetteknek. A Miniszterelnökséggel 2019. június 26-án megkötött Kezelőszervi 

megállapodás értelmében a Társaság kezelőszervként jár el a tárca két fejezeti kezelésű 

előirányzata tekintetében: 30/1/28/2 Intervenciós Támogatási Keret (ÁHT 367228); 30/1/28/3 

Hungary Helps Program (ÁHT 378539). A HHP növekvő nemzetközi elismertsége és az 

ahhoz csatlakozni kívánók egyre szélesedő köre miatt a Társaság közös projektek 

lebonyolításában vesz részt a Kolping Szövetséggel, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerülettel és az Ouvre d’Orient francia szervezettel, fogadja a külső adományokat és 

támogatásokat, valamint gondoskodik azok projektalapú megvalósításáról. A gyorssegély 

válsághelyzetekben rövid időn belül képes hozzájárulni emberi életek megmentéséhez és a 

szenvedés azonnali enyhítéséhez. A 2020-ban kezelt gyorssegély jellegű adományok közül 

kiemelkedő jelentőségű a MaronitaPatriarkátusnak nyújtott gyorssegély, melynek célja az 

augusztus 4-én Libanonban, Bejrútban bekövetkezett robbanás áldozatainak megsegítése. A 

347 584 eFt adomány, mintegy 24 óra alatt érkezett meg a kedvezményezett félhez, így a 

lehető legrövidebb idő alatt jutott el a segítség a rászoruló családokhoz. 

Az élelmezéssegélyezési akcióterv keretében 52 800 eFt-ból 6 szervezet részére (Nyolc 

Boldogság Közösség, Antióchiai Görög Ortodox Patriarkátus, Szír Ortodox Patriarkátus, 

Örmény Apostoli Egyház Szíriában, Nigériai Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas 

Lebanon) Szíriába, Nigériába, Libanonba és a Kongói Demokratikus Köztársaságba azonnali 

pénzadomány került kiutalásra. Az egyenként 8 800 eFt segélycsomag célja az élelmiszer 

gyorssegély biztosítása a halálos áldozattal is járó éhínség sújtotta családok számára.  

A HHP tv. 2. § (9) bekezdése értelmében a Társaság feladatai közé tartozik a nemzetközi 

humanitárius segítségnyújtásra és a fejlesztési együttműködésre biztosítandó források 

bevonása a HHP tv. 2. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladatai elérése érdekében. 

A HHP tv.-ben előírt kötelezettségnek eleget téve a Társaság megkezdte a felkészülést az 

európai uniós és más nemzetközi források lehívására, az ahhoz szükséges szervezeti feltételek 

kialakításával. 

Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 

szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 365/2020. 

(VII. 28.) Korm. rendelet], valamint az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” 

elnevezésű program Tempus Közalapítvány és a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti átadás-átvételi eljárásával kapcsolatban 

szükséges intézkedésekről szóló 1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 

1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat] alapján az „Ösztöndíjprogram Keresztény 

Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) „feladat 

jogutódlással” 2020. augusztus 5-től a Társaság kezeli, a Korm. rendelet 1. §-a alapján. 

Általános információk 

A Társaság a magyar jog szerint bejegyzett gazdasági társaság. A Társaság cégjegyzékszáma 

01-10-140251. A Társaság székhelye: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.; weboldala: 

www.hungaryhelps.gov.hu. A Társaságnál közgyűlés nem működik. 

 

Társaságirányítás, szervezeti struktúra: 

Alapító az állam nevében az MNV Zrt. 

Tulajdonosi jogok gyakorlása Miniszterelnökség 

http://www.hungaryhelps.gov.hu/
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Elhatárolt irányítási hatáskörök 

A miniszter által átruházott tulajdonosi joggyakorló 

hatáskörben eljáró politikai felsővezető 

vagy szakmai felsővezető 

közigazgatási államtitkár  

Szakmai irányítást ellátó  

politikai felsővezető 

Azbej Tristan, államtitkár  

A Társaság ügyvezetője (vezérigazgató) 2020. február 14-ig: Márki Gábor 

2020. február 15-től: Kovács-Pifka 

Péter 

 

A Társaság Alapszabálya a Társaság részére háromtagú felügyelőbizottságot (a továbbiakban: 

FB) hozott létre, amely FB a Ptk. 3:122 § (3) bekezdése, valamint az Alapszabályban 

foglaltaknak megfelelően a Felügyelőbiztosság által elfogadott ügyrendben foglaltak szerint 

működik és negyedévente ülésezik.  

A Társaság 5 db, 1 000 eFt, névértékű és 14 831 eFt kibocsátási értékű „A” sorozatú 

dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki. Az összes részvény névértéke együttesen 5 000 

eFt, a kibocsátási értéke együttesen 74 157 eFt. A részvények kibocsátási értékének 100 %-át 

az Alapító teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátotta. 

A Társaság gazdálkodása 

A Társaság működéséhez szükséges forrást 2020. évre vonatkozóan a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség 

fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött 

keresztények segítésének feladatai jogcímcsoporton belül az 5. Hungary Helps Ügynökség 

Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása soron szereplő 298 500 eFt biztosítja. A fejezeti 

kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 

szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. melléklet 18 f. sora, majd 2020. február 20-tól 35. 

sora szerint az Előirányzat fedezetet biztosít a Társaság szakmai feladatainak ellátására. Az 

előirányzat terhére költségvetési támogatás – az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pontjában 

foglaltakkal összhangban – pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés 

alapján, támogatási szerződéssel – a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy 

megvalósult tevékenységre is – benyújtható. A Társaság három további támogatási igénnyel 

élt 2020-ban, amikre támogatást is kapott: 1.) „A "Humanitárius segítségnyújtás intézményi 

lehetőségei" megnevezésű, Budapesten tartandó kerekasztal beszélgetés és online workshop 

megszervezésének támogatása” (19 500 eFt, melyből 2020-ban a teljes összeg felhasználásra 

került); 2.) „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű program megvalósítása 

2020.08.05. - 2021.12.31. közötti időszakban (76 000 eFt, melyből 2020-ban felhasználásra 

került: 12 553 eFt); 3.) „A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 

ellátása érdekében nemzetközi humanitárius segítségnyújtásra és a fejlesztési 

együttműködésre biztosítandó európai uniós forrásszerzési lehetőségek megvalósításának 

támogatása” (64 700 eFt, melyből 2020-ban felhasználásra került: 1 733 eFt). A Társaságnál 

2020-ban nem volt folyamatban külső vizsgálat. A Társaság állományi létszáma 2020. 

december 31-ig 23 főre bővült. Az elsődleges cél, miszerint a Társaság működését a hatályos 

törvényi előírásoknak megfelelően elvégezze, teljesült. A működéshez elengedhetetlenül 

szükséges személyi állományt és eszközállományt sikerült biztosítani. A szabályos 

működéshez elengedhetetlenül szükséges szabályzatok elkészültek.  
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Adatszolgáltatási kötelezettségek 

Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettsége van a Társaságnak a Miniszterelnökség, 

Költségvetési és Intézményfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: ME KIF) felé, mely a 

következőkből áll: időközi költségvetési jelentés havonta; időközi mérlegjelentés 

negyedévente; elemi költségvetés évente; éves költségvetési beszámoló évente; előrejelzés 

(évente hat alkalommal). A Miniszterelnökség, Közigazgatási Államtitkárság, 

Társaságfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: TFFO) felé: havi kontrolling riport; éves 

üzleti terv; negyedéves, éves beszámoló. 

Könyvvizsgálat 

A Társaság könyvvizsgálója a 2020-as év tekintetében az A-Geni Könyvvizsgáló és 

Tanácsadó Iroda Kft.. A kiadott független könyvvizsgálói jelentés alapján az „éves beszámoló 

megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről 

a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban”. 

Mérleg és eredménykimutatás 

 

MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák) 

adatok eFt-ban 

Sor- 

szám 
A tétel megnevezése 

Előző év Előző év 

módosítás

ai 

Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök (2. + 10. + 18. sor) 50 423   59 844 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok) 50 000   59 023 

3. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0   0 

4. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0   0 

5. 3. Vagyoni értékű jogok 50 000   59 023 

6. 4. Szellemi termékek 0   0 

7. 5. Üzleti vagy cégérték 0   0 

8. 6. Immateriális javakra adott előlegek 0   0 

9. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0   0 

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 423   821 

11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

0   0 

12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0   0 

13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 423   769 

14. 4. Tenyészállatok 0   0 

15. 5. Beruházások, felújítások 0   0 

16. 6. Beruházásokra adott előlegek 0   52 

17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0   0 

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

(19-28. sorok) 

0   0 

19. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0   0 

20. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 

vállalkozásban 

0   0 

21. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0   0 

22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni 

részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

0   0 
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23. 5. Egyéb tartós részesedések 0   0 

24. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban 

0   0 

25. 7. Egyéb tartós részesedések 0   0 

26. 8.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0   0 

27. 9. Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése 

0   0 

28. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 

különbözete 

0   0 

29. B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) 87 107   195 251 

30. I. Készletek (31.+32.+33.+34.+35.+36.) 0   0 

31. 1. Anyagok 0   0 

32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0   0 

33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 0   0 

34. 4. Késztermékek 0   0 

35. 5. Áruk 0   0 

36. 6. Készletekre adott előlegek 0   0 

37. II. Követelések 

(38.+39.+40.+41.+42.+43.+44.+45.) 

0   9 206 

38. 1. Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők) 

0   0 

39. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0   0 

40. 3. Követelések jelentős tulajdoni viszonyban 

lévő vállalkozással szemben 

0   0 

41. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben 

0   0 

42. 5. Váltókövetelések 0   0 

43. 6. Egyéb követelések 0   9 206 

44. 7. Követelések értékelési különbözete 0   0 

45. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési 

különbözete 

0   0 

46. III. Értékpapírok (47.+48.+49.+50.+51.+52.) 0   0 

47. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0   0 

48. 2. Jelentős tulajdoni részesedés 0   0 

49. 3. Egyéb részesedés 0   0 

50. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 0   0 

51. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

0   0 

52. 6. Értékpapírok értékelési különbözete 0   0 

53. IV. Pénzeszközök (54. + 55.) 87 107   186 045 

54. 1. Pénztár, csekkek 0   0 

55. 2. Bankbetétek 87 107   186 045 

56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok) 16   78 

57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0   0 

58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli 

elhatárolása 

16   78 

59. 3. Halasztott ráfordítások 0   0 

60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. 

sor) 

137 546   255 173 
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MÉRLEG "A" változat 

Források (passzívák) 

adatok eFt-ban 

Sor- 

szám 

A tétel megnevezése 
Előző év 

Előző év 

módosításai 
Tárgyév 

61. D. SAJÁT TŐKE (62. + 64. + 65. + 66. + 67. + 

68. + 71. sor) 
12 985   12 985 

62. I. JEGYZETT TŐKE 5 000   5 000 

63. 58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés 

névértéken 
0   0 

64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 

FIZETETT TŐKE (-) 
0   0 

65. III. TŐKETARTALÉK 69 157   69 157 

66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0   -61 172 

67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0   0 

68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70. 

sorok) 
0   0 

69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0   0 

70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0   0 

71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY -61 172   0 

72. E. Céltartalékok (73.-75. sorok) 0   0 

73. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0   0 

74. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0   0 

75. 3. Egyéb céltartalék 0   0 

76. F. Kötelezettségek (77. + 82. + 92. sor) 72 986   37 056 

77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETT- SÉGEK 

(78-81. sorok) 
0   0 

78. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
0   0 

79. 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős 

tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

0   0 

80. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

0   0 

81. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

gazdálkodóval szemben 
0   0 

82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK (83-91. sorok) 
0   0 

83. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0   0 

84. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 0   0 

85. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0   0 

86. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0   0 

87. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0   0 

88. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
0   0 

89. 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 
0   0 
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90. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 
0   0 

91. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0   0 

92. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (93. és 95-

104. sorok) 
72 986   37 056 

93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0   4 

94.  ebből: az átváltoztatható és átváltozó 

kötvények 
0   0 

95. 2. Rövid lejáratú hitelek 0   0 

96. 3. Vevőktől kapott előlegek 0   0 

97. 4. Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 
13 571   19 198 

98. 5. Váltótartozások 0   0 

99. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 
0   0 

100. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős 

tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

0   0 

101. 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

0   0 

102. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 59 415   17 854 

103. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0   0 

104. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési 

különbözete 
0   0 

105. G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. 

sorok) 
51 575   205 132 

106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0   141 717 

107. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása 
1 575   4 392 

108. 3. Halasztott bevételek 50 000   59 023 

109. Források összesen (61. + 72. + 76. + 105. 

sor), mérlegfőösszeg 
137 546   255 173 

 

A befektetett eszközök értéke 59 844 eFt, melyből 59 023 eFt a DOTO támogatáskezelő 

informatikai rendszer, melyet 2019. december 30-án 50 000 eFt értékben adományként kapott 

a Társaság a ZIP 2000 Kft-től (jogutódja: DOTO Systems Zrt.) és 2020-ban 8 000 eFt + áfa 

összegben fejlesztett. 821 eFt egyéb eszközökből áll össze (számítógép, bútor, egyéb 

informatikai eszköz). A Forgóeszközök értéke 195 251 eFt, melyből 186 045 eFt összeg banki 

számlapénz formájában állt a Társaság rendelkezésére, 9 206 eFt pedig egyéb követelésként 

szerepelt a nyilvántartásokban 2020. december 31-én. Aktív időbeli elhatárolások 78 eFt 

értékben. Saját tőke 12 985 eFt, melyből 5 000 eFt a jegyzet tőke, 69 157 eFt a tőketartalék, 

és -61 172 eFt az eredménytartalék. A kötelezettségek értéke 37 056 eFt, melynek teljes 

összege rövid lejáratú kötelezettségként jelenik meg a mérlegben. Ebből kötelezettségek 

áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 19 198 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettség 17 

854 eFt, melyből 17 000 eFt kötelezettségvállalással terhelt adomány. A Passzív időbeli 

elhatárolások összege 205 132 eFt, melyből bevételek passzív időbeli elhatárolása 141 717 

eFt, költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 392 eFt, halasztott bevétel 59 023 

eFt. Ez utóbbi a DOTO informatikai rendszer nyilvántartott értékének elhatárolását jelenti. 
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Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 

adatok eFt-ban 

Sor- 

szá

m 

A tétel megnevezése Előző év 

Előző év 

módosítás

ai 

Tárgyév 

1. Belföldi értékesítés árbevétele 0   0 

2. Exportértékesítés nettó árbevétele 0   0 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 0   0 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0   0 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0   0 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.; 04.) 0   0 

III. Egyéb bevételek 50 497   328 561 

  III. sorból: visszaírt értékvesztés 0   0 

05. Anyagköltség 910   2 952 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 38 263   111 636 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 645   1 479 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0   0 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0   0 

IV. Anyag jellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 

09.) 
39 818 

  
116 067 

10. Bérköltség 57 057   154 059 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 426   19 363 

12. Bérjárulékok 10 199   25 887 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.) 71 682   199 309 

VI. Értékcsökkenési leírás 132   5 116 

VII

. 

Egyéb ráfordítások 
1 

  
8 044 

  VII. sorból: értékvesztés 0   0 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE (I.; II.; III.; I-IV-V-VI-VII.) 
-61 136 

  
25 

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0   0 

  13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0   0 

  14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 

árfolyamnyeresége 
0 

  
0 

  15. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 
0 

  
0 

  16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 0   0 

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 4   14 

  17. sorból: értékelési különbözet 0   0 

VII

I. 

Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 

16. + 17.) 
4 

  
14 

18. Részesedésekből származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek 
0 

  
0 

  18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó 0   0 
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ráfordítások, árfolyamveszteségek 

  19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0   0 

  Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 

értékvesztése 

0   
0 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  40   39 

  22. sorból: értékelési különbözet 0   0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.; 19.; 20.; 

21.; 22.) 
40 

  
39 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 

(VIII.-IX.) 
-36 

  
-25 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.) -61 172   0 

X. Adófizetési kötelezettség 0   0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) -61 172   0 

 

Az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye 0 eFt. Ez a következőkből 

tevődik össze. A Társaságnak kizárólag Egyéb bevétele keletkezett, összesen 328 561 eFt 

értékben. Anyagjellegű ráfordítások 116 067 eFt-ot tettek ki, melyből anyagköltség 2 952 eFt, 

igénybevett szolgáltatások értéke 111 636 eFt, egyéb szolgáltatások értéke 1 479 eFt. 

Személyi jellegű ráfordítások 199 309 eFt-ot tettek ki, melyből bérköltség 154 059 eFt, 

személyi jellegű egyéb kifizetések 19 363 eFt és bérjárulékok 25 887 eFt értékben 

szerepelnek. Értékcsökkenési leírás 5 116 eFt volt, a DOTO informatikai rendszer folyamatos 

és a kis értékű tárgyi eszközök egyszeri leírásaként. Egyéb ráfordítások összege 8 044 eFt 

volt. Fentiek alapján az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 25 eFt-ot tett ki. A pénzügyi 

műveletek egyéb bevételi 14 eFt-ot tettek ki, míg a pénzügyi műveletek ráfordításai 39 eFt-ot 

(árfolyamveszteség). Ez alapján a Pénzügyi műveletek eredménye -25 eFt volt. Az Üzemi 

(üzleti) tevékenység eredménye és a Pénzügyi műveletek eredménye együttesen adják az 

Adózás előtti eredményt, melynek összege 0 eFt. Mivel a Társaságnak adófizetési 

kötelezettsége nem volt, ezért ez megegyezik az Adózott eredménnyel.  

 

Szakmai beszámoló a 2020-ban kifizetett adományokról 

A humanitárius segítségnyújtás magyar modellje 

A HHP Magyarország humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységét összefogó 

kormányzati kezdeményezés, egy olyan keretprogram, amely ernyőként foglalja magában a 

magyar állam Kárpát-medencén kívüli segélyezési tevékenységét. A HHP célja a 

multilaterális programokban való részvétel helyett közvetlen segítségnyújtás a humanitárius 

válsághelyzetek áldozatainak, valamint a segítségnyújtás módjának az áldozatok igényéhez 

való alakítása. A HHP a segítséget viszi oda, ahol a baj van, nem a bajt hozza 

Magyarországra, Európába. A HHP a világon az első ilyen közigazgatási egységként 

gondoskodik kiemelten az üldözött keresztény közösségek megsegítéséről, amely az emberi 

méltóságukban és a vallásszabadsághoz való jogukban csorbát szenvedő, gyakran fizikai 

erőszakkal fenyegetett és üldözött közösségek szülőföldjükön történő megmaradását 

szolgálja. A HHP az üldözött keresztényeken kívül más hátrányos megkülönböztetést és 

üldöztetést szenvedő vallási és/vagy etnikai csoportot is támogat, azzal a céllal, hogy ezen 

közösségek esetében is a szülőföldön való megmaradást, illetve az oda történő visszatérés és 

az ehhez szükséges feltételek megteremtését segítése elő. A HHP jelentős részét teszi ki 

továbbá a természeti katasztrófák miatt bekövetkezett szükséghelyzetekben történő gyors és 

hatékony segítségnyújtás, úgy mint földrengések, árvizek, illetve a szárazság és vízhiány. A 
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fent felsoroltak mellett a HHP – mint keretprogram – részét képezi minden humanitárius célú 

segítségnyújtás, pénz- vagy tárgyadomány, illetve egyéb humanitárius természetű akció, 

amelyet a magyar kormány vagy a központi közigazgatás bármely szerve kezdeményez, 

illetve bonyolít le. A HHP a közvetlen, helyben történő humanitárius segítségnyújtás és 

nemzetközi fejlesztés terén elért eredményeit elsősorban a támogatási tevékenységeknek, a 

valós problémákra választ adó programozási gyakorlata garantálja. Eszerint az ÜKHUÁT 

közvetlenül a szükséget szenvedő közösségek elöljáróival, például egyházi vezetőivel létesít 

kapcsolatot, akik segítségével lehetővé válik az adott közösségeket sújtó körülmények valós 

felmérése és az azonnali, valamint hosszabb távú szükségletek beazonosítása. A helyi 

közösségektől így beszerzett igényfelméréseket az államtitkárság szakmai főosztályai, azon 

belül a regionális és a különböző típusú kihívásokra szakosodott elemzők – támogathatóság 

szempontjából – megvizsgálják, ennek során meggyőződnek az üldöztetés és szükséghelyzet 

tényéről és mértékéről, háttérelemzést végeznek az adott helyi partnerről, illetve 

megvizsgálják, hogy a kért támogatás – megvalósulása esetén – miként szolgálná a HHP fent 

kifejtett céljait, illetve Magyarország Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiájában 

meghatározott prioritásokat. A kialakított szakmai álláspont képezi a döntés-előkészítés 

alapját. A Társaság végzi a támogatáskezelést és a projektek megvalósulásának a nyomon 

követését. A 2020-as év során a HHP-ben ötvenegy alkalommal került sor adomány 

kifizetésre, összesen 5 328 240 eFt értékben. Az adományokból negyvenhárom kifizetés a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által meghatározott, a hivatalos 

fejlesztési támogatás (ODA) keretein belül elszámolható, 5 023 796 eFt összegben. 
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A Hungary Helps Program keretében 2020-ban nyújtott támogatások adatai 

Régió 
Kedvezmény

ezett neve 
Ország 

Projekt 

helyszíne 
Projekt neve 

Programtí

pus 

Kormányh

atározat 

száma 

Adomány 

összege 

(eFt) 

Közel-

Kelet 

Pázmány 

Péter 

Katolikus 

Egyetem 

Libanon 

25 

település 

Libanon-

szerte 

Libanoni 

templomrekonst

rukció III. 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 600 000 

Szentföldi 

Ferences 

Kusztódia 

Izrael 
Kána 

(Galilea) 

A Szentföldi 

Ferences 

Kusztódia kánai 

iskolájának 

támogatása 

Oktatás n.r. 340 000 

Roads of 

Success 
Szíria - 

Szíriában és 

Irakban tett 

keresztények 

elleni népirtás 

bizonyítékainak 

gyűjteménye 

Érdekképvi

selet 
n.r. 30 900 

Caritas 

Jordan 
Jordánia 

Samakia, 

Madaba, 

Ammán 

A jordániai 

„Irgalmasság 

kertje” projekt 

támogatása 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 30 000 

Zahléi Szír 

Ortodox 

Érsekség 

Libanon Zahlé 

A Zahléi Szent 

György Szír 

iskola 

támogatása 

Oktatás n.r. 13 000 

Jeruzsálemi 

Latin 

Patriarkátus 

Iskolái 

Palesztin 

Hatóság 
Ramallah 

Katolikus 

iskolák 

berendezésének 

felújítása 

Oktatás n.r. 3 000 

Jeruzsálemi 

Latin 

Patriarchátus 

Jordániai 

Vikariátus 

Jordánia 
Több 

város 

Jeruzsálemi 

Latin 

Patriarchátus 

iskoláinak 

támogatása 

Oktatás 
1413/2020.  

(VII. 15.) 
154 000 

Jeruzsálemi 

Latin 

Patriarchátus 

Palesztin 

Hatóság 

Több 

város 

Jeruzsálemi 

Latin 

Patriarchátus 

iskoláinak 

támogatása 

Oktatás 
1413/2020.  

(VII. 15) 
154 000 

Ciprusi 

Maronita 

Érsekség 

Libanon Bejrút 

Az augusztus 4-i 

bejrúti robbanás 

áldozatainak 

megsegítése 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

1469/2020.  

(VIII. 5.) 
345 840 

Pázmány 

Péter 

Katolikus 

Egyetem 

Szíria Krak 

Crac des 

Chevaliers 

lovagvár 

állagmegóvása 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

1321/2020.  

(VI. 12.) 
173 000 

Magyar 

Református 

Szeretetszolg

álat 

Alapítvány 

Örményor

szág 

Örményor

szág 

Az azeri-örmény 

konfliktusban 

menekültté vált 

örmény 

családok 

támogatása 

Gyorssegél

y 
n.r. 10 000 

Antióchiai 

Görög 

Ortodox 

Patriarkátus 

Szíria 
Damaszku

sz vidéke 

Élelmezéssegély

ezési akcióterv 

keretében 

azonnali 

Gyorssegél

y 

1646/2020.  

(X. 9.) 
8 800 
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pénzadomány 

nyújtása 

Szír Ortodox 

Patriarkátus 
Szíria - 

Élelmezéssegély

ezési akcióterv 

keretében 

azonnali 

pénzadomány 

nyújtása 

Gyorssegél

y 

1646/2020. 

(X. 9.) 
8 800 

Örmény 

Apostoli 

Egyház 

Szíriában 

Szíria 

Damaszku

sz - 

Homsz 

Élelmezéssegély

ezési akcióterv 

keretében 

azonnali 

pénzadomány 

nyújtása 

Gyorssegél

y 

1646/2020.  

(X. 9.) 
8 800 

Caritas 

Lebanon 
Libanon - 

Élelmezéssegély

ezési akcióterv 

keretében 

azonnali 

pénzadomány 

nyújtása 

Gyorssegél

y 

1646/2020.  

(X. 9.) 
8 800 

Szuverén 

Máltai 

Lovagrend 

Libanon Bejrút 

Libanoni 

segélyszállítmán

y eljuttatása 

Libanonba 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 4 000 

Örmény 

Apostoli 

Egyház 

Irakban 

Irak Irak 

Örmény 

Apostoli Egyház 

iraki 

projektjének 

támogatása 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 155 000 

Örmény 

Apostoli 

Egyház 

Szíriában 

Szíria Szíria 

Örmény 

Apostoli Egyház 

szíriai 

projektjeinek 

támogatása  

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 155 000 

Közel-

Kelet 

Jeruzsálemi 

Görög 

Ortodox 

Patriarkátus 

Jordániai 

Érseksége 

Jordánia Ammán 

Nagymennyiség

ű étel 

megfőzésére 

alkalmas 

konyha 

kialakítása 

Ammanban 

Újjáépítés-

rehabilitáció 
n.r. 14 000 

Moszuli Szír 

Ortodox 

Érsekség 

Irak Ankawa 

Erbili szír 

ortodox iskola 

építésének 

befejezése 

Oktatás 
2000/2020.  

(XII. 23.) 
1 062 000 

Szír Ortodox 

Patriarkátus 
Szíria 

Damaszk

usz 

Új damaszkuszi 

szír ortodox 

iskola 

felépítésének 

támogatása 

Szíriában 

Oktatás 
2000/2020. 

 (XII. 23.) 
1 062 000 

Szír Ortodox 

Patriarkátus 
Libanon Atchaneh 

A „Suboro” szír 

ortodox  

keresztény 

médiatermék 

működésének 

támogatása 

Oktatás 
2000/2020.  

(XII. 23.) 
106 200 

Afrika 

Onitsai 

Katolikus 

Érsekség 

Nigéria Onitsha 

Új mentőautó 

beszerzése és 

felszerelése az 

Egészségügy n.r. 6 000 
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onitshai kórház 

számára 

Africa 

Family Life 

Federation 

Uganda, 

Nigéria, 

Zambia, 

Kenya, 

Malawi, 

Zimbabwe, 

Dél-Afrikai 

Közt., 

Tanzánia, 

Kamerun 

 

Alive to World 

tankönyv 

kiadási projekt 

támogatása 

Oktatás n.r. 30 000 

Afrikáért 

Alapítvány 

Kongói 

Demokratik

us 

Köztársasá

g 

Kinshash

a 

külterület

e 

A College 

Othniel oktatási 

központ 

kapacitásbővítés

e: új 

osztálytermek 

és műhelyek 

kialakítása, 

szakképzés 

elindítása, az 

intézmény 

önkéntes 

programba 

történő 

bevonása 

Újjáépítés-

rehabilitáció 
n.r. 30 000 

Richárd 

Testvér 

Kongói 

Betegekért 

Alapítvány 

Kongói 

Demokratik

us 

Köztársasá

g 

Mbuji 

Mayi 

Centre 

Ophthalmologiq

ue St. Raphael 

szemészeti 

klinika 

napenergia 

rendszerének 

kiépítése 

Egészségügy n.r. 30 000 

Szülők Háza 

Alapítvány 
Ghána Accra 

Szülők Háza 

oktatást, 

nevelést, 

szociális 

felzárkózást és 

integrációt 

elősegítő 

programjának 

támogatása 

(1. projektelem) 

Oktatás n.r. 15 000 

Szalézi Rend 

Nyugat-

Afrikai 

Rendtartomá

nya 

Ghána 

Accra - 

Ashaima

n 

Szülők Háza 

komplex 

program 

befogadásának, 

valamint a 

szükséges 

infrastruktúra 

rendelkezésre 

bocsátásának 

támogatása 

(2. projektelem) 

Újjáépítés-

rehabilitáció 
n.r. 15 000 

Afréka 

Nemzetközi 

Humanitárius 

Alapítvány 

Nigéria Onitsha 

Gyógyszerek és 

orvosi eszközök 

vásárlásának 

támogatása 

Egészségügy n.r. 3 000 
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Nigériában 

Humanitárius 

Afrika 

Misszió 

Egyesület 

Tanzánia Moshi 

Képzési 

program nőknek 

(Betshaida 

Youth Sewing 

and Clothing 

Project) 

Újjáépítés-

rehabilitáció 
n.r. 3 000 

Nyeri 

Katolikus 

Érsekség 

Kenya Nyeri 

A Nyeri 

Érsekség 

komplex 

oktatási és 

szociális 

projektjeinek 

támogatása: 

Iskolafejlesztés, 

fiatalok 

integrációja és 

rehabilitációs 

program 

Újjáépítés-

rehabilitáció 
n.r. 165 000 

Tangaza 

Egyetem, 

Kenya 

Kenya Kisaju 

Fenntartható 

mezőgazdaság 

támogatása a 

Tangaza 

Egyetem 

agrártudományi 

karának 

kialakításával 

Oktatás n.r. 37 000 

Afrika 

Áldott Gérard 

Testvériség 
Dél-Afrika 

Mandeni, 

Zuluföld 

A Blessed 

Gérard's Care 

Center részére 

egy új mentőautó 

felszerelése, az 

AIDS központ 

fejlesztésének 

támogatása és 

gyógyszerkészlet

einek feltöltése 

Egészségüg

y 
n.r. 30 000 

Northern 

Rangelands 

Trust 

Kenya Masarbit 

A Biliqo Bulesha 

egészségügyi 

központ 

kapacitásbővítése 

és fejlesztése 

Egészségüg

y 
n.r. 44 600 

Munkás 

Szent József 

plébánia 

Kenya Nairobi 

Modern képzési 

központ 

kialakítása a 

Kangemi 

nyomornegyed 

fiataljai számára 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 88 400 

Közel 

Afrikához 

Alapítvány 

Mali Bamako 

Iskolai sportpálya 

építésének 

támogatása 

Bamakóban 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 900 

Nyolc 

Boldogság 

Közösség 

Kongói 

Demokratik

us 

Köztársasá

g 

- 

Élelmezéssegélye

zési akcióterv 

keretében 

azonnali 

pénzadomány 

nyújtása 

Gyorssegél

y 

1646/2020. 

(X. 9.) 
8 800 

Nigériai 

Katolikus 
Nigéria - 

Élelmezéssegélye

zési akcióterv 

Gyorssegél

y 

1646/2020. 

(X.9.) 
8 800 
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Püspöki 

Konferencia 

keretében 

azonnali 

pénzadomány 

nyújtása 

Innovatív 

Kezdeményez

ések 

Egyesülete 

Kenya - 

Sáska irtás 

mezőgazdasági 

drónok 

segítségével 

Szakértői 

és egyéb 

technikai 

segítségnyú

jtás 

2005/2020.  

(XII. 24.) 
19 000 

Európa 

Tiranai 

Katolikus 

Érsekség 

Albánia  

Albániai 

földrengésben 

megrongálódott 

templomok 

helyreállítása 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 84 000 

Örmény 

Katolikus 

Lelkészség 

Magyarorsz

ág 

Budapest

, Orlay u. 

6. 

Örmény 

Értékmentő 

Műhely 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 30 000 

Vitezi Szent 

György 

Plébánia 

Bosznia-

Hercegovin

a 

Topale 

Szent Tamás 

Apostol római 

katolikus 

templom építése 

a bosznia-

hercegovinai 

Vitezben 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 10 000 

Magyarorszá

gi Görögök 

Országos 

Önkormányza

ta 

Görögorszá

g 

Leszbosz

, Moria 

és 

környéke 

A megrongált 

leszboszi 

templomok 

helyreállítása 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 10 000 

Jézus 

Társasága 

Magyarorszá

gi 

Rendtartomán

ya 

Magyarorsz

ág 
Budapest 

A Magyarország 

által nemzetközi 

védelemben 

részesített 

személyek 

társadalmi 

beilleszkedéséne

k támogatása 

Érdekképvi

selet 
n.r. 6 000 

Budakeszi 

Evangélikus 

Templomért 

Alapítvány 

Magyarorsz

ág 

Budakes

zi 

Magyarországi 

Evangélikus 

Egyház 

keresztény 

mártírokat 

bemutató kötet 

publikálásának 

támogatása 

Oktatás n.r. 600 

Konstantináp

olyi 

Ökumenikus 

Patriarchátus 

Görögorszá

g 
Kokkari 

Szent Miklós 

templom 

helyreállítása az 

Égei-tenger 

partján 

keletkezett 

földrengést 

követően 

Újjáépítés-

rehabilitáci

ó 

n.r. 11 000 

Dél-

Ázsia 

Gonoshasthay

a Kendra 
Banglades 

Cox's 

Bazar 

Rohingya 

menekültek 

megsegítése - 

Cox' Bazari 

menekülttáborok 

Egészségüg

y 
n.r. 4 000 

Dakkai 

Katolikus 
Banglades Dakka 

Gyorsházi építési 

projekt 

Újjáépítés-

rehabilitáci
n.r. 16 000 
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Érsekség keresztények és 

belső menekültek 

számára 

ó 

Dél-

Ázsia 
Caritas Manila 

Fülöp-

szigetek 
 

A Rolly 

szupertájfun által 

okozott 

humanitárius 

katasztrófa 

áldozatainak 

megsegítése 

Gyorssegél

y 
n.r. 7 500 

Globális 

Magyar 

Ökumenikus 

Segélyszervez

et 

Globális 

Termész

eti és 

humanitá

rius 

katasztró

fák 

mindenk

ori 

helyszíne 

Globális 

gyorssegélyek 

lebonyolítása 

Gyorssegél

y 
n.r. 57 500 

Magyar 

Önkéntes Liga 

Egyesület 

Magyarors

zág 
Globális 

Hungary Helps 

Önkéntes 

Program 

lebonyolítása 

Szakértői és 

egyéb 

technikai 

segítségnyú

jtás 

n.r. 110 000 

Összesen       5 328 240 

 

 

Közel-Kelet 

A HHP keretében a Társaság támogatáskezelésében 2020. évben Irakba, Szíriába, Libanonba, 

Jordániába és Izraelbe juttatott adomány értéke 4 447 140 eFt volt. A támogatott projektek 

újjáépítés-rehabilitáció, oktatás, gyorssegély, valamint érdekképviseletet ellátó 

programtípusokba sorolhatók be. A helyben történő segítségnyújtás elvét figyelembe véve 

huszonkét adomány került kifizetésre helyi egyházi szervezetek, magyar és külföldi 

partnerszervezetek bevonásával.  

 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (a továbbiakban: PPKE) a Libanoni Université 

de Saint Esprit-vel (a továbbiakban: USEK) partnerségben eddig több mint 33 középkori 

templomot renovált. A rekonstrukció lebonyolítása 2017 végén kezdődött meg a PPKE és a 

libanoni USEK együttműködésében. A 600 000 eFt összegű adomány célja a libanoni 

keresztény közösségek központi helyszínéül szolgáló templomok rekonstrukciója, valamint 

ezáltal a közel-keleti keresztény identitás megtartása és az elvándorlás csökkentése.  

 A Szentföldi Ferences Kusztódia egy iskola építését tervezi a galileai Kánában. A 

ferences rend jelenleg 15 iskolát működtet Izraelben és palesztin területeken. Ezek az iskolák 

fontos szerepet töltenek be az oktatás biztosításában, nagyban hozzájárulva ezzel a helyi 

közösségek helyben maradásához, valamint a keresztény identitás erősítéséhez. A HHP 

340 000 eFt adománnyal támogatta az iskola építését.  

 A HHP a Jordán Karitász „Irgalmasság Kertje” projektjének második fázisát 30 000 

eFt értékben támogatta. Az adomány az iraki keresztény menekülteknek biztosít 

továbbképzést és munkalehetőséget, mindezzel hozzájárulva a közel-keleti keresztények 

elvándorlási kedvének csökkentéséhez. 

 Libanonra nehezedő migrációs nyomás és a libanoni bankválság miatt kialakult 

gazdasági helyzet következtében veszélybe kerültek az ország oktatási intézményei. Az 
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oktatás biztosításának érdekében a Zahléi Szír Ortodox Érsekség 13 000 eFt adományban 

részesült. 

 Jeruzsálemi Latin Patriarkátus Iskolái 3000 eFt támogatásban részesültek, ami 

hozzájárult az oktatási intézmények működéséhez szükséges alapvető eszközök 

beszerzéséhez. A projekt hozzájárul az alapvető oktatás feltételek megteremtéséhez. 

 A 2011 óta zajló szíriai polgárháború során a szíriai keresztény közösségek ellen 

számos háborús bűnt követtek el vallási és etnikai hovatartozásuk miatt. Az ENSZ IIIM 

(International, Impartial and Independent Mechanism) vizsgálati eljáráshoz kapcsolódva a 

Roads of Success (a továbbiakban: ROS) felvállalta a bizonyítékok összegyűjtését abból a 

célból, hogy a jövőben elszámoltathatók legyenek az egyes terrorszervezetek az általuk 

elkövetett emberiség elleni és háborús bűncselekmények kapcsán. A Collection of Evidence 

(Bizonyítékok gyűjteménye) projekt 2016-ban kezdődött, amelynek során tanúvallomásokat 

vettek fel az érintettektől. A ROS tényfeltáró tevékenységét 30 900 eFt adománnyal támogatta 

a HHP. 

 A Jeruzsálemi Latin Patriarchátus projekt csomagja 308 000 eFt forint adományban 

részesült, amely hozzájárul a Covid-19 következtében ellehetetlenült palesztin és jordániai 

iskolák fennmaradásához.  

 Kiemelkedő jelentőségű a Maronita Patriarkátusnak nyújtott gyorssegély, melynek 

célja a 2020. augusztus 4-én Bejrútban bekövetkezett robbanás áldozatainak megsegítése. A 

347 584 eFt adomány mintegy 24 óra alatt érkezett meg a kedvezményezett félhez, aki a 

lehető legrövidebb idő alatt juttatta el a segítséget a rászoruló családoknak.  

 A PPKE rehabilitációs projektje 176 000 eFt forint adományban részesült. A 

támogatás célja Crac des Chevaliers lovagvár állagmegóvása Szíriában. A lovagvár 2006 óta 

az UNESCO világörökség része, a régió legfontosabb kulturális örökségei között tartják 

számon. A vár fejlesztése, renoválása, gazdasági húzóereje munkalehetőséget biztosít a helyi 

közösségek számára, segítve a közösségek helyben maradását.  

 10 000 eFt adományban részesült a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, 

amelyből 330 többségében Karah-ból Örményországba menekült család részesült azonnali 

segély adományban, amely élelmiszercsomagot, tisztálkodó és fertőtlenítő szereket 

tartalmazott. 

 Az élelmezéssegélyezési akcióterv keretében 35 200 eFt azonnali pénzadományban 

részesültek az Antióchiai Görög Ortodox Patriarkátus, a Szír Ortodox Patriarkátus, az Örmény 

Apostoli Egyház Szíriában és a Caritas Lebanon. Az egyenként 8 800 eFt értékű 

segélycsomag célja élelmiszer gyorssegély biztosítása az ország vidéki területein elszigetelten 

élő, éhínségnek kitett családok számára, akik elvesztették napi bevételüket a Covid-19 

világjárvány következtében, enyhítve ezzel a belső migrációs nyomást. 

 A Szuverén Máltai Lovagrenddel partnerségben a HHP tárgyi segélyszállítmányt 

juttatott el Libanonba. A szállítmány az augusztusi robbanás közvetlen következményeinek 

enyhítésére és hosszú távú hatásainak kezelésére szolgál, és ezáltal hozzájárul a katasztrófa 

következtében megsérült vagy otthonát vesztett lakosság megsegítéséhez, életkörülményeik 

helyreállításához, előmozdítva a helyi keresztény közösségek megerősödését és megtartását. 

A Szuverén Máltai Lovagrend a 4 000 eFt értékű adományból a libanoni károsultaknak 

nyújtott segítséget. 

 A hazatérést és a helyben maradást ösztönző projektek közé tartozik az Örmény 

Apostoli Egyház részére nyújtott 310 000 eFt adomány. Az adomány hozzájárul az Iraki 

Kurdisztánban található Zakho község örmény apostoli templomának és közösségi házának 

felépítéséhez, valamint a Sahagian Örmény Általános Iskola és a damaszkuszi Örmény 

Kulturális Központ újjáépítéséhez Szíriában. 

 A Jeruzsálemi Görög Ortodox Patriarkátus Jordániai Érseksége 14 000 eFt 

adományból ipari nagykonyhát hoz létre, amely a női munkaerő számára biztosítana 
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megélhetést Ammánban, Jordániában. A megvalósuló projektből elsősorban a nők 

munkalehetőségét és megélhetését szeretnék biztosítani. 

 A Moszuli Szír Ortodox Érsekség 1 062 000 eFt adományban részesült, melynek célja 

az Um Al-Noor Általános Iskola befejezésének támogatása. A projekt célja a minőségi oktatás 

feltételeinek megteremtése a helyi közösségek számára. 

 1 160 000 eFt adományban részesült a Szír Ortodox Patriarkátus. Az adományból új 

iskola épül Damaszkusz keresztény negyedében, Bab Sharqiban, valamint hozzájárul a 

Suboro („kinyilatkoztatás”) televízió működésének támogatásához. A médiatermék olyan 

vallási és kulturális műsorokat közvetít, amelyek hozzájárulnak a több földrészre szakadt szír 

ortodox hívek keresztény identitásának, nyelvi és vallási örökségének megőrzéséhez és 

megerősítéséhez. 

 

Afrika 

Napjainkban Afrika a nemzetközi iszlamista terrorizmus elsőszámú célrégiójává vált, az ISIS, 

az Al-Kaida és a Boko Haram a Közel-Keletről fokozatosan az afrikai kontinensre helyezte át 

tevékenységét. A dzsihadisták iszlamizálják és radikalizálják a kontinens mélyszegénységben 

élő lakosságát, elsősorban az iskolázatlan fiatal fiúkat, akiket a terroristák utánpótlásként 

használnak fel. Szélsőséges iszlám hittérítés alá vetik őket, ezáltal veszélyeztetve többek 

között Észak-Kenya, Mozambik, Dél-Szudán, Uganda és Nigéria keresztény közösségeit is. A 

HHP keretében tizenhét adomány került folyósításra 2020-ban, összesen 534 500 eFt 

értékben. A támogatások célterületei Nigéria, Kongói Demokratikus Köztársaság, Uganda, 

Zambia, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Dél-Afrikai Köztársaság, Tanzánia, Kamerun, Mali és 

Ghána voltak. Az adományok újjáépítés, egészség, oktatás, gyorssegély és szakértői 

segítségnyújtás programtípusokba sorolhatók be. A projektek egy részének célja a gazdasági 

és társadalmi reintegráció és a fennmaradáshoz szükséges életkörülmények biztosítása az 

iszlám radikalizáció hatásainak kitett közösségek tagjai részére, ezzel ösztönözve a helyi 

keresztény közösségek helyben maradását és szülőföldjükre történő visszatérését.  

 A HHP keretében 6 000 eFt támogatást kapott az Onitsai Érsekség által működtetett 

Borromeo Szent Károly Kórház. Az adomány egy új mentőautó beszerzését tette lehetővé, 

amely lehetőséget nyújt a súlyos betegek ellátására. 

 A jólét és a család harmóniájának megteremtése kiemelkedően fontos kihívás 

Afrikában, melyre az Africa Family Life Federation (Afrikai Családi Élet Szövetsége) 

komplex fejlesztési programot állított össze. A komplex fejlesztési program megvalósítása 

érdekében az Africa Family Life Federation 30 000 eFt adományban részesült, amelynek célja 

új, hagyományos családi értékekre nevelő tankönyvek kidolgozása és népszerűsítése kilenc 

afrikai országban. 

 Adományban részesült az Afrikáért Alapítvány által működtetett College Othniel 

oktatási intézmény és árvaház infrastrukturális fejlesztése. A 30 000 eFt értékű támogatás 

műhelyek, szaktantermek kialakítását teszi lehetővé, megteremtve ezzel a szakképzési 

tevékenység alapjait. A középiskola műhelyei szabó- és varrónői, informatikai és gépíró 

tanfolyamoknak adnak otthont, a későbbiekben pedig bővítenék a képzési portfóliót 

mezőgazdasági, asztalos, villanyszerelő, optikus szakmák oktatásával. A projekt célja továbbá 

a főváros központjában található kiállítótér kialakítása, ahol a műhelyekben gyártott termékek 

értékesítésére kerülhet. A projekt hozzájárul a helyi lakosság szakképzésének és alapvető 

felzárkózásának biztosításához. 

 A Szent Rafael Szemészeti Klinika 30 000 eFt adományban részesült, amely 

hozzájárul az épületkomplexum napenergia kisegítő rendszerének kialakításhoz. A napenergia 

rendszer kiépítése biztosítja a szemészeti ellátás zavartalanságát. 
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 A Szülők Háza Alapítvány 15 000 eFt adományban részesült, melynek célja a ghánai 

és a magyar családsegítő és gyermekvédelmi szakértők együttműködésének megerősítése, 

valamint a ghánai „Szülők háza” projekt pilot szakaszának megvalósítása. 

 A HHP keretében a Don Bosco Szalézi rend ghánai provinciájának Gyermekvédelmi 

Központja 15 000 eFt támogatásban részesült a nyomornegyedek veszélyeztetett fiataljainak 

oktatására, iskolai nevelésére és szakképzésére. A Don Bosco Gyermekvédelmi Központ 6 és 

17 év közötti utcagyerekek és otthonról elszökött fiatalok számára nyújt átmeneti menedéket 

és rehabilitációt. 

 Az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány a HHP program keretein belül 3 000 

eFt adományban részesült, amely a nigériai árvízi gyorssegélyezés keretében gyógyszerek és 

orvosi eszközök beszerzését teszi lehetővé. Kiemelendő, hogy Nigériában nincs 

társadalombiztosítás, így az ellátást és a gyógyszereket a betegek, ill. a betegeket támogató 

nemzetközi alapítványok támogatásából finanszírozzák.  

 A tanzániai Bethsaida Ifjúsági Szövő és Ruházati Projekt fiatal lányok részére biztosít 

szövőtanfolyamot, illetve a munkavállaláshoz és vállalkozáshoz szükséges alapvető, 

szemléletformáló ismereteket. A szövészeti termékre irányuló kereslet kiemelkedő a régióban, 

egyrészt a turisták, másrészt a nagyobb intézmények (pl. iskolai egyenruhák) részéről, így a 

projekt a biztos megélhetés és a felzárkózás lehetőségét teremti meg a helyi nők számára. A 

Humanitárius Afrika Misszió Egyesület a program megvalósítása érdekében 3 000 eFt 

támogatásban részesült. 

 335 000 eFt adományban részesült a kenyai Nyeri Érsekség, a Munkás Szent József 

Plébánia, a Tangaza Egyetem és a Northern Rangelands Trust oktatási és rehabilitációs 

projektjei. A megvalósuló projektek célja a vallásközi kommunikáció előmozdítása, szociális, 

egészségügyi és oktatási infrastruktúra támogatása. 

 Az élelmezéssegélyezési akcióterv keretében 17 600 eFt forint azonnali 

pénzadományban részesült a Nyolc Boldogság Közösség és a Nigériai Katolikus Püspöki 

Konferencia. Az egyenként 8 800 eFt segélycsomag célja élelmiszer gyorssegély biztosítása 

az ország vidéki területein elszigetelten élő szegény családok számára. 

 Az Agrárminisztériummal történő közös finanszírozásnak köszönhetően a 19 000 eFt 

támogatásból megvalósuló projekt keretén belül két drón egyhónapos próbaüzemeltetésre 

kerül kiszállításra Kenyába. A hazai technológia alkalmazható a kelet-afrikai sáskajárás elleni 

küzdelemben és ezáltal hozzájárulna az élelmiszerbiztonság biztosításához. A projekt az 

Innovatív Kezdeményezések Egyesülete közreműködésével valósul meg. 

 Az életkörülmények javítása fontos szerepet játszik a helyi közösségek megtartásában. 

A Közel Afrikához Alapítvány Bamako Sanfil nyomornegyedében található mocsaras terület 

feltöltésével teremt sportolásra alkalmas terepet az ott élő gyermekek és fiatalok számára, 

elősegítve a közösség erősítését. A tevékenységet a HHP 900 eFt támogatásban részesítette. 

 Az afrikai kontinensen jelentős problémát okoz a fertőző betegségek terjedése és a 

szakellátás hiánya. Az Áldott Gérard Testvériség ezt a hiányosságot orvosolva állította fel a 

Dél-Afrikai Köztársaságban található Mandeniben, KwaZulu-Natal tartományban az átfogó, 

holisztikus egészségügyi ellátást nyújtó Blessed Gerard's Care Centre-t. A központ 

egészségügyi ellátást (pl. AIDS-ellátás, hospice), gyermekgondozási projektet (iskola-

előkészítő, gyermekotthon, klinika alultáplált gyermekek kezelésére, ösztöndíj alapítvány), 

valamint segélyező és szociális gondozási projekteket (Segélyező Alap, Elsősegély és 

Sürgősségi Szolgálat, Katasztrófasegély) valósít meg. A Program a központ alulfinanszírozott 

AIDS központját támogatta 30 000 eFt pénzadománnyal. 

 

Európa 
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Európában hét adomány került átutalásra összesen 151 600 eFt értékben, a projektek 

újjáépítés és rehabilitáció kategóriában valósultak meg. A HHP jelentős szerepet vállal a 

keresztény kultúra és identitás megőrzésében.  

 Ezen törekvés szellemében valósult meg az albániai földrengésben négy súlyosan 

megrongálódott templom felújítása. A rekonstrukció a Tiranai Katolikus Érsekség 

közreműködésével valósult meg 84 000 eFt értékben.  

 11 000 eFt támogatásban részesült a földrengésben megsérült görögországi Szent 

Miklós Templom felújítása. Az adomány az európai keresztény értékek és örökség 

védelmében megnyilvánuló elkötelezettség kifejezése.  

 A keresztény értékmentés jegyében 30 000 eFt adományban részesült az Örmény 

Katolikus Lelkészség jelentős muzeális, könyvtári és levéltári gyűjteménye. 

 Adományban részesült a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata. A projekt 

a Leszbosz szigetén illegális bevándorlók által megrongált templomok rehabilitációját 

támogatja 10 000 eFt értékben. 

 Bosznia-Hercegovinában a Vitezi plébániához tartozó Topale falu templomépítését 

10 000 eFt adománnyal támogatta a HHP. A misék eddig a szabad ég alatt zajlottak, 

de a templom felépülésével a vallási szertartások méltó helyet kapnának.  

 600 eFt adományban részesült a Magyar Evangélikus Egyház keresztény mártírokat 

bemutató kötetének publikálása. 

 

Dél-Ázsia 

 A HHP keretén belül három adomány került kifizetésre 27 500 eFt értékben. Az 

adományok újjáépítés és rehabilitáció, valamint gyorssegély formájában valósultak 

meg: Magyarország humanitárius gyorssegéllyel támogatta az üldözés következtében 

szükséghelyzetbe került rohingya menekülteket. Az adomány támogatja a bangladesi 

Cox’s Bazarban található tábor működési költségeit, az egészségügyi dolgozók 

munkáját, valamint a táborban élő fiatalok foglalkoztatását, szociális, illetve 

fejlesztőprogramjait. A projekt megvalósítása érdekében a Gonoshasthaya Kendra 

szervezet 4000 eFt értékű adományban részesült.  

 A Program 16 000 eFt adománnyal támogatta a Dakkai Katolikus Érsekség projektjét, 

amelynek keretein belül a keresztény belső menekült családok számára biztosítanak 

jobb életkörülményeket, csökkentve a belső migrációs nyomást.  

 A 2020. november 1–2. között, a Fülöp-szigeteken átvonuló Goni szupertájfun óriási 

károkat okozott. A Caritas Manilának nyújtott 7500 eFt gyorssegély a tájfun közvetlen 

következményeinek enyhítésére és hosszú távú hatásainak kezelésére szolgál, 

tekintettel arra, hogy hozzájárul a katasztrófa következtében megsérült, otthonát 

vesztett, illetve kitelepített lakosság életkörülményeinek helyreállításához.  

 

Egyéb, több régiót érintő adományok 

 Adományban részesült a „Hungary Helps Önkéntes Program” (a továbbiakban: 

Önkéntes Program) elnevezésű program lebonyolítása tárgyában a Magyar Önkéntes 

Liga egyesület 110 000 eFt értékben. Az Önkéntes Program keretében eddig több, 

mint 100 online tanóra valósult meg. Az önkéntesek kézzel varrott szájmaszkokat 

készítettek, amelyek közül eddig közel 1000 darabot a következő országokba 

juttattunk el: Jordánia, Szíria, Irak, Mali, Ghána, Kongói Demokratikus Köztársaság, 

Uganda, Horvátország. Elkezdődött az önkéntesek kiválasztása és képzése, illetve a 

helyszíni önkéntesség is. Eddig az önkéntesek összesen 409 nap végeztek önkéntes 

tevékenységet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Örményországban, Maliban, 

Ghánában, Nigériában és Ugandában. Az utazási korlátozások feloldásával olyan fiatal 
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felnőttek önkéntes kiutazását és segítését támogató nemzeti rendszer valósul meg, 

mely érdemben segít a világ legszegényebb régióinak felzárkóztatásában, a 

menekültek helyzetének javításában, illetve helyben maradásuk elősegítésében.   

 57 500 eFt adományban részesült a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (a 

továbbiakban: MÖSZ). Az adomány célja, hogy a MÖSZ azonnali segítségnyújtás, 

illetve gyorssegély formájában támogatást tudjon nyújtani a rászorulóknak. Ennek 

során hozzájárul a természeti katasztrófák, a Covid-19 során érintett lakosság alapvető 

ellátásának megszervezéséhez (különösen a lakhatás, élelem, megfelelő ivóvíz és 

higiéniás körülmények biztosításával), minden esetben együttműködve a helyi 

hatóságokkal, állami és nem állami szervezetekkel.  

 A Jezsuita Menekültszolgálat 6 000 eFt adományban részesült, amely szakértelme 

révén segítette a Magyarországon menedéket kapott, üldöztetést szenvedők 

élelmezését és alapvető higiéniás feltételeiknek megteremtését. 

 

Projektek helyszíni ellenőrzése 

A projektek ellenőrzése és a HHP láthatósága szempontjából a Társaság számára nagy 

jelentőséggel bír a szoros együttműködés kialakítása a Külgazdasági és 

Külügyminisztériummal és Magyarország külképviseleteivel. A Társaság tájékoztatást nyújt a 

Déli Kapcsolatok Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárságnak, valamint a HHP 

partnerországaiba akkreditált nagykövetségeknek az ott zajló projektek státuszáról és a 

helyszíni együttműködés lehetséges területeiről. 

 

Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak és Alumni Program 

A 365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint az 1450/2020. (VII. 28.) Korm. határozat 

alapján az Ösztöndíjprogramot „feladat jogutódlással” 2020. augusztus 05-től a Társaság 

kezeli, a 365/2020. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a alapján. 

2020. augusztus 28-án lezárult a Tempus Közalapítvány és a Társaság közötti átadási-átvételi 

folyamat, melynek értelmében az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos lebonyolítási, 

koordinációs, kapcsolattartási, információs, adminisztratív feladatokat a Társaság látja el. A 

Társaság kiemelt feladatának tekinti az Ösztöndíjprogram lebonyolítását és megvalósítását. 

Az Ösztöndíjprogram megvalósítása érdekében a Társaság munkatársai felvették a 

kapcsolatot az Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézményekkel, a hallgatókkal, 

az érintett hatósági partnerekkel, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, az Oktatási 

Hivatallal, valamint Magyarország nagykövetségeivel, továbbá az Ösztöndíjprogram iránt 

érdeklődő keresztény fiatalokkal. A feladatátvételt követően a Társaság munkatársai 

augusztus és szeptember hónapban kidolgozták az Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges 

szakmai és jogi dokumentációt (működési szabályzat, hallgatói szerződések, intézményi 

keretmegállapodások), valamint az Ösztöndíjprogram infrastrukturális hátterének biztosítását. 

2020 októberében megtörtént a pályázati eljárás lebonyolításához szükséges DreamApply 

rendszer beszerzése és beüzemelése, valamint december elején elkészült az Ösztöndíjprogram 

hivatalos weboldala. 2020 szeptemberében 9 országból 189 aktív hallgatói státusszal 

rendelkező ösztöndíjas kezdte meg, illetve folytatta a korábbiakban megkezdett képzést az 

Ösztöndíjprogram keretében Magyarország 14 egyetemén. A 189 hallgató közül néhányan, 

akik esetében akadályoztatás lépett fel a Magyarországra való beutazás vonatkozásban, online 

formában, a hazájukból kapcsolódtak be a képzésbe. 2020 októberében megkezdődtek az 

Ösztöndíjprogram 2021/2022-es tanévére vonatkozó felhívás előkészítő munkái. A 

2021/2022-es tanévre szóló pályázati felhívás közzétételét a Társaság 2020. december 10-én 

nyitotta meg a pályázók részére 2021. január 31-i beadási határidővel. A Társaság 2020. 
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szeptember 26-án közösségépítő rendezvényt szervezett az Ösztöndíjprogram keretében 

tanuló hallgatóinak. A közösségépítő és a Nemzetek Miséje programon 66 ösztöndíjas vett 

részt, 9 budapesti és környéki, illetve vidéki egyetemről. 2020. november 12-én online 

konferenciabeszélgetésre került sor az Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási 

intézmények koordinátorai részére. Az online konferencia célja az Ösztöndíjprogramban részt 

vevő felsőoktatási intézményekkel és az intézményi koordinátorokkal való szorosabb 

együttműködés kialakítása és a hatékonyabb kommunikáció elősegítése volt. Az 

Ösztöndíjprogramra épülő alumni rendszer célja, hogy a keresztény ösztöndíjasok hazatérését 

követően segítse fenntartani a magyarországi tanulmányaik alatt szerzett szakmai 

kapcsolataikat. A szakmai utókövetés és a diplomaszerzést követő kapcsolattartás további 

támogatást nyújt az ösztöndíjasoknak hazájuk újjáépítésében, illetve helyi közösségeik 

gazdasági és kulturális erősítésében. Annak érdekében, hogy a végzős ösztöndíjasokat a 

Társaság segítse hazájukba visszatérve a küldő közösségük fejlesztésében, megkezdődött a 

végzős hallgatók utókövetése, azaz az alumni rendszer kialakítása és elindítása, amely az 

Ösztöndíjprogram 2019/20-as tanévébe belépő hallgatói létszámról, az ehhez szükséges forrás 

biztosításáról, valamint az alumni rendszer kialakításáról és fenntartásáról szóló 1411/2019. 

(VII. 9.) Korm. határozatban megjelölt feladat. Az alumni rendszer megvalósítása érdekében a 

hazájukba visszatért hallgatókkal a Társaságnak fő célja az aktív kapcsolat kialakítása. A 

hatékonyabb kapcsolattartás érdekében kialakításra került egy alumni adatbázis, melynek 

mentén megvalósult a hallgatók szakmai életútjának felmérése a képzés befejezését követően. 

 

Európai uniós pályázati források bevonása 

A HHP tv.  2. § (9) bekezdésében kijelölt feladatának megfelelően a Társaság elindította az 

uniós közösségi források felhasználásához szükséges akkreditációs folyamatokat. A Társaság 

az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatóságához 

(a továbbiakban: DG ECHO) nyújtott be jelentkezést annak érdekében, hogy mihamarabb 

lebonyolító partnerként kerüljön elismerésre. Sikeres akkreditáció esetén a Társaság, mint 

ECHO Partner kerül elismerésre, így jogosult lesz arra, hogy pályázatot nyújtson be a DG 

ECHO-hoz. Továbbá a Társaság benyújtotta jelentkezését a Practitioners’ Network nevű 

szakmai hálózathoz is, amely a tagállami fejlesztési ügynökségeket tömöríti. A szakmai 

hálózat célja az információk, tapasztalatok megosztása, valamint a tagszervezetek 

tevékenységének összehangolása, ami hozzájárul az európai uniós szintű fejlesztési 

együttműködés koherenciájához. A Practitioners’ Networkbe való belépés elsődleges 

fontosságú a fejlesztési források felhasználásába való bekapcsolódás előkészítéséhez. A 

sikeres pályázat esélyét növelheti, ha más szervezettel együtt, konzorciumban nyújt be a 

Társaság közös pályázati anyagot. Ezzel kapcsolatban az Association of Volunteers in 

International Service-szel (AVSI) elkezdődtek a tárgyalások. A szakmai tapasztalatcsere és a 

nemzetközi együttműködés jegyében májusban felvette a Társaság a kapcsolatot az osztrák 

Austrian Development Agencyvel (ADA). 

 

Szakmai programok és kiadványok 

A Társaság 2020. november 26-án online kerekasztal-beszélgetést szervezett, amelynek célja 

annak feltárása volt, hogy az EU és partnerországaink miként juthatnak előnyhöz a helyi 

egyházak és vallási alapú szervezetekkel folytatott együttműködésből. A rendezvény során a 

felkért partnereink: Tomah Jbara, (Jordan Caritas), Father Gérard Lagleder OSB (Brotherhood 

of Blessed Gérard), Giampaolo Silvestri (AVSI) személyesen mutatták be a helyi 

közösségben végzett szociális tevékenységüket és a HHP keretében támogatott projektek 

eredményeit. Ezt követően kerekasztal-beszélgetés keretében került megvitatásra, hogy az 

egyházak és a vallási alapú szervezetek milyen kulcsfontosságú szerepet töltenek be az 
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elhúzódó krízishelyzetek kezelésében. A Társaság 2020. november 26-27-én online képzést 

szervezett, amelynek célja a DG ECHO által kezelt források sikeres megpályázásához 

szükséges információk és gyakorlati ismeretek elsajátítása. A képzésen a Társaság 

munkatársai mellett magyar civil, karitatív szervezetek képviselői is részt vettek. Elkészült a 

Társaság kezelésében álló projekteket bemutató éves jelentés, amelynek címe: Szakmai 

Beszámoló 2017-2019. A jelentés a 2017-től 2019-ig terjedő időszakot öleli fel, bemutatja a 

HHP alapelveit, célját, röviden ismereteit az Ügynökség küldetését, valamint tematikus 

áttekintést nyújt a HHP keretein belül megvalósult projektekről és a kedvezményezett 

partnerekről. A kiadvány mintegy 350 példányban készült el, lehetőséget biztosítva arra, hogy 

nemzetközi és hazai szakmai fórumokon is megismertesse a HHP és a Társaság 

tevékenységét. Az éves jelentést kiegészíti egy rövidebb terjedelmű brosúra, amely röviden 

mutatja be a Társaság tevékenységét és az általa kezelt szakmai programokat.  

 

Összefoglalás 

A HHP keretében 2020. évben elindított újabb támogatási projektek továbbra is hazánk azon 

alapvető célkitűzését szolgálják, miszerint az üldöztetést, humanitárius szükséget szenvedő és 

létükben fenyegetett közösségeket helyben és közvetlenül kell megsegíteni. A nemzetközi 

migráció kiváltó okainak kezelése hozzájárul az Európára nehezedő migrációs nyomás 

enyhítéséhez. Ezen célok megvalósításában a Társaság szerepe a támogatások hatékony 

kezelése és a projektek megvalósulásának nyomon követése.  

A Társaság lebonyolításában álló Ösztöndíjprogram célkitűzése, hogy azon fiatalok, akik 

hazájukban vallási hovatartozásuk miatt nem vehetnek részt felsőoktatásban, hazánkban 

versenyképes tudásra tegyenek szert, majd pedig hazatérve hozzájárulhassanak országuk 

megsegítéséhez. A Társaság az európai uniós forrásbevonás, a szakmai programok és 

kiadványok útján nemzetközi körökben szerez egyre szélesebb körű ismeretséget a HHP 

célkitűzéseinek és a magyar modellnek. 

 


