Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
2021 évi Beszámolójához tartozó Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:

Családbarát Magyarország Központ Nonprofit
Közhasznú Kft.
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
01-09-283975
képviselő neve:
Dr. Szuromi-Kovács Ágnes
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenysége alapján az alábbi, a sajátos
tevékenységgel kapcsolatos, más jogszabály által előírt információk közlésére kötelezett; a 2021. üzleti évben
végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:
- családpolitikai feladatok,
- a gyermek- és ifjúságpolitikával összefüggő feladatok,
- közreműködés az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában (Társaságunk szervezetrendszerén
belül működik az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat),
- közreműködés a koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztésében
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
Családpolitikai feladatok
jogszabályhely:
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok, közreműködői
szolgáltatások
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
családok, idősek, gyermekek, áldozatok
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
2 072 410 felhasználó
a közhasznúsági tevékenység főbb eredményei:
A közfeladatokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatok, adatgyűjtések, elemzések, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányok
készítése. A kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok megvalósításának
elősegítése.

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat működtetése
Támogatás tárgyévi felhasználása:
Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, (továbbiakban OKIT/Szolgálat) a kapcsolati erőszak és az
emberkereskedelem áldozatainak segítésével foglalkozik; a nap 24 órájában fogadja az áldozatok hívását az ingyenesen
hívható 06 80 50 55 20-as telefonszámon.
A támogatás összege az OKIT működési költségeinek fedezésére (iroda bérlése és fenntartási költségei; telefon, internet),
illetve a munkavállalók személyi jellegű kifizetéseire (bérköltség, egyéb juttatások) kerültek felhasználásra.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
Az OKIT a telefonhívások mellett az esélyegyenlőség jegyében, e-mailben is fogadja az áldozatok megkereséseit. A
kapcsolódó jogszabálynak megfelelően, a krízisközpontokban, titkos menedékházakban elhelyezett tanköteles korú
gyermekek esetében koordináló szervezetként segítséget nyújtunk az ideiglenes vendégtanulói jogviszony létesítéséhez.
Szorosan együttműködünk a jelzőrendszeri tagokkal, valamint a kríziskezelő hálózat tagjaival. A kapcsolati erőszakkal
és az emberkereskedelemmel összefüggő kutatásokban a kutatókkal egyeztetéseket folytatunk, ezzel segítve munkájukat,
átadva tapasztalatainkat. Rendszeresen részt veszünk a Belügyminisztérium által szervezett Nemzeti Mechanizmus
Üléseken és NGO kerekasztal üléseken.
A tárgyévben elkészült a 13-18 éveseket érintő, iskolai kapcsolati erőszak kutatásunk.
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Az építőipari munkaadók és munkavállalók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése (GINOP-5.3.518-2019-00149)
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A tervezetten 17 hónapos standard projekt megvalósítása 2020. március 1-jén indult. A Családbarát Magyarország
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBM) konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig az
Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége (EFEDOSZSZ). A projekt célcsoportját az
építőiparban dolgozók jelentik. A támogatás felhasználása a projekt megvalósításához kötötten anyagi és személyi jellegű
kiadások, rendezvények, képzések és kommunikációs tevékenység megvalósítása során saját teljesítésben végzett
tevékenységeknél bér- és járulékfizetési kötelezettségek, míg külső szolgáltatás igénybevételénél a közbeszerzések során
leszerződött vállalkozók számláinak rendezésére történt.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A tárgyév során elkészült a kutatási zárótanulmány és tananyag, majd 2021 júliusában megvalósult a képzési program is.
A célcsoport workshop és országos konferencia keretében kapott tájékoztatást a kutatás eredményeiről, valamint az
ágazatot érintő aktuális változásokról, kihívásokról. A járványhelyzet miatt a tervezett kommunikációs csatornák
áttervezésre kerültek, dominánsan online platformon keresztül értük el a célcsoportunkat: applikáció készült, a tanulmány
és a kiadványok online formában is elérhetőek, a konferencia Facebook élő közvetítésen keresztül követhető volt. A
projekt a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette. A pénzügyi elszámolás
megtörtént, a szakmai tevékenységek elfogadása (zárása) folyamatban van.
A turisztikai szektor munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése (GINOP-5.3.5-18-2020-00159)
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A tervezetten 13 hónapos standard projekt megvalósítása 2021. április 1-jén indult. A Családbarát Magyarország Központ
Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBM) konzorciumi tagként vesz részt a projektben, a konzorciumvezető pedig a Turisztikai
és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ). A projekt célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók
jelentik, mind a munkavállalók, mind pedig a munkaadók bevonásra kerülnek. A támogatás felhasználása a projekt
megvalósításához kötötten anyagi és személyi jellegű kiadások, rendezvények, képzések és kommunikációs tevékenység
megvalósítása során saját teljesítésben végzett tevékenységeknél bér- és járulékfizetési kötelezettségek, míg külső
szolgáltatás igénybevételénél a közbeszerzések során leszerződött vállalkozók számláinak rendezésére történt.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A tárgyév során a kutatási tanulmány és tananyag előkészítése történt meg, amely 2022 áprilisában készül el, és alapját
fogja képezni a 2022 áprilisára tervezett képzési programnak is. A célcsoport workshop és országos konferencia keretében
fog tájékoztatást kapni a kutatás eredményeiről, valamint az ágazatot érintő aktuális változásokról, kihívásokról. A
járványhelyzet miatt a pályázat benyújtásakor tervezett kommunikációs csatornák áttervezésre kerültek, dominánsan
online platformon keresztül fogjuk elérni a célcsoportunkat: tervezetten 2022. áprilisi publikálással applikáció készül, a
tanulmány és a kiadványok online formában is elérhetőek lesznek, a konferencia Facebook élő közvetítésen keresztül
követhető lesz. Ezeknek a kommunikációs tevékenységeknek a szakmai előkészítése és az ehhez szükséges beszerzések
elindítása a 2021. évben megtörtént.
Kríziskezelő Szolgálatok Fejlesztése (EFOP-1-2-4-VEKOP-16-2016-00001)
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A támogatás felhasználása a projekt megvalósításához kötötten anyagi- és személyi jellegű kiadások, rendezvények,
képzések és fejlesztések, továbbá járványvédelmi csomag keretében közvetlen segítségnyújtás megvalósítása során saját
teljesítésben végzett tevékenységeknél bér- és járulékfizetési kötelezettségek, míg külső szolgáltatás igénybevételénél
közbeszerzések során leszerződött vállalkozók számláinak rendezésére történt.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
Az üzleti év során egy országos szakmai konferenciát tartottunk Budapesten az OKIT részére. A járványhelyzet miatt a
záró konferenciánkat Facebook közvetítés keretében lehetett követni. Az online kommunikációs tevékenységünk tovább
folytatódott (a krízis hívószámok és a kifejlesztett chat funkció népszerűsítése). Új tevékenységek végrehajtását is
vállaltuk. Ezek között szerepelt egy belső megvalósításban elkészített bookazine is. A 96 oldalas online kiadvány a
projekt során elkészített számtalan szakmai cikk, írás és interjú válogatása. Folytatódott a gyermekvédelmi jelzőrendszeri
képzésünk, amelyet a járványhelyzet miatt a tárgyévben online platformon keresztül valósítottunk meg. A
tárgyidőszakban 23 csoportban 436 főt, a projekt zárásáig összesen 185 képzési csoportban 4 215 főt képeztünk.
A járványhelyzet miatt elmaradt projektelemek (képzési csoportok, rendezvények) pótlásaként új szakmai tartalom került
beemelésre a projektbe. A meg nem valósult tevékenységek kapcsán keletkezett megtakarításokat a COVID-19 járvány
terjedésének lassítására, a védekezés segítésére fordította a projekt a felhívás célcsoportját képező, a kapcsolati erőszak
áldozatait befogadó kríziskezelő szolgálatokat igénybevevők és az ellátásukban dolgozók járványügyi védekezéséhez
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szükséges termékekből álló csomagok eljuttatásával. A csomagok a működő 20 krízisközpont és 8 titkos menedékház
részére kerültek átadásra.
A projekt a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyi és szakmai
zárása megtörtént, 2021.10.27-én pedig fenntartásba lépett.
Családbarát ország
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A 2021-es évben a Családbarát ország projekt újratervezése történt meg, a bővített szakmai tartalom fejlesztése során
elindult a pályaorientációs programunk módszertani kialakítása, továbbá megújult a Családbarát Védjegy. A források
nagyobb hányadát a szakmai stáb működtetése kötötte le, a módszertani és képzési fejlesztések mellett a képzések
szervezése, az oktatók költségei, továbbá a kommunikációs kreatív, designer és szerkesztői csapat bérköltségeire
fordítottuk a forrásokat. Elindítottuk az 5 részből álló kommunikációs kampányunkat, amelyből az örökbefogadás és a
kapcsolati erőszak elfogadhatatlansága tárgyévben megvalósult.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A kialakult járványügyi helyzetre és szabályozásra tekintettel egyes rendezvények és konferenciák tervezett időpontjai
módosultak, elmaradtak, de a családi életre nevelés és az idösügyi referens képzések, workshopok online formában
megtartásra kerültek. Mintegy 20 000 családbarát csomag kiosztásra került a kedvezményezett járásokban élő kismamák
és családjaik részére. A Családbarát Védjegy megújult, ennek dokumentációja (standard, Szabálykönyv) elérhető a
csaladbaratorszag.hu honlapon. Szakmai előkészítő módszertani fejlesztő munka keretében indult meg az örökbefogadás
standard kidolgozása, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai képzések tervezése. Szintén szakmai előkészítő fejlesztő
munka keretében kezdtük meg a pályaorientációs programcsomagunk kidolgozását, kutatás, módszertan és képzési
területeken.
A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001)
Támogatás tárgyévi felhasználása:
Személyi jellegű kiadások, képzésekhez kapcsolódó helyszín bérlet, könyvvizsgálat, kiküldetési költségek,
képzésszervezés, akkreditációs díjak, gépjárműbérlet, fordítási szolgáltatás, nyomdai szolgáltatás, egyéb szakértői
szolgáltatás és általános rezsi költség.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A projekt képzésein a gyermek fejlődésbeli rendellenességének felismerését, a gyermek fejlődésének nyomon követését
célzó ismeretek átadása témájában megrendezésre kerülő tréningeken, workshopokon résztvevő szülők és szakemberek
száma kumuláltan elérte a projektben vállalt műszaki-szakmai eredményben előírt létszámot (szakemberek esetében: 11
500 fő helyett 14 284 fő, szülők esetében: 1 500 fő helyett 1 778 fő). A 2020. évben elkészült az informatika alprojektben
az ágazatközi rendszer és interface terv. Tárgyévben az ágazatközi rendszer paraméterezése zajlott, illetve ehhez
kapcsolódóan az adatok szabályozott áramlását biztosítandó jogszabályi környezet kialakítása. A kialakított
szolgáltatások alkalmazásával elért szolgáltatáshiányos települések száma meghaladta a 100-at, ezzel teljesítve a
projektvállalást. A specifikus gyermekút pilot által elért gyermekek száma Heves és Nógrád megyékben elérte a 160-160
főt.
Családbarát Ügyfélpont
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A forrásokat alapvetően személyi költségekre használtuk fel, az Ügyfélponton dolgozó munkatársak bérköltségére.
További költségeket jelentett a személyes ügyfélfogadás előkészítéséhez szükséges tárgyi eszközök és immateriális javak
beszerzése.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
Társaságunk célul tűzte ki, hogy a családtámogatási rendszerben elérhető támogatások kapcsán tájékoztatja a lakosságot
konkrét megkeresések alapján, elősegítve az ügyintézést, a személyre szabott elérhető családtámogatások felhasználását.
A COVID pandémia miatt a személyes ügyfélfogadás nem indult el, de e-mail útján a lakosság tájékoztatása folyamatos,
az ugyfelpont@csalad.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk az állampolgárok. Az üzleti évben 6 fő ügyfélponton
dolgozó munkatárs felvétele és képzése megvalósult.

Az emberkereskedelem áldozatainak reintegrációja témájában kutatás
Támogatás tárgyévi felhasználása:
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A források felhasználása teljes egészében a kutatáson dolgozó munkatársak személyi költségeire került felhasználásra.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A kutatás a terveknek megfelelően helyzetfeltáró jelleggel vizsgálta az emberkereskedelem áldozataival, a velük
foglalkozó szakemberek munkájával és az ellátórendszer fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket. A program
lebonyolításáért a Társaság, valamint az általa működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
(OKIT) felelt. A kutatás lezajlott, a zárótanulmányok elkészültek, a támogató felé benyújtásra és általa elfogadásra került
a kutatási beszámoló, valamint a pénzügyi elszámolás.
RRF-1.0.0 Projektindító támogatás a Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében című
felhíváshoz
Támogatás tárgyévi felhasználása:
A források felhasználása a projektben dolgozó munkatársak személyi költségeire, valamint eszközbeszerzésre került
felhasználásra.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok:
A projektben megfogalmazottaknak megfelelően megvalósult az RRF-1.1.2 Bölcsődei nevelés fejlesztése című felhívásra
jelentkező pályázók tájékoztatása. Az önkormányzatok, egyházak, pályázatíró cégek online, telefonon, illetve esetenként
személyes megbeszélések formájában kaptak felvilágosítást bölcsődeszakmai kérdésekben annak érdekében, hogy minél
többen sikeres pályázatot tudjanak benyújtani. Regionális információs napok kerültek megtartásra együttműködésben a
Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével.
Határidőre elkészült az RRF-1.1.1 Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében című felhívás
megvalósíthatósági tanulmánya.

4.1
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Ügyvezető Igazgató bére
Felügyelő Bizottság tagjainak nyújtott juttatás
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
1

Előző év*

Tárgyév*

Előző év (1)*
18 523
3 768
22 291

Tárgyév (2)*
16 800
8 688
25 488

Előző év (1)*
3 402 877

Tárgyév (2)*
2 320 013

0

0

0
0
2 704 638

0
10 633
1 728 251

698 239
3 391 816
2 389 608
3 328 230
9 981

581 129
4 241 917
1 647 278
4 241 917
-1 921 903

Hatályon kívül helyezte: 88/2014. (III. 20.) Korm. rendelet 2. §. Hatálytalan: 2014. III. 28-tól.
4

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
* Adatok ezer forintban.

7

20

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Igen

Igen
Nem
Igen
Mutató teljesítése

Nem
Igen
Nem

Nem
Igen
Igen

2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról
2. Értelmező rendelkezések
20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;
19. * közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat
címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal
való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;
4. cél szerinti juttatás: a civil (közhasznú) szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége
keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás;
21. közszolgáltatási szerződés: valamely közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv
nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek
azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban
meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve;

Budapest, 2022. március 17.
…………………………………..
képviselő
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