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I. Szakmai beszámoló
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület nonprofit szervezet, melynek célja, hogy az információgyűjtés,
szervezés és megvalósítás, valamint a publicitás eszközeivel kapcsolatot teremtsen az országunkban
felhalmozódó élelmiszerfeleslegek és az arra rászorulók között, ezzel elősegítse a szegénység és az
éhezés csökkenését. Az Egyesület, az első magyar élelmiszerbank, 2005. szeptember 13-án alakult meg
Budapesti Élelmiszerbank Egyesület néven. Az Egyesületet magánszemélyek alapították. A Fővárosi
Bíróság 2005. november 30-i hatállyal Egyesületünket közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.
2006 szeptemberétől az Egyesület neve Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
Az Egyesület működése – összhangban az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének Kartájában
lefektetett alapelvekkel – a gyűjtési és elosztási tevékenységen alapul. Ez a következő négy pilléren
nyugszik:
1. A fölösleges élelmiszerek gyűjtése:
Az Egyesület céljainak egyike a pazarlás elleni küzdelem. Az Egyesület tevékenysége ezért arra
irányul, hogy a mindenkori élelmiszerbiztonsági előírások legteljesebb betartása mellett összegyűjtse:
a) az áruházláncok fölösleges élelmiszereit;
b) az élelmiszeripar és -kereskedelem többlettermelését;
c) a technikai vagy kereskedelmi okból nem forgalmazható élelmiszereket;
d) a mezőgazdasági fölösleget;
Mindezen hozzájárulások és adományok alapvetően ingyenesek, azokat az Egyesület ellenszolgáltatás
és térítés nélkül fogadja el és gyűjti össze.
A 2020 óta fennálló pandémiás helyzet új kihívások elé állította az Egyesületet mind a mentett
élelmiszerek összetétele, mennyisége, rövidebb lejárati idők tekintetében, mind a szervezetek részéről
érkező adomány kérések gyakorisága, valamint a megnövekedett pénzügyi támogatások miatt. Az
Egyesület, a FEBA által elfogadott addicionális irányelvek által megengedhető módon, már pénzért
vásárolt élelmiszereket is juttat a rászorulóknak a partnerszervezeteken keresztül. Ezen élelmiszerek
jellemzően feleslegként jelentkeznek a gyártónál, megvásárlásuk jelentősen a piaci ár alatt történik,
annak érdekében, hogy a megsemmisítés vagy takarmányként való felhasználás helyett emberi
fogyasztásra kerüljön, rászorulókhoz eljuttatva. Terveink szerint az Egyesület tevékenységét
alapvetően továbbiakban is a feleslegek ingyenes átételére alapozzuk, emellett külön projekt keretében
valósítjuk meg a vásárolt élelmiszerből történő adományozást.
2. Elosztás:
Az Egyesület célja, hogy olyan szervezeteknek, intézményeknek legyen szolgálatára, amelyek a
nélkülözés ellen küzdenek. Az Egyesület ezért nem maga osztja ki közvetlenül az általa gyűjtött javakat
a rászorulóknak, hanem olyan országos vagy helyi szociális, ill. karitatív szervezeteken, csoportokon
és közösségeken keresztül teszi ezt, amelyek kapcsolatban állnak a rászorulókkal. A kedvezményezett
szervezetek számára történő átadás ellenszolgáltatás és térítés nélkül, INGYENESEN történik. A
kedvezményezett szervezetekkel az Egyesület megállapodást köt az élelmiszerek átadásáról,
fenntartva, hogy az Egyesület nem rendelkezik minden kívánatos és szükséges termékkel. Az
élelmiszereket e kedvezményezett szervezetek élelmiszercsomagok, szociális étkezdékben történő
étkeztetés vagy egyéb fogadóhelyeken történő átadás útján juttatják el a rászorulóknak.
3. Működés:
Az Egyesület nonprofit alapon, felelős és aktív szolidaritás által vezéreltetve végzi tevékenységét.
Működésének költségeit ezért elsősorban harmadik személyek által nyújtott adományokból és
támogatásokból finanszírozza, tevékenységéhez pedig jelentős mértékben járul hozzá a közreműködők
2

önkéntes, ellenszolgáltatás nélkül végzett munkája. Ugyanakkor szükséges megjegyezni, hogy a napi
működés volumene és fenntarthatósága elengedhetetlenné teszi a fizetett alkalmazottak jelenlétét is a
kulcsfontosságú feladatok ellátásához (management, logisztika, osztás, áruházi kör fejlesztése,
szervezetek segítése, auditja és az adminisztráció).
4. Motiváció:
Az Egyesületet jóakarók, önkéntesek, és különböző lelki és humánus szempontok által vezérelt
szervezetek éltetik és motiválják. Tevékenységével ezért tanúságot tesz arról is, hogy sokféle és eltérő
felfogású személyek és szervezetek is képesek összefogni mások szolgálata érdekében.
Egyesületünk 2021. év során az alábbi eredményeket érte el:
 A megmentett élelmiszerek teljes mennyisége 2021-ben összesen 7.916 tonna volt. A mentett
élelmiszerek mennyiségében bekövetkezett csökkenés a korábbi évekhez viszonyítva
mérsékeltebb, de a tendencia továbbra is csökkenést mutat. Csökken az egy áruházból menthető
élelemiszer mennyisége, ami az áruházakban bevezetett racionalizálásokkal, átszervezésekkel
magyarázható. Ezt a kiesést újabb élelmiszerkereskedelmi láncok bekötésével ellensúlyoztuk
2021-ben, így összesen 6.562 tonna élelmiszert mentettünk az áruházakból. A 2020-as
pandémiás időszakban megnyilvánuló szolidaritási adományozási hullám visszaesése jelentős
volt a raktári készleteket tekintve, ezt egyelőre nem tudtuk még pótolni. Ugyanakkor továbbra
is nő a tápanyagban gazdag élelmiszerek aránya. (tejtermék, húsáru). Támogatóink száma is
növekszik, 2021-ben 132 beszállító partnerünk volt, a 2020-ban adományozó 124 beszállítóhoz
képest.

A mennyiségi csökkenéssel együtt a mentett élelmiszerek összértéke is csökkent valamelyest
az előző évihez képest: 2021-ben 6,94 Mrd Ft volt az összérték, a volumen csökkenését nem
tudta ellensúlyozni az egy kilogrammra jutó kismértékű értéknövekedés (2020-ban egy kiló
mentett élelmiszer értéke átlagosan 856 Ft volt, 2021-ben pedig 877). A raktárba érkező
termékek mennyiségének csökkenése mellett az átadott termékfeleslegek összetételének
változása is az adományérték csökkenése irányába mutatott, hiszen kevesebb csokoládé és több
alapélelmiszer érkezett, mint az előző évben.
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Az összegyűjtött élelmiszerek szétosztására 2021-ben 427 szervezettel volt hosszútávú
együttműködési megállapodásunk, 129-cel pedig egyszeri szerződést (Édes száj, és áruházi
gyűjtés projektek) kötöttünk, tehát összesen 556 szervezettel dolgoztunk együtt az
élelmiszeradományok rászorulókhoz való eljuttatásában. 2020-ban 432 hosszú távú és 121
egyszeri szerződéses partnerünk volt. A csökkenés oka, hogy a terhek és az áruházi menthető
mennyiségek csökkenése miatt néhány szervezet visszalépett a napi szintű áruházi mentéstől.
Az adományok 2021-ben a partnerszervezeti hálózatunkon keresztül rendszeresen 207 ezer
nélkülözőhöz jutottak el Magyarországon. Emellett közel 40.000 rászoruló alkalmanként kapott
tőlünk adományt (Édes száj, karácsonyi gyűjtés). Az Egyesület az év során rendszeresen
látogatta a partnerszervezeteket, ezáltal pontosabb képet kapott az adománnyal ellátottak
számáról, megoszlásáról. Míg 2020-ban a kialakult járványhelyzetre való tekintettel 190
szervezetlátogatást tudtunk megvalósítani, 2021-ben 275 látogatáson voltunk (ezek közül 21
látogatás új, potenciális élelmiszermentő szervezetek bevonására irányult). A személyes
látogatások a szakmai támogatás, az új kapcsolatok kiépítésére, a kapcsolatok mélyítésre és a
kommunikáció javítására irányultak. Emellett az online megbeszélések, és a júniusban, az
Élelmiszerbank telephelyén tartott szervezeti információs nap további lehetőséget adtak a
szakmai megbeszélésekre és a tudásmegosztásra.

2021-ben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 207.000 rászorulót támogatott rendszeresen,
akiknek 34%-a gyermek. Az adományok 70%-a háztartásokba (pl. nagycsaládos, szegregátum,
idősek) 13%-a hajléktalanokhoz, 17%-a bentlakásos intézményekbe (gyermek, fogyatékos, idősek)
kerültek.
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A mentett élelmiszer mennyisége 2021-ben az alábbi forrásokból tevődött össze:



„Áruházi expressz árumentés” projektünkben 2021-ben már 7 áruházlánccal (ALDI, Auchan,
KFC, Lidl, Penny, METRO és TESCO) dolgoztunk együtt és 6.562 tonna élelmiszert
mentettünk a 2020-as 6.503 tonnával szemben. Bár az áruházláncok mentésbe bekapcsolt
üzleteinek száma évről-évre növekszik és az általuk adományozott árucsoportok folyamatos
bővülése látszik, az adományok összvolumene érdemben nem nőtt. Az egy áruházra eső átlagos
átadott árumennyiségben megfigyelhető csökkenés a láncok tudatosabb készletgazdálkodási és
selejtezési folyamataival magyarázható. Több áruházban olyan mértékben lecsökkent az
élelmiszerfelesleg mennyisége, ami a napi élelmiszermentési programot ellehetetlenítette, így
a mentési tevékenységet több helyen meg is szüntettük. 2021-ben összesen 406 boltban
mentettünk napi szinten, ami nem számottevő növekedés a 2020-as 394 bottal szemben, de sok
átalakulás volt a boltok és szervezetek terén (46 bolt állt le végleg, vagy indult újra más
szervezettel), ami jelentős munkaerőkapacitást kötött le. 2021-ben a korábbi láncok mellé
csatlakozott a Lidl és Penny, bár a 2 üzletlánc felfutása csak 2022-ben várható.
 Vállalati forrásokból, a központi raktárunkba összesen 996 tonna adomány érkezett, amelynek
értéke 1,64 milliárd forint volt. Az adományok mind tartós élelmiszert (tészta, rizs, étolaj), mind
pedig friss árut (zöldség, gyümölcs, hús és tejtermék) tartalmaztak. 2021-ben az
„egészségesebb”, tápanyagban gazdag élelmiszerek aránya növekedett 2020-hoz képest.
Tejtermékekből több mint háromszor annyit kaptunk, mint 2020-ban, feldolgozott húsáruból
közel négyszeres volt a növekedés.
 2021-ben kétszer volt tartósélelmiszeradomány-gyűjtésünk, amikor magánszemélyek
támogathattak bennünket vásárlásaikkal. 2021 nyarán a TESCO gyűjtött az áruházaiban tartós
élelmiszert számunkra, ekkor közel 14 tonna termék gyűlt össze, 6 millió forint értékben. 2021
novemberében pedig 4 áruházlánc (ALDI, Auchan, METRO, Tesco) 313 áruházában tartottuk
„Karácsonyi gyűjtésünk”-et, amelynek során összesen 348 tonna élelmiszert gyűjtöttünk
össze, 237 millió forint értékben. Ez az Élelmiszerbank történetében minden idők legsikeresebb
gyűjtése volt. A 3 nap alatt több mint 7.500 önkéntes vett részt a programban és közel 70.000
élelmiszercsomagot állítottunk össze az összegyűjtött élelmiszerekből. Az élelmiszercsomagok
főleg karácsony előtt, illetve a kritikus január-februári hónapokban jutottak el a rászorulókhoz.
A tartósélelmiszer-gyűjtés mellett, a Tesco 3 héten át online adománygyűjtést is tartott
webáruházában. Az összegyűlt 2 millió forintból rizs érkezett a raktárunkba.
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Az év során az alaptevékenységen felül a következő jelentősebb események történtek az Egyesület
életében:
 2021-ben immár 10., jubileumi alkalommal indítottunk adományprogramot „Együnk
Egymásért” néven magánszemélyek, vendéglátó egységek, éttermek és cégek bevonásával.
Az adománygyűjtő programon 25 partner vett részt – 8 vállalati partner és 17 vendéglátóipari
egység – és 4 hónap alatt 3,5 millió forintot gyűjtöttek az Élelmiszerbank javára.
 Édes száj programunk keretében 2021-ben 3 alkalommal (gyermeknap, nyári táborok, téli
ünnepek) több mint 187 szervezeten keresztül, közel 21.000 gyermeknek és fiatalnak juttattunk
édességcsomagot, ami kekszet, csokoládét, üdítőt, rágógumit és egyéb finomságokat
tartalmazott. Állandó partnereinknek konzervet is tettünk a csomagba. A program során
kiosztott csomagok összértéke meghaladta az 75 millió forintot.
 Az Élelmezési Világnap keretében a FAO közép-kelet-európai irodájával együttműködve
októberben szerveztük meg a 16. Adománykonvojt, melyhez 18 magyar és nemzetközi vállalat
csatlakozott. A program során a kamionok több mint 33 tonnányi élelmiszeradomány
szállítottak be a raktárunkba.







2021 januárjában a Hajdú-Bihar Megyei Élelmiszerbank működését, 2021 augusztusában pedig
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Élelmiszerbank működést függesztettük fel amiatt, hogy
egyik megyében sem sikerült nagy számban bevonni a helyi, régiós élelmiszer gyártókat a
mentésbe. A helyi kereskedelmi cégek és gyártó vállalatok a pandémia alatt jelentősen
racionalizálták a folyamataikat, illetve elzárkóztak attól, hogy részt vegyenek az
élelmiszermentésben. A regionális működés nem tudott érdemi hozzáadott értéket teremteni az
Egyesület tevékenységéhez, a jelenlegi körülmények között partnerszervezeteinket
hatékonyabban tudjuk a központi raktárunkból kiszolgálni.
2021-ben tovább folyt a munka a 2014-ben az Agrárminisztériummal együttműködésben indult
Élelmiszer Érték Fórum keretei között, melynek titkársági feladatait a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület látja el. A Fórum keretében rendszeres egyeztetés folyik a tagok
között és ülések zajlanak.
Tovább folytatódott az Élelmiszerbank "Esélyt az Ételnek" elnevezésű projektje, amely
online nyújt általános tájékoztatást az élelmiszer-pazarlás hátterével kapcsolatosan, és emellett
hasznos tippeket ad arról, hogy magánemberként mit tehetünk az ügy érdekében. Emellett
hasznos alkalmazásokat is találunk, mint például a bevásárlólista-készítő vagy receptkereső
maradék alapanyagokból. 2021 végén megkezdődött az oldal frissítése, új tartalmakkal
feltöltése, a munka 2022-re fejeződik be.

Az Egyesület évről évre igyekszik vállalkozási tevékenység keretében is növelni az
adományozásoktól független forrásokat, az alaptevékenység költségeinek fedezetére. A raktárkiadás
és a JótéKonyha tevékenységek 2021-ben is folytatódtak.
 A Lokátor utcai raktárépület az Egyesület által ki nem használt részei 2021-ben is folyamatosan
kiadásra kerültek, ezzel biztosítva nagyjából 17 millió forintot a működési kiadásokhoz.
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JótéKonyha projektünk keretében cégek és magánemberek számára nyújtunk catering
szolgáltatást, ezzel teremtve anyagi forrást az Élelmiszerbank részére. A projekt az anyagi
forrásszerzés mellett az Élelmiszerbank szélesebb körű megismeréséhez is hozzájárul, így
növeli az alaptevékenységünk támogatóinak számát, ezzel a kapott adományok értéke is
hatványozódik. Projektjeink a 2017-es indulástól egyre sikeresebbek lettek, bár a 2020-21-es
járvány miatti korlátozások az Élelmiszerbank JótéKonyha eredményeire is negatív hatással
voltak. A járvány megszorítások, bezárások miatt a bevételek a 2019-es 32.063 ezer forintról
2020-ban 13.398 ezer forintra csökkentek, viszont 2021-ben a 28.719 ezer forinttal majdnem
elértük már a járvány előtti eredményünket. 2021-ben 25 csapatépítő, 7 esküvő, 20 catering
megrendelés volt, egyre több lábon áll ez a terület. A főzések mellett sikeresek édes és sós
pitéink, és a karácsonyi időszakban értékesítettünk közel 400 díszdobozos és mintegy 2500
darab papírdobozos csokis kekszet is.

Nemzetközi kapcsolatok:
 A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tagja az Élelmiszerbankok Európai Szövetségének
(Federation Europeen des Banques Alimentaires – FEBA - www.eurofoodbank.org).
Elnökünk, Cseh Balázs a FEBA elnökségének tagjaként egész évben aktívan részt vett a
Szövetség munkájában.
 Az Élelmiszerbank 2017-ben csatlakozott az iRexfo elnevezésű nemzetközi projekthez. Az
iRexfo egy olyan demonstrációs projekt, amelyet az EU a LIFE program keretében finanszíroz,
azzal a céllal, hogy csökkentse az élelmiszer-hulladékok mennyiségét egy olyan innovatív
megközelítés révén, amely egyrészt ösztönözi az élelmiszerfeleslegek karitatív célú
felhasználását, másrészt támogatja a már nem fogyasztható élelmiszerek energiatermelés
céljából történő újrahasznosítását. A projekt vezetője a Perugiai Egyetem, a konzorciumnak 3
országból 11 tagja van, köztük a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
Megjegyzés a pénzügyi beszámolóhoz:
 A készletek állománya év végén 199.116 ezer forint volt, a tavalyi 267.814 ezer forinttal
szemben, amely az utóbbi évek irányelveivel összhangban való csökkenés: igyekszünk a
raktárkészletet év végén minél alacsonyabban tartani, az ünnepek előtt minél több élelmiszert
juttatni a rászorulóknak.
A pénzeszközök állománya 240.716 ezer forintra nőtt a nyitó 149.830 ezer forinthoz képest
2021. év végére – ennek oka egyrészt az év utolsó hónapjaira jellemző megnövekedett
adományozói kedv eredményeképp befolyt adományok értéke, másrészt több cég (mind
külföldi, mind belföldi) is jelentős pénzadománnyal támogatta az Élelmiszerbankot a járvány
negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében. A szoros költséggazdálkodásnak és az
adományozói kedv növekedésének köszönhetően az elmúlt évek során jelentős anyagi tartalék
halmozódott fel, ugyanakkor, az Élelmiszerbank elmúlt években tapasztalható növekedésével
a fix költségek is jelentősen nőttek – a működés folyamatos fenntartásának a jelenlegi stabil
pénzügyi háttér a biztosítéka.
 Az értékpapírok és hosszú lejáratú befektetések állományában nagyságrendi változás nem
történt: 2021 év végén a befektetett pénzügyi eszközök állománya 30.878 ezer forint, míg az
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értékpapírok állománya 132.181 ezer forint volt (a 2020-as 20.723 ezer és a 132.181 ezer forint
és forinttal szemben). A befektetett pénzügyi eszközök 10.000 ezer forintos növekedése abból
adódik, hogy 2021 év folyamán az Élelmiszerbank 3,33334%-os részesedést vásárolt a Munch
Europe Szolgáltató Kft.-ben. A vállalkozás egyik fő célja, hogy az élelmiszerpazarlást
csökkentése azáltal, hogy mobiltelefonos alkalmazásával összeköti a keresletet és a kínálatot.
Az alkalmazás használatával a résztvevő boltok és vendéglátóhelyek napi forgalmából
megmaradt élelmiszereket, készételeket kedvezményes áron lehet a nap végén megvásárolni,
ezáltal mindkét fél jól jár. Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem az Egyesület fő célja, és ezt
igyekszünk több módon, az élelmiszerfeleslegek keletkezésének minél több területén is
elősegíteni. A kft-ben való részesedéssel közvetetten ismét egy új szegmensbe lépett az
Egyesület. A részesedésvásárlás elsődleges célja az élelmiszerpazarlás csökkentése, és nem
elsősorban a pénzügyi haszonszerzés. A Kft 2020-ban alakult “start up”-nak minősül, 2021-es
adózott eredménye 28.959 ezer forint veszteség volt, 7.492 ezer forint saját tőke mellett.
A követelések egyenlege 2021. december 31-én 10.443 ezer forint volt, amely jelentősen
magasabb, mint az előző évi 2.547 ezer forint. Ennek egy része bérlői követelés, másik része
az év utolsó hónapjaiban aktívabb JótéKonyha szolgáltatásból származó vevőkövetelés. A
2021. év végén fennálló vevőkövetelések teljes egészében kifizetésre kerültek 2022. február
28-ig.
Aktív időbeli elhatárolásként 2021. december 31-én 33.531 ezer forintot tartottunk nyilván,
amely hasonló a 2020. év végi állományhoz (31.014 ezer forint). Ebből 33.160 ezer forint olyan
bevétel, amely a 2021-es évre vonatkozott, de 2022-ben érkezett meg (ebből az áruházi
gyűjtéshez kapcsolódott 26.000 ezer forint).
A rövid lejáratú kötelezettségek év végi egyenlege 2021. év végére 14.841 ezer forint, ami
közel hasonló, mint 2020. év végén (14.016 ezer forint). Év végi jelentős kötelezettségek:
szállítóállomány (154 ezer forint), vevői kaució és előleg (3.033 ezer forint), adókötelezettség
(4.376 ezer forint) és bér- és járulékkötelezettség (7.276 ezer forint).
A passzív időbeli elhatárolások állománya 5.424 ezer forintra csökkent 2021. év végére (9.435
ezer forintról), amely főként a működéssel kapcsolatos költségeket tartalmaz. (A 2020-as
elhatárolás fő eleme az iRexfo nemzetközi projektekhez kapcsolódó bevétel elhatárolás volt,
amely projekt 2022-ben véget ér).
A 2021. évi tevékenység eredménye (közhasznú és vállalkozási együttesen) 36.730 ezer forint
nyereség volt, a 2020-as évi 14.906 ezer forinttal szemben. A növekedés több tényező együttes
hatása: az összes bevétel csökkent (32 millió forinttal – ebből az adományok/támogatások
csökkenése 55 millió forint, amelyet ellensúlyozott a JótéKonyha projekt bevétel növekedése
15 millió forinttal). A bevételcsökkenést tovább ellensúlyozta a ráfordítások nagyjából 54
millió forintos csökkenése, amelynek fő eleme a kapott és kiadott élelmiszeradományok
értékének összefüggése (a készletcsökkenéssel összhangban). Az anyagjellegű ráfordítások 30
millió forintos növekedése a 2021-es, korábban már bemutatott aktívabb tevékenységnek
köszönhető (újabb áruházak bevonása a napi élelmiszermentésbe, több szervezetlátogatás, és
növekvő JótéKonyha volumen).
Az értékesítés nettó árbevétele 51.009 ezer forintra nőtt 2021-ben (36.230 ezer forintos 2020hoz képest), a JótéKonyha projekt bevételnövekedésének köszönhetően. A kiadott
raktárterületből származó bevétel nem változott jelentősen 2020-hoz képest.
Az egyéb bevétel összesen 7.209.620 ezer forint volt 2021-ben (2020-ban 7.257.466 ezer
forint), amely az év során kapott készlet- és pénzadományok, valamint a kapott költségtérítések
értéke. Itt bár értékben jelentős változás nem következett be, a korábban említett
készletadomány (élelmiszeradomány) csökkenését ellensúlyozta a növekvő pénzadomány
értéke.
Az egyéb bevételeken belül az adományok értéke 2021-ben 7.170.493 ezer forint, amelyből
6.864.822 ezer forint értékű adományt gazdasági társaságoktól és egyéb szervezetektől, 81.087
ezer forintot külföldi szervezektől és 224.579 ezer forintnyi adományt pedig
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magánszemélyektől kaptunk (amelyből 187.417 ezer forint értékű készletadomány a
karácsonyi és a nyári gyűjtés során érkezett).
Az anyagjellegű ráfordítások összege 58.563 ezer forintról 88.298 ezer forintra nőtt 2021-ben,
amely elsősorban a működésvolumen és a JótéKonyha volumen növekedéséből adódott – a
2021-es inflációs hatással felerősödve.
Személyi jellegű ráfordítások 104.543 ezer forintra nőttek a 2020-as 103.921 ezer forintról. A
személyi állományban nem következett be jelentős változás.
A 2021-es évben az Egyesület számára felajánlott adományok és támogatások megoszlása a
következő volt:
- Központi költségvetés pénzbeli támogatás összege: 10.000 ezer Ft
- Projektekhez kapcsolódó pénzbeli külföldi támogatás, adomány és költségtérítések
2021-ben bevételként elszámolt összege: 81.087 ezer Ft
- Magánszemélyektől érkező pénzbeli támogatás összege 37.162 ezer forint összesen
(melyből SZJA 1%-os felajánlásösszege 4.592 ezer forint)
- Magánszemélyektől érkező termék (élelmiszer) adomány (karácsonyi és nyári gyűjtés):
187.417 ezer forint
- Gazdasági társaságoktól és egyéb szervezetektől érkező támogatás összesen 6.864.822
ezer forint volt (élelmiszeradomány: 6.755.709 ezer forint, és pénzbeli támogatás
összege: 109.113 ezer forint).

Budapest, 2022. május 20.
Az Egyesület pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját a Közgyűlés
2022. május 24-én elfogadta.
Cseh Balázs
elnök
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