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E G Y E Z T E T É S I  L A P  

1. Az egyeztetés alapadatai 

2. Az egyeztetésben részt vevők 

 

Az intézményi kört a közigazgatási 

értekezletet megelőzően, a véleményt a 

közigazgatási értekezlet után kell kitölteni 

(egy sorba egy X) 

 

2.1. A Kormány ügyrendje/jogszabály alapján egyetértésre vagy véleményezésre jogosultak 

intézmény egyetért nem ért 

egyet 

nem adott 

véleményt 

észrevétele 

maradt 

fenn 

AM     

BM     

EMMI     

HM     

IM     

ITM     

MK     

Miniszterelnöki Kormányiroda     

NVTNM     

PM     

PTNM     

 

2.2. Egyéb állami szervek  

 

2.3. Civil és egyéb szervezetek 

civil és egyéb szervezetek egyetért nem ért 

egyet 

nem adott 

véleményt 

észrevétele 

maradt 

fenn 

     

 

honlapon való közzététel időpontja: 

 

közigazgatási egyeztetésre megküldés: 2020.  

közigazgatási egyeztetés lezárása: 2020.  

Közigazgatási Államtitkári Értekezlet időpontja: 

kabinetülés időpontja: 

2020.  

kormányülés időpontja 
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V E Z E T Ő I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 

1. A jelentés célja 

 

1.1. A jelentés elfogadásával elérni kívánt közpolitikai cél 

A jelentés célja a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény (továbbiakban: 

HHP tv.) 9. §  (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Kormány évente történő 

tájékoztatása a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(továbbiakban: „Társaság”) tevékenységéről és működéséről.  

 

   

1.2. A jelentés szükségességének okai 

A HHP tv. 9. § (5) bekezdése előírja, hogy a Kormánynak az üldözött keresztények 

megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős tagja szükség szerint, de 

legalább évente egyszer, május 31-ig tájékoztatja a Kormányt a Társaság tevékenységéről és 

működéséről. A jelentésben foglalt, a 2019. év tekintetében elkészített jelen beszámoló 

bemutatja a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét és vagyonelemeit, a Társaság 

munkája során ellátott közfeladatot. A jelentés ismerteti továbbá a Hungary Helps Program 

keretében nyújtott támogatások fajtáit, a támogatott projektek ország csoportok, valamint a 

támogatások profilfajtája szerinti bontását a 2019. évre vonatkozólag.   

 

1.3. A jelentéssel érintett közfeladat változása 

A Jelentés közfeladat változást nem okoz. 

 

2. Az igénybe vett eszközök 

2.1. Jogalkotás 

A Jelentés elfogadásához jogalkotási intézkedésre nincs szükség. 

2.2. Egyéb intézkedés 

További intézkedés nem szükséges. 

2.3. Alternatívák 

A Jelentés egyéb alternatívája nem merült fel. 

 

3. Kormányprogramhoz való viszony 

A Kormány külpolitikájának alapvetése, hogy az Európába irányuló migrációt a migránsokat 

kibocsájtó országokban történő gazdasági és humanitárius segítségnyújtással , azaz, a 

szülőföldön történő megmaradás biztosításával lehet hatékonyan kezelni. 

 

4. Előzmények, kapcsolódások 

a Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény 

 

5. Európai uniós kapcsolódások 

5.1. A tervezett szabályozásnak európai uniós jogi vonatkozásai nincsenek. 

5.2. Előzetes véleményezési kötelezettség nem áll fenn az Európai Unió joga alapján. 

 

6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk 

A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény 9. § (6) bekezdésben foglaltak 

szerint a Kormány évente egyszer beszámol az Országgyűlésnek a Társaság előző évi 

tevékenységéről és működéséről, valamint e törvény alkalmazásának tapasztalatairól.  
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7. Társadalmi egyeztetés 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 

5. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés társadalmi egyeztetése nem szükséges. 

 

8. Vitás kérdések 

Nincsenek vitás kérdések. 

 

9. Az előterjesztés kommunikációja 

1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? 

 

követő vagy kezdeményező* 

*a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! 

2. A tájékoztatás módja: 

Kormányülést követő szóvivői tájékoztató 
igen/nem 

Tárcaközlemény 
igen/nem 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató 
igen/nem 

3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő 

kommunikációs szándéka): 

 

A Magyar Kormány határozott álláspontja, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj 

van, nem a bajt idehozni. Ezen alapelv határozza meg Magyarország humanitárius 

segítségnyújtási és fejlesztési politikáját, és az annak gyakorlati megvalósításáért felelős 

Hungary Helps Programot. A Hungary Helps Ügynökség ezen alapelv mentén hajtja 

végre az üldöztetésnek kitett közösségeket segítő humanitárius és fejlesztési projekteket. 

 

Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Azbej Tristan, 

államtitkár 

 
  

4. Részletes kommunikációs terv: 

 

- 

 

Kérjük a Kormányt, hogy a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság tevékenységéről és működéséről szóló jelentést tudomásul venni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2020. május „…” 

   Gulyás Gergely 

   Miniszterelnökséget vezető miniszter 
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H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság tevékenységéről és működéséről szóló jelentést.  
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JELENTÉS A HUNGARY HELPS ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT Zrt. 2019. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

Célkitűzések 

A Társaság működésének célja a magyar kormány álláspontjának érvényesítése, miszerint a 

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

támogatásokkal azt kell lehetővé tenni, hogy a veszélyeztetett csoportok, különösen az 

üldözött keresztények, szülőföldjükön boldogulhassanak. Magyarország Kormánya a 

244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel létrehozta a Hungary Helps Programot azzal a céllal, 

hogy a Magyarország által nyújtott humanitárius és nemzetközi fejlesztési támogatásokat 

kezelje. A Hungary Helps Programról szóló 2018. évi CXX. törvény (továbbiakban: HHP tv.) 

alapján jött létre a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság. A Társaság közhasznú jogállású, 100 százalékos állami tulajdonban álló, 

egyszemélyes, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság. A HHP tv. 4. § (3) bekezdése 

alapján a Társaság felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét a Miniszterelnökség (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., PIR 

törzsszám: 775290, statisztikai számjel: 15775292-8411-311-01, adószám: 15775292-1-41) 

gyakorolja. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorló képviseletében 2019. április 14-től 

2019. szeptember 12-ig az Üldözött Keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps 

Program megvalósításáért felelős államtitkár (továbbiakban: ÜKHUÁT) járt el. 2019. 

szeptember 13-tól a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. 

(VII. 3.) MvM utasítás 1. melléklet 32.§ p) pontja, valamint 4. függelék III. Gazdasági 

társaságok 14. pontja alapján a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: 

tulajdonosi jogok gyakorlója vagy Alapító) jár el.  A szakmai irányításért felelős politikai 

vezetői feladatokat továbbra is az ÜKHUÁT látja el. A Társaságnál igazgatóság 

megválasztására nem került sor, az igazgatóság jogait a 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 HHP tv. 4. § (1) 

bekezdése rögzíti, hogy a Társaság közfeladatként látja el a Hungary Helps Program (a 

továbbiakban: HHP) keretében odaítélt költségvetési támogatások, adományok tekintetében 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 az üldözött 

keresztények és más vallási kisebbségek valamint humanitárius katasztrófák áldozatai 

számára támogatások kifizetése; a projektek nyomon követése, megvalósulásának ellenőrzése, 

beszámoltatás, jelentéstétel és elemzés az átláthatóság és hatékonyság biztosítása érdekében. 

Adományokat kizárólag a Társaság kezelheti, illetve adhatja ki a kedvezményezetteknek. 

Miniszterelnökséggel 2019. június 26-án megkötött Kezelőszervi megállapodás értelmében a 

Társaság, kezelő szervként jár el a tárca két költségvetési sora tekintetében: 30/1/28/2 

Intervenciós Támogatási Keret (ÁHT 367228); 30/1/28/3 Hungary Helps Program (ÁHT 

378539). Megalakulását követően, 2019 júliusában a Társaság átvette az ÜKHUÁT-tól a 

folyamatban lévő és már lezárt támogatásokat és adományokat a két fejezeti kezelésű 

előirányzat vonatkozásában. A Társaság hatékonyan részt vesz a bilaterális és multilaterális 

támogatási projektek finanszírozásában, lebonyolításában és ellenőrzésében. A Hungary 

Helps Program egyre növekvő nemzetközi elismertsége és az ahhoz csatlakozni kívánók 

egyre szélesedő köre miatt a Társaság közös projektek lebonyolításában vesz részt, fogadja a 

külső adományokat és támogatásokat, valamint gondoskodik azok projektalapú 

megvalósításáról. Mindez intenzív kapcsolattartást jelentett 2019-es év során a United States 

Agency for International Development nevű szövetségi szervezettel (továbbiakban: USAID). 
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A USAID-val folytatott megbeszélések sorozata nyomán, 2019. október 26-án bejelentésre 

került, hogy Magyarország és az USA két iraki projektben is együttműködik: Karakosh 

település újjáépítésében és az üldözött jezidi kisebbség megsegítésében. A Társaság 

megalakulása lehetővé tette, hogy a természeti és civilizációs katasztrófák okozta összetett 

veszélyhelyzetek, illetve humanitárius válságok esetén gyorssegély adományozásával 

segítséget nyújtson a bajbajutottak részére. A gyorssegély válsághelyzetekben rövid időn 

belül képes hozzájárulni emberi életek megmentéséhez és a szenvedés azonnali enyhítéséhez. 

A Társaság az adományokat gyors és átlátható módon juttatja el oda, ahol ezek 

felhasználására a legnagyobb szükség van. A gyorssegély adható pénzügyi segély formájában, 

valamint azonnali orvosi ellátás, és az orvosi ellátással összefüggő emberi erőforrás (orvosi, 

ápolói személyzet) biztosításán és tárgyi eszközök (gyógyszerek, sürgősségi orvosi 

felszerelések, gyógyászati eszközök) beszerzésén és eljuttatásán keresztül is, illetve 

gyorssegélynek számít a krízishelyzet elhárításához, katasztrófavédelmi és mentési 

munkálatokhoz, és az alapvető életszükségletek, így az élelmezési és higiéniai szükségletek 

teljesítéséhez elengedhetetlen az azonnali támogatás nyújtása. 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) bekezdésben 

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. 2019 novembere óta a Társaság 

kiemelt feladatai közé tartozik európai uniós szintű láthatóságának növelése, 

kapcsolatrendszerének bővítése, és a szervezeti akkreditációs folyamatok elindítása, amelyek 

a külső forrásbevonás alapját jelentik. Vlagyimir Putyin, Oroszország elnökének és Recep 

Tayyip Erdogan Törökország miniszterelnökének 2019. évi magyarországi látogatása során 

egyeztetésre kerültek a közös projektlehetőségek a Hungary Helps Program keretein belül. A 

projektekhez kapcsolódó előkészületeket, a Társaság megkezdte.  

 

Általános információk 

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 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 

Elhatárolt irányítási hatáskörök 

A miniszter által átruházott tulajdonosi joggyakorló 

hatáskörben eljáró politikai felsővezető 

vagy szakmai felsővezető 

2019.03.28-tól: ÜKHUÁT 

2019.09.13-tól: közigazgatási 

államtitkár  

Szakmai irányítást ellátó  

politikai felsővezető 

ÜKHUÁT 

A Társaság ügyvezetője (vezérigazgató) 2019.04.14-től: Márki Gábor 

2020.02.15-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 Felügyelőbiztosság elnöke dr. Halasi Tibor (Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnöke), a Felügyelőbiztosság tagjai: dr. Dancs Ferenc 

http://www.hungaryhelps.gov.hu/
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(Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára), dr. Havasi Bertalan 

(Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkára). 

 

A Társaság öt 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 induló költségeinek fedezetére az Alapító, az alapításkor, 74 157 eFt-ot bocsátott 

a Társaság rendelkezésére, melyből 5 000 eFt jegyzett tőkeként, 69 157 eFt tőketartalékként 

került könyvelésre. Ez az összeg biztosította a Társaság likviditását 2019. december 16-ig, 

fedezve az első kilenc hónapban felmerülő, a kezdeti feladatellátás szempontjából 

elengedhetetlen kiadásokat. 2019 decemberében a Társaság kérelme alapján hozott egyedi 

döntés alapján, támogatási szerződéssel a 2019. évi szakmai feladatainak támogatása céljából 

39 860 eFt támogatást kapott a Miniszterelnökségtől. A támogatás forrása a Magyarország 

2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. 

Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 

28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 5. Hungary Helps Ügynökség 

Nonprofit Zrt. szakmai feladatinak ellátása jogcím (ÁHT: 379639) volt. A fejezeti kezelésű 

előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 1. melléklet 18 f. sora szerint az Előirányzat fedezetet biztosít 

a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 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 Társaságnál megalakulása óta nem volt folyamatban külső 

vizsgálat. A Társaság állományi létszám 2019. december 31-ig 12 főre bővült. Az elsődleges 

cél, hogy a Társaság működését meg tudja kezdeni a hatályos törvényi előírásoknak 

megfelelően, teljesült. A működéshez elengedhetetlenül szükséges személyi állományt és 

eszközállományt sikerült biztosítani. A szabályos működéshez elengedhetetlenül szükséges 

szabályzatok elkészültek.  

 

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 március, június, szeptember, október, november, december). A 

Miniszterelnökség, Közigazgatási Államtitkárság, Társaságfelügyeleti Főosztály 8a 

továbbiakban: TFFO) felé: havi controlling riport; éves üzleti terv; negyedéves, éves 

beszámoló. 

 

A Társaság adatszolgáltatási kötelezettségei a 2019-es év során a következő táblázat szerint 

alakultak: 
Adatszolgáltatás 

neve 

Tárgya Rendelet/elrendelés 

alapja  

Szerv  Gyakoriság 

Időközi 

költségvetési 

jelentés a KGR 11 

rendszerben 

K1-K8 költségvetési kiadás 2011. évi CXCV tv. 

(ÁHT) 108. § (1) 

bekezdés 

MÁK Minden hónap 

20. napjáig 
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Adatszolgáltatás 

neve 

Tárgya Rendelet/elrendelés 

alapja  

Szerv  Gyakoriság 

  B1-B7 Költségvetési bevétel 2011. évi CXCV tv. 

(ÁHT) 108. § (1) 

bekezdés 

MÁK Minden hónap 

20. napjáig 

  B8 Finanszírozási bevétel  2011. évi CXCV tv. 

(ÁHT) 108. § (1) 

bekezdés 

MÁK Minden hónap 

20. napjáig 

Előrejelzés a 

KGR 11 

rendszerben 

(várható kiadás-

bevételi 

prognózis) 

Jelentés a következő havi 

várható kiadásokról és 

bevételekről  

368/2011. (XII. 31.) 

Korm. Rendelet (Ávr.) 

172/A. § (1) bekezdés 

MÁK, ME 

KIF 

március 10., 

június 10., 

szeptember 

10., október 

10., november 

10., december 

10. 

Működésre 

vonatkozó terv és 

tényadatok 

(Időközi jelentés) 

Jelentés a működésre 

vonatkozó, várható 

tárgyhavi kiadásokról   

gazdálkodásért és 

személyügyekért felelős 

helyettes államtitkár 

kérése szerint 

ME 

GSZHÁT 

minden hónap 

8. napjáig  

Havi tényadatok Jelentés a működésre 

vonatkozó, előző havi 

teljesített kiadásokról   

gazdálkodásért és 

személyügyekért felelős 

helyettes államtitkár 

kérése szerint 

ME 

GSZHÁT 

minden hónap 

8. napjáig  

Jelentés a 

Hungary Helps 

Program 

megvalósításáról  

Jelentés a Hungary Helps 

Program megvalósításáról  

2014. évi XC tv. 15. § 

(NEFE tv.) 

MvM  minden év 

október 31. 

(előző évről) 

Időközi 

mérlegjelentés 

Negyedéves időközi 

mérlegjelentés 

2011. évi CXCV tv. 

(ÁHT) 108. § (1) 

bekezdés 

MÁK negyedévet 

követően, a 

MÁK 

honlapján 

közzétett 

időpontig  

Elemi 

költségvetés 

Elemi költségvetés 2011. évi CXCV tv. 

(ÁHT) 108. § (1) 

bekezdés 

MÁK MÁK 

honlapján 

közzétett 

időpontig  

Közbeszerzési 

terv  

Közbeszerzési terv 2015. évi CXLIII tv. 42. 

§ (Kbt) 

KBH  költségvetési 

év elején, 

legkésőbb 

március 31.  

Jelentés a nettó 

egymillió forintot 

elérő vagy 

meghaladó, de a 

közbeszerzési 

értékhatárok alatti 

értékű 

beszerzésekről  

Jelentés a nettó egymillió 

forintot elérő vagy 

meghaladó, de a 

közbeszerzési értékhatárok 

alatti értékű beszerzésekről  

459/2016. (XII.23.) 

Korm. Rendelet  

ME minden félévet 

követő 

hónapban a 

közzétett 

időpontig 

Éves informatikai 

beszerzési terv és 

az éves 

informatikai 

fejlesztési terv 

Éves informatikai beszerzési 

terv és az éves informatikai 

fejlesztési terv 

301/2018. (XII. 27.) 7. § DKÜ tárgyévet 

megelőző év 

szeptember 

30. napjáig 

Jelentés a 

Társaság vagyoni 

helyzetéről és 

üzletpolitikájáról 

Jelentés a Társaság vagyoni 

helyzetéről és 

üzletpolitikájáról 

Felügyelőbizottság 

Ügyrendje alapján  

HHÜ FB negyedévente 
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Adatszolgáltatás 

neve 

Tárgya Rendelet/elrendelés 

alapja  

Szerv  Gyakoriság 

Beruházásstatiszti

kai jelentés 

Beruházásstatisztikai 

jelentés 

2016. évi CLV tv. 

végrehajásáról. szóló 

184/2017 (VII.05) Korm. 

Rendelet 

KSH negyedévente 

Statisztikai 

jelentések 

Statisztikai jelentések 2016. évi CLV tv. 

végrehajásáról. szóló 

184/2017 (VII.05) Korm. 

Rendelet 

KSH KSH előzetes 

kérése szerint 

Éves beszámoló Éves beszámoló   ME minden év 

május 31. 

Fejezeti kezelésű 

előirányzat 

finanszírozási 

tervének 

elkészítése 

Fejezeti kezelésű előirányzat 

finanszírozási tervének 

elkészítése 

Ávr. 132 § (1) bekezdés 

és Ávr. 5. mellékletben 

foglalt táblázat 17. sora 

ME KIF minden hónap 

15-e 

Záró beszámoló Előző évre vonatkozó 

szakmai záró beszámoló 

elkészítése a fejezeti 

kezelésű előirányzatok 

felhasználásáról dec. 31-i 

fordulónappal (az éves 

maradványleltár alapján) 

KSzM VI. 1. pont ÜKHUÁT minden év 

február 28-a 

Tájékoztatás Előző évre vonatkozóan 

tájékoztatást ad a kezelői 

feladatok ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó 

működési költségek 

felhasználásáról 

KSzM. VI. 2.-3. pont (5. 

oldal) 

ÜKHUÁT minden év 

május 31-e 

Költségvetési 

beszámoló 

A tulajdonosi joggyakorló 

szervezet éves költségvetési 

beszámolójának 

összeállítása 

Fej.kez. Szabályzat 

tervezet 38. (2) bekezdés 

MÁK minden év 

június 30-a 

Időközi 

mérlegjelentés 

Az eszközök és források 

alakulására vonatkozó 

időközi mérlegjelentés 

elkészítése  

Fej.kez. Szabályzat 

tervezet 37. (2) bekezdés 

MÁK negyedévente 

Költségvetési 

beszámoló 

Az éves költségvetési 

beszámoló elkészítése a 

fejezeti kezelésű 

előirányzatok tekintetében 

Fej.kez. Szabályzat 

tervezet 38. (2) bekezdés 

MÁK minden év 

március 20-ig, 

ME KIF felé 

március 13-ig 

Adatszolgáltatás 

építési 

beruházásokról 

Részben vagy egészben 

központi költségvetési 

forrásból megvalósított 

építésengedély-köteles, 

valamint a bruttó 20 millió 

forintos bekerülési értéket 

meghaladó nem 

építésengedély-köteles 

beruházásokról adatot 

szolgáltat 

KSzM 1. melléklet IV. 3. 

f) pont (15. oldal) 

KÁBER A támogatási 

jogviszonyok 

létrejöttét 

követő 15 

napon belül 

Támogatási 

ügyletek 

A támogatási ügyletek 

feltöltése 

KSzM 1. melléklet V. 1. 

p) pont (16. oldal) 

MÁK OTR Nincs határidő 

Adatszolgáltatás Főkönyvi kivonattal, 

leltárral alátámasztott, a 

beszámolóval megegyező 

tartalmú adatszolgáltatás 

KSzM. 1. melléklet III. 

6. pont (13.oldal); Áhsz. 

52. § 

ME KIF Megküldéséne

k határideje a 

KIF által 

kértek szerint 

Költségvetési Költségvetési beszámoló KSzM. 1. melléklet IV. ME KIF Megküldéséne
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Adatszolgáltatás 

neve 

Tárgya Rendelet/elrendelés 

alapja  

Szerv  Gyakoriság 

maradvány 

kimutatása 

készítésekor a fejezeti 

kezelésű előirányzatok 

kötelezettségvállalással 

terhelt és nem terhelt 

költségvetési-maradvány 

kimutatása + MÁK általi 

elfogadást követően a 

maradványt befizetni a 

Központi Maradvány 

elszámolási Alap előirányzat 

javára 

1. pont (13. oldal); Ávr. 

150 § (4) bekezdés, 

valamint Ávr. 152 § (2) 

bekezdés 

k határideje a 

ME KIF által 

kértek szerint 

Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a megkötött 

támogatási szerződésekről, 

adományozó levelekről, a 

kifizetések teljesítésének és 

az elszámolások 

ellenőrzésének állapotáról 

KSzM. 1. melléklet V. 

1.n) (16. oldal) 

ÜKHUÁT Havi  

 

Könyvvizsgálat 

A Társaság könyvvizsgálója a 2019-es év tekintetében a Kalkulus Kft. (Dr. Németh Gábor 

okleveles könyvvizsgáló MKVK: 003787). Az előzetesen kiadott független könyvvizsgálói 

jelentés alapján az „éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 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. 

C. törvénnyel összhangban”. 

 

Mérleg és eredménykimutatás 
MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák) 

adatok eFt-ban 

Sor- 

szám 
A tétel megnevezése 

Előző év Előző év 

módosításai 

Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök (2. + 10. + 18. sor) 0   50 423 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3-9. sorok) 0   50 000 

3. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0   0 

4. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0   0 

5. 3. Vagyoni értékű jogok 0   50 000 

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) 0   423 

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 0   423 

14. 4. Tenyészállatok 0   0 

15. 5. Beruházások, felújítások 0   0 

16. 6. Beruházásokra adott előlegek 0   0 

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 
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22. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban 

0   0 

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) 0   87 107 

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   0 

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   0 

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.) 0   87 107 

54. 1. Pénztár, csekkek 0   0 

55. 2. Bankbetétek 0   87 107 

56. C. Aktív időbeli elhatárolások (57-59. sorok) 0   16 

57. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0   0 

58. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0   16 

59. 3. Halasztott ráfordítások 0   0 

60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. + 29. + 56. sor) 0   137 546 

 
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) 0   12 985 

62. I. JEGYZETT TŐKE 0   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 0   69 157 

66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 0   0 

67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0   0 

68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70. sorok) 0   0 

69. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0   0 
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70. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0   0 

71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 0   -61 172 

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) 0   72 986 

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 

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) 0   72 986 

93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök 0   0 

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) 
0   13 571 

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 0   59 415 

103. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0   0 

104. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0   0 

105. G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok) 0   51 575 

106. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0   0 

107. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0   1 575 

108. 3. Halasztott bevételek 0   50 000 

109. Források összesen (61. + 72. + 76. + 105. sor), 

mérlegfőősszeg 
0   137 546 

 

A befektetett eszközök értéke 50 423 eFt, melyből 50 000 eFt a DOTO támogatáskezelő 

informatikai rendszer, melyet adományként kapott a Társaság a DOTO Systems Zrt.-től. 423 

eFt egyéb eszközökből áll össze (számítógép, egyéb informatikai eszköz). A Forgóeszközök 

értéke 87 107 eFt, mely összeg banki számlapénz formájában állt a Társaság rendelkezésére 
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2019. december 31-én. Aktív időbeli elhatárolások 16 eFt értékben. Saját tőke 12 985 eFt, 

melyből 5 000 eFt a jegyzet tőke, 69 157 eFt a tőketartalék, és -61 172 eFt az adózott 

eredmény. A kötelezettségek értéke 72 986 eFt, melynek teljes összege rövid lejáratú 

kötelezettségként jelenik meg a mérlegben. Ebből kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 13 571 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettség 59 415 eFt, melyből 

17 000 eFt kötelezettségvállalással terhelt adomány. A Passzív időbeli elhatárolások összege 

51 175 eFt, melyből költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 575 eFt, halasztott 

bevétel 50 000 eFt. Ez utóbbi a DOTO informatikai rendszer értékének elhatárolását jelenti, 

mivel adományként kapta a Társaság. 

 
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 

adatok eFt-ban 

Sor- 

szám 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év 

módosításai 
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 0   50 497 

  III. sorból: visszaírt értékvesztés 0   0 

05. Anyagköltség 0   910 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 0   38 263 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 0   645 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 0   0 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0   0 

IV. Anyag jellegű ráfordítások (05. + 06. + 07. + 08. + 09.) 0   39 818 

10. Bérköltség 0   57 057 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0   4 426 

12. Bérjárulékok 0   10 199 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10. + 11. + 12.) 0   71 682 

VI. Értékcsökkenési leírás 0   132 

VII. Egyéb ráfordítások 0   1 

  VII. sorból: értékvesztés 0   0 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.; II.; 

III.; I-IV-V-VI-VII.) 

0   
-61 136 

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 0   4 

  17. sorból: értékelési különbözet 0   0 

VIII

. 

Pénzügyi műveletek bevételei (13. + 14. + 15. + 16. + 17.) 0   
4 

18. Részesedésekből származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek 

0   
0 

  18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek 

0   
0 

  19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0   0 

  Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0   0 
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21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0   0 

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  0   40 

  22. sorból: értékelési különbözet 0   0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.; 19.; 20.; 21.; 22.) 0   40 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 0   -36 

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

X. Adófizetési kötelezettség 0   0 

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

 

Az eredménykimutatás alapján a Társaság adózott eredménye -61 172 eFt. Ez a 

következőkből tevődik össze. A Társaságnak kizárólag Egyéb bevétele keletkezett, összesen 

50 497 eFt értékben. Anyagjellegű ráfordítások 39 818 eFt-ot tettek ki, melyből anyagköltség 

910 eFt, igénybevett szolgáltatások értéke 38 263 eFt, egyéb szolgáltatások értéke 645 eFt. 

Személyi jellegű ráfordítások 71 682 eFt-ot tettek ki, melyből bérköltség 57 057 eFt, személyi 

jellegű egyéb kifizetések 4 426 eFt és bérjárulékok 10 199 eFt értékben szerepelnek. 

Értékcsökkenési leírás 132 eFt volt, jellemzően kis értékű tárgyi eszköz egyszeri leírásaként. 

Egyéb ráfordítások összege 1 eFt volt. Fentiek alapján az Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye -61 136 eFt-ot tett ki. A pénzügyi műveletek egyéb bevételek 4 eFt-ot tettek ki, 

míg a pénzügyi műveletek ráfordításai 40 eFt-ot (árfolyamveszteség). Ez alapján a Pénzügyi 

műveletek eredménye -36 eFt volt. Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a Pénzügyi 

műveletek eredménye együttesen adják az Adózás előtti eredményt, melynek összege 61 172 

eFt. Mivel a Társaságnak adófizetési kötelezettsége nem volt, ezért ez megegyezik az Adózott 

eredménnyel. A Miniszterelnökség Támogatási szerződés keretében, 39 860 eFt vissza nem 

térítendő költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújtott 2019. december 16-án 

a Társaság részére az Áht. 48. § (1) bekezdés b) pontja, 51. § (1) bekezdése, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehatásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 87. 

§- ának rendelkezései szerint. A Társaság a támogatást a működési költségeinek biztosítására 

használta fel (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok valamint dologi kiadások), 

melyek a következőkből tevődtek össze: személyi juttatások között szerepel a Társaság 

munkavállalóinak 2019. évi bruttó bére, megbízottainak bruttó megbízási díja, valamint a 

Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja, összesen bruttó 30 320 eFt összegben (55. tétel); 

munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a Társaság munkavállalói, megbízottai, 

valamint a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja után fizetett, 2019. március és 

szeptember hó között felmerült szociális hozzájárulási adó, összesen bruttó 3 500 eFt, 

összegben (36. tétel); dologi kiadások között szerepelnek a következők, összesen bruttó 6 040 

eFt, összegben. 

 
Sorszám Szerződéshez mellékletként csatolt Pénzügyi terv fő 

sorai 

Támogatásra elszámolt (eFt-ban) 

1. Személyi juttatás (költségtétel) 30 320  

2. Munkaadókat terhelő járulék (költségtétel) 3 500  

3. Dologi kiadások összesen (költségtétel) 6 040  

 

Szakmai beszámoló a 2019-ben kifizetett adományokról 

A segítségnyújtás magyar modellje 

A Hungary Helps Program 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 hagyományos humanitárius modellektől eltérően a 

segítségnyújtás közvetlen eljuttatása a rászorulóknak lehetőség szerint nagy nemzetközi 

szervezetek bevonása nélkül, valamint a segítségnyújtás módjának a rászorulók mindenkori 

igényéhez való alakítása. A HHP a segítséget viszi oda, ahol a baj van, nem a bajt hozza 
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Magyarországra, Európába. A HHP kiemelten és a világon első ilyen közigazgatási 

egységként gondoskodik az üldözött keresztény közösségek megsegítéséről, amely az emberi 

méltóságukban és a vallásszabadsághoz való jogukban csorbát szenvedő, pszichológiailag és 

gyakran fizikai erőszakkal fenyegetett és üldözött közösségek szülőfüldjükön történő 

megmaradását szolgálja. Az üldözött keresztényeken kívül a HHP keretében más hátrányos 

megkülönböztetést és üldöztetést szenvedő vallási és/vagy etnikai csoportok is részesülnek 

támogatásban, amely célja ezen közösségek esetében is az szülőföldön való megmaradás, 

illetve az oda történő visszatérésés az ehhez szükséges feltételek megteremtésének 

elősegítése. 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 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 

szükségek 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 – 

megvalósulás esetén – miként szolgálná a Hungary Helps Program 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 nyomonkövetését.  A 2019-es év 

során a Hungary Helps Programban huszonnégy alkalommal került sor adomány kifizetésre, 

összesen 3 689 128 eFt értékben. Az adományokból húsz a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet (OECD) által meghatározott, a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) 

keretein belül elszámolható, 3 181 796 eFt nagyságrendben. 

 

4,89%
0,78%

15,16%

11,51%

0,30%

32,90%

2,67%

31,85%

Támogatási összeg megoszlása programtípusokként

Egészségügy

Gyorssegély

Menekülttábori ellátás

Oktatás

Önkéntesség

Infrastruktúra helyreállítás

Szakértői és egyéb technikai

segítségnyújtás

Társadalmi és gazdasági helyreállítás
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A Hungary Helps Program 2019-ben nyújtott segítségnyújtás adatai 

Régió Kedvezményezett neve Ország 
Projekt 

helyszíne 
Projekt neve Programtípus 

Kormányhatározat 

száma 

Adomány 

összege (eFt) 

Közel-

Kelet 

Melkita Görögkatolikus 

Egyház 
Szíria Damaszkusz Riaya iskola rekonstrukciója Újjáépítés, rehabilitáció 1178/2019. (IV. 3.) 794 000  

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
Szíria Homsz Menekültek hazatérését szolgáló projektek 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1178/2019. (IV. 3.) 318 000  

Szír Ortodox Egyház Szíria 
Latakia & 

Homsz 
Oktatási, otthonteremtő és kulturális projektek Újjáépítés, rehabilitáció 1305/2019. (V. 27.) 162 000  

„Miasszonyunk a béke 

forrása” trappista-ciszterci 

nővérek kolostora 

Szíria Talkalakh 
Az egyházi infrastruktúra és a helyi gazdasági 

tevékenységek fejlesztését támogató projektek 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1306/2019. (V. 27.) 145 180  

Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet 
Irak Szindzsar régió 

Az iraki jezidi menekültek helyben maradását 

és hazatérését elősegítő projektek támogatása 

Újjáépítés, rehabilitáció/menedékhely, ideiglenes 

települések vagy kollektív központok 

(menekülttábor) 

1510/2019. (VIII.23.) 167 000  

Babiloni Káld Katolikus 

Egyház Erbíli Érsekség 
Irak Szindzsar régió 

Az iraki jezidi menekültek helyben maradását 

és hazatérését elősegítő projektek támogatása 

Újjáépítés, rehabilitáció/menedékhely, ideiglenes 

települések vagy kollektív központok 

(menekülttábor) 

1510/2019. (VIII.23.) 29 336 

Moszuli Szír Ortodox 

Metropólita 
Irak Erbíl Um Al Noor általános iskola építése 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1663/2018. (XII. 6.) 320 000  

Antiókhiai Szír Maronita 

Katolikus Egyház 
Libanon Kessouran 

Kessouran régióban megkezdett projektek 

befejezésének támogatása 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1808/2019. (XII. 27.) 330 000  

Magyar Önkéntes Liga 
Egyesület 

Libanon, 
Jordánia 

Libanon, 
Jordánia 

Hungary Helps Önkéntes Program 
pilotprojektjének támogatása 

Szakértői és egyéb technikai 
segítségnyújtás/önkéntes program 

n.r. 12 379  

Szentföldi Ferences 
Kusztódia 

Izrael Jeruzsálem 
Jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének 

támogatása 
Szakértői és egyéb technikai segítségnyújtás  1699/2019. (XII. 10.) 66 000  

Afrika 

Maiduguri Katolikus 

Egyházmegye 
Nigéria 

Maiduguri 

Egyházmegye 

Oktatási és egészségügyi fejlesztések 

támogatása III. ütem 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1809/2017 (XI. 8.). 110 000  

Sokoto Egyházmegye Nigéria 
Sokoto 

Egyházmegye 

Oktatási és egészségügyi infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása 
Oktatás 1352/2019. (VI. 11.) 324 000  

Church of Christ in 

Nations 
Nigéria 

Gwozo, Mubi 

és Barkin Ladi 

Menekültek hazatérését szolgáló projektek és 

önfenntartó mezőgazdasági tevékenység 

támogatása 

Újjáépítés, rehabilitáció/társadalmi és gazdasági 

rehabilitáció 
1352/2019. (VI. 11.) 162 000  

Afréka Nemzetközi 

Humantitárius Alapítvány 
Nigéria Onitsha 

Nigériai árvizek okozta fertőző betegségek 

megfékezése 
Egészségügy n.r. 4 100  
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A Hungary Helps Program 2019-ben nyújtott segítségnyújtás adatai 

Régió Kedvezményezett neve Ország 
Projekt 

helyszíne 
Projekt neve Programtípus 

Kormányhatározat 

száma 

Adomány 

összege (eFt) 

 Etióp Katolikus Egyház Etiópia Shire 
A Mai Aini menekülttábor fenntartásának 

támogatása 

Újjáépítés, rehabilitáció/menedékhely, ideiglenes 

települések vagy kollektív központok 
(menekülttábor) 

1381/2019 (VI. 26.) 161 000  

Afrika 

Jézus Helye Etióp 

Evangéliumi Egyház 
Etiópia Shire 

A Mai Aini menekülttábor fenntartásának 

támogatása  

Újjáépítés, rehabilitáció/menedékhely, ideiglenes 
települések vagy kollektív központok 

(menekülttábor) 

1381/2019 (VI. 26.) 161 000  

Etióp Ortodox Tewahido 

Egyház 
Etiópia 

Addisz-Abeba 
Az addisz-abebai Migbare-Senay 

szegénykórház fejlesztésének támogatása  
Egészségügy 

1381/2019 (VI. 26.) 322 000  

Shire 
A Mai Aini menekülttábor fenntartásának 

támogatása  

Újjáépítés, rehabilitáció/menedékhely, ideiglenes 

települések vagy kollektív központok 

(menekülttábor) 

Jose Malunga 

tiszteletbeli konzul 
Mozambik Beira Gyorssegély az Idai ciklon áldozatainak. 

Gyorssegély/anyagi segítségnyújtás és 

szolgáltatások 
n.r. 3 000  

Africa Family Life 

Federation 

Uganda, Nigéria, Zambia, Kenya, 

Malawi, Zimbabwe, Dél-Afrikai 

Közt., Tanzánia, Kamerun 

"Alive to World" projekt támogatása Oktatás n.r. 30 000  

Dél-

Azsia 
Katolikus Karitasz Sri Lanka 

Negombo, 

Batticaloa, 

Colombo és 
Dematagoda 

Gyorssegély a Srí Lanka-i keresztényeknek 

(Katolikus templomok ellen elkövetett 
támadások túlélőinek megsegítése) 

Gyorssegély/szenvedés enyhítésének 

koordinálása, védelem és támogatás nyújtása 
n.r. 9 000  

Európa 

Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

Ukrajna Herszon 
Krízisközpont felállítása a kelet-ukrajnai 

Herszon városában 
Szakértői és egyéb technikai segítségnyújtás n.r. 12 800  

Jezsuita 

Menekültszolgálat 
Magyarország Budapest 

Üldözött keresztényeket segítő projekt 

támogatása 
Szakértői és egyéb technikai segítségnyújtás n.r. 5 082  

Magyar Önkéntes Liga 
Egyesület 

Magyarország Magyarország 

Magyarországon tartózkodó, hazájukban 

kereszténységük miatt üldöztetést szenvedő 
ösztöndíjasok megsegítése és utánkövető 

rendezvények megtartása 

Oktatás n.r. 35 000  

Amerika 
The Anglosphere 

Society 
USA New York 

The Anglosphere Society  könyvprojektjének 
támogatása 

Szakértői és egyéb technikai segítségnyújtás n.r. 6 250  

                

  
    

Összesen HUF 2019: 3 689 127 988 
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Az alábbiakban a HHP projektjei közül a Társaság támogatáskezelésében 2019-ben folyósított 

támogatások kerülnek ismertetésre, régió szerinti bontásában. 

 

Közel-Kelet 

Magyarország elkötelezett a közel-keleti országok stabilitásának elősegítésében és a helyi népesség 

békés együttélésének szorgalmazásában. A HHP fő küldetése a humanitárius segítségnyújtás a 

fegyveres konfliktusok áldozatainak, mely enyhíti az Európát célzó illegális migrációt. Fontosnak 

tartjuk továbbá a keresztény kultúra, illetve a keresztény és zsidó vallások bölcsőjének megóvását 

egyszersmind a magyar alkotmányosság alapjainak kialakulásában kulcsszerepet játszó és 

napjainkig meghatározó hagyományok védelmét. A Hungary Helps Programon belül a Társaság 

támogatáskezelésében 2019-ben Irakba, Szíriába, Libanonba, Jordániába és Izraelbe juttatott 

adomány értéke 2 343 896 eFt volt. A támogatott projektek újjáépítés, gazdasági és társadalmi 

rehabilitáció, menedékhely és ideiglenes települések vagy kollektív központok (menekülttábor) 

létesítése, valamint figyelemfelhívó programtípusokba sorolhatók be. A helyben történő 

segítségnyújtás elvét figyelembe véve tíz adomány került kifizetésre helyi egyházi szervezetek és 

magyar partnerszervezetek bevonásával.  

 A legjelentősebb projekt a damaszkuszi Riaya iskola rekonstrukciója. Az adomány 794 

000 eFt támogatást biztosított a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyház számára, amelyből 

helyreállításra kerül a szír fővárosban található háborús pusztítások által megrongált és 

használhatatlanná vált damaszkuszi Riaya iskola épülete.  

 Az iraki szír ortodox közösséget szolgálja az Um al Noor általános iskola építése, amelynek 

célja az alapvető oktatás biztosítása az Erbílben élő szír ortodox családok, köztük belső 

menekültek gyermekek számára. A Moszuli Szír Ortodox Metropóliának nyújtott adomány 

az iskolaépítés első ütemét fedezi 320 000 eFt összegben.  

 Az oktatás feltételeinek újbóli megteremtése mellett fontos szerepet tölt be a belső és 

visszatérő menekültek lakhatásának biztosítása. A 2019. évi költségvetésből a Melkita 

Görögkatolikus Egyház Homszi Érseksége 318 000 eFt támogatásban részesült. A 

menekültek hazatérését szolgáló projekt keretében a szíriai konfliktusban három éven 

keresztül ostromlott Homsz városából elmenekült és oda visszatérni szándékozó családok 

otthonainak felújítását valósítják meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével.  

 Az Antiókhiai Szír Ortodox Egyház szíriai projektjeinek támogatása szintén a háborús 

pusztítások következtében megrongált lakóépületek helyreállítását teszi lehetővé Homsz 

óvárosában, továbbá egy közösségi tér létrehozását Latakiában a helyi keresztények 

számára. Az adományozott javára 162 000 eFt adomány került kifizetésre.  

 A hazatérést ösztönző projektek mellett a lakosság helyben tartását és a belső migrációt 

enyhítő projektek is kaptak támogatást. Ezek közé tartozik a szíriai trappista-ciszterci 

nővérek munkahelyteremtő tevékenységét támogató adomány. A 145 180 eFt értékű 

támogatásból sor kerül egy, a helyi gazdák terményei felvásárlásának és értékesítésének 

helyt adó, üzletként működő épület felépítésére, valamint zarándokok részére szálláshelyek 

kialakítására. Ezenfelül, befejeződhet a helyi kézműves termékek előállítására szolgáló 

műhely építése is, amely munkalehetőséget és bevételt biztosít a helyi közösség tagjai 

számára.  

 Szintén a helyben maradást ösztönző projektek közé tartozik, az Iszlám Állam  

(továbbiakban: ISIS) terrorszervezet által különös kegyetlenséggel sújtott iraki jezidi 

közösségeket támogató adományok. A menekültek helyben maradását és hazatérését 

elősegítő projektek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (továbbiakban: MÖSZ) és a 
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Babiloni Káld Katolikus Egyház Erbíli Érsekségének támogatása útján valósulnak meg. A 

MÖSZ az észak-iraki Khanke-i menekülttáborban hoz létre egy pékséget, hozzájárulva az 

iszlamista népirtást túlélt jezidi nők és lányok munkaerőpiaci reintegrációjához. Az iraki 

Szindzsár városában az ISIS által lerombolt infrastruktúra helyreállításában segít 

Magyarország 167 000 eFt értékben. A Babiloni Káld Katolikus Egyház Erbíl városában 

működő érseksége a népirtást túlélt jezidi nők számára otthonokat hoz létre, ahol 

gyermekeikkel együtt élhetnek. A szociális, érzelmi, pszichológiai fenyegetettségben élő 

nők számára az érsekség által létrehozni kívánt otthonban szakemberek nyújtanak 

tanácsadást, segítik a végleges letelepedést munka és terápia biztosításával. Az áldozatok 

segítésén túl a projekt részét képezi, az ideiglenes elhelyezésükre szolgáló épületek 

létrehozása is. A tevékenység támogatására 29 336 eFt értékű adományt folyósított a 

Társaság, a projekt a USAID-del közös együttműködésben valósul meg.   

 A Hungary Helps Program támogatásából valósul meg  Antiókhiai Szír Maronita Katolikus 

Egyház libanoni Kessouran régióban indított projektje is. A 330 000 eFt értékű adomány 

hozzájárul egy 18. századi kolostor újjáépítéséhez, mely szakképzési központként valamint 

kulturális térként fog működni, helyet adva rendezvényeknek és szakműhelyeknek, ezáltal 

egyszerre közösségi teret és munkahelyeket teremtve a helyi lakosság számára.  

 A jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésére fordított adomány célja a történelmi 

keresztény jelenlét és közösségek megerősítése, keresztény történelem értékeinek megóvása, 

a Szentföldön egykor szolgáló magyar ferencesek emlékének megőrzése. A projekt a 

Szentföldi Ferences Kusztódia támogatásával valósul meg 66 000 eFt összegben. A projekt 

a vallási turizmus fejlesztésével támogatja a közösséget.  

 2019-ben indult el a Hungary Helps Önkéntes Program pilotprogramja, amely a Magyar 

Önkéntes Liga Egyesülettel (a továbbiakban: MÖL) közreműködve került lebonyolításra 12 

379 eFt támogatásból. Az önkéntesek jordániai helyszíneken együtt dolgoztak azokkal az 

iraki menekültekkel, akik a krízist követően Jordániában kezdtek új életet. 

 

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 radikalizálják a kontinens mélyszegénységben élő keresztény 

lakosságát, elsősorban az iskolázatlan fiatal fiúkat, akiket 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 tizenegy 

adomány került folyósításra 2019-ben, összesen 1 277 100 eFt értékben. A támogatások célterületei 

Nigéria, Etiópia, Mozambik, Kongó, Uganda, Zambia, Kenya, Malawi, és Zimbabwevoltak. Az 

adományok gazdasági és társadalmi rehabilitáció, menedékhely, ideiglenes települések vagy 

kollektív központok (menekülttábor) létesítése, egészség és oktatás programtípusokba sorolhatók 

be. A projektek egy részének célja a gazdasági és társadalmi reintegráció és a fennmaradáshoz 

szükséges életkörülmények biztosítása az iszlám radikalizáció hatásainak kitett közösség tagjai 

részére, ezzel ösztönözve a helyi keresztény közösségek helyben maradását és közösségbe történő 

visszaérését.  

 Ide sorolható a nigériai Maiduguri Katolikus Egyházmegye oktatási és egészségügyi 

rehabilitációs programja. A projekt harmadik ütemében nyújtott 110 000 eFt értékű 

támogatás a Boko Haram terrorszervezet által elpusztított oktatási és egészségügyi 

infrastruktúra helyreállítását, valamint egy szeminárium felújítását szolgálta.  

 A nigériai Sokoto egyházmegye ellátórendszereinek fejlesztését segítő projekt célja – az 

előző projekthez hasonlóan – az észak-nigériai keresztény közösségek szülőföldön való 
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megmaradásának elősegítése. A 324 000 eFt-os támogatás keretében megvalósuló beruházás 

hozzájárul a helyi terrorfenyegetettségben élő keresztények biztonságának növeléséhez és a 

térségből kiinduló migráció jelentős mértékű csökkentéséhez.  

 Ugyancsak a migráció megelőzését szolgálja az addisz-abebai Migbare-Senay 

szegénykórház fenntartásának a finanszírozása 161 000 eFt összértékben. A létesítményt az 

Etióp Ortodox Tewahido Egyház Család- és Gyermekügyi Szervezete működteti. A belső és 

külső migráció enyhítése szempontjából – az infrastrukturális fejlesztések mellett – 

kiemelkedően fontos feladat, hogy az otthonukat elhagyni kényszerülők a létfenntartáshoz 

szükséges körülmények között élhessenek mindaddig, amíg vissza nem térhetnek 

szülőföldjükre. Ezt a célt szolgálja az észak-etiópiai Mai Aini menekülttábor fenntartásának 

támogatása. A Shire város közelében lévő menekülttábor tábor eritreai, szomáliai, szudáni és 

dél-szudáni menekültnek nyújt menedéket és alapvető ellátást. A létesítmény fenntartása és 

támogatása az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, Etióp Katolikus Egyház és Jézus Helye 

Etióp Evangéliumi Egyház bevonásával történt. A három szervezet egyenként 161 000 eFt 

értékű adományban részesült (összesen 483 000 eFt).  

 Az infrastrukturális fejlesztések mellett fontos szerepet kap az alapvető megélhetést 

biztosító tevékenységek támogatása is. Így a HHP keretein belül finanszírozásra került a 

nigériai Church of Christ in Nations protestáns egyház menekült keresztények hazatérését és 

a számukra alapvető megélhetést biztosító, a dzsihadisták által lerombolt településeken 

mezőgazdasági tevékenységeket szolgáló projektjei, melyek 162 000 eFt értékben kerültek 

kifizetésre.  

 A gazdasági és társadalmi integráció mellett szerepet kap a társadalom mentálhigiéniás 

támogatása is. A HHP a halmozottan hátrányos afrikai régiókban támogatja a keresztény 

családi értékeket tükröző tankönyvek kiadását.  A természeti katasztrófák nyomán kialakult 

szükséghelyzet enyhítésében helyi és magyar szervezetek is közreműködnek. Az Afréka 

Nemzetközi Humanitárius Alapítvány nigériai humanitárius missziójához kapott támogatást 

a Hungary Helps Program keretében. Nigériában minden évben jelentős árvizet okoz a 

szabályozatlan folyók áradása. Az érintett tartományokban 15 millió ember él 

mélyszegénységben. Mivel az országban nincs társadalombiztosítás, a tífuszos, maláriás, 

hepatitiszes stb. megbetegedések ellen nincs sem támogatott szűrés, sem kedvezményes 

gyógyszer. A 4 100 eFt értékű támogatás több mint ezer ember életét mentheti meg. A 

kedvezményezett a támogatást oltásokra és helyi beszerzésű tárgyi eszközökre 

(szúnyogháló, homokzsákok, ágy, matrac, higiéniás eszközök) fordította, ami a járványok 

kitörését és terjedését segíti megakadályozni.  

 Az Idai trópusi ciklon által okozott áradások 2019 márciusában több száz emberéletet 

követeltek és súlyosan megrázták a gazdaságilag fejletlen Mozambikot, Zimbabwét és 

Malawit. A mozambiki Sofal tartománybeli Beirából százezer embert kellett kitelepíteni, a 

lakóépületek 90 százaléka súlyosan megrongálódott, jelentős anyagi kár keletkezett. A HHP 

keretében megvalósuló támogatás a természeti katasztrófa által leginkább sújtott Beira 

környéki falusi lakosság helyszínen beszerzésre kerülő tárgyi eszközökkel való ellátását 

célozza 3 000 eFt értékben. Az adomány az áradások által elmosott területeken való 

életfeltételek visszaállítását segíti elő.  

 

Dél-Ázsia 

Dél-Ázsiában, az indiai szubkontinens országaiban az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a 

keresztények – szélsőséges muszlim és hindu szervezetek és mozgalmak általi – üldöztetése, amely 

tovább növelte a nyomorúságos életkörülményekben élő keresztények kiszolgáltatottságát. A 

régióban egy adomány került folyósításra 9 000 eFt értékben. A projekt célja a Srí Lanka-i 
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keresztény templomok ellen 2019 húsvétján elkövetett támadások túlélőinek megsegítése, mely a 

Katolikus Karitász bevonásával került lebonyolításra. 

 

Európa 

Európában három adomány került átutalásra, 52 882 eFt értékben, a projektek szakértői és egyéb 

technikai segítségnyújtás, valamint oktatás kategóriába sorolhatók. Az európai projektek között 

helyet kapott egy családi krízisközpont felállítása a kelet-ukrajnai Herszon városában. Az adomány 

értéke 12 800 eFt, mely összegből a MÖSZ a családon belüli erőszak áldozatainak nyújt segítséget a 

létesülő intézményben. 1000 áldozat részesülhet pszichológiai, szociális, jogi és orvosi 

segítségnyújtásban.  

 

Egyéb, több régiót érintő adományok 

Adományban részesült az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű programhoz 

kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában a MÖL 35 000 eFt értékben. A program célja, hogy a 

Magyarországon tartózkodó, hazájukban kereszténységük miatt üldöztetést szenvedő fiatalok, az 

ösztöndíjuk alatti időszakban való itteni beilleszkedését segítse, ezzel kapcsolatban számukra 

Magyarországon képzések és közösségépítő rendezvények megszervezését és megtartását 

biztosítsa. Cél továbbá az ösztöndíjasok közötti hálózatépítés elősegítése, a HHP programjainak 

hazai ismertségének növelése a fiatal felnőttek körében, valamint az is, hogy a Magyarországon 

tanuló ösztöndíjas fiatalok a saját hazájukban kamatoztatható tudást szerezzenek. A támogatás 

segítségével az üldözött keresztény fiataloknak lehetőségük nyílt részt venni nemzetközi 

fórumokon, felhívva a figyelmet a közel-keleti és afrikai üldözött keresztények helyzetére. A HHP 

keretében 5 082 eFt adományban részesült a Jezsuita Menekültszolgálat, amely szakértelme révén 

segítette a Magyarországon menedéket kapott, üldöztetést szenvedők élelmezését és alapvető 

higiéniás feltételeiknek megteremtését. A HHP fontos feladata, hogy a világ minden pontján 

felhívja a figyelmet a keresztényüldözés jelenségére, és kifejezze Magyarország elkötelezett 

álláspontját a keresztény közösségek védelme mellett. A keresztényüldözésről szóló tanulmánykötet 

elkészítésére 6 250 eFt adományban részesült a The Anglosphere Society (TAS). 

  

Összefoglalás 

A Hungary Helps Program keretében 2019-ben elindított újabb támogatási projektek továbbra is 

hazánk azon alapvető célkitűzést szolgálják, miszerint az üldöztetést, 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.  

 


