
 

 

Adomány és támogatás felhasználás 2020 – Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány  
 
 
1. BP - 1.772.880 Ft 
A 2020. évben öt részletben  adtak adományt a Gyermekjogi Központ munkájának biztosításához.  
A BP ennek révén a kiemelkedően magas fejlesztői költségekkel bíró, 2020-ban elindított 
gyermekjogi chatbot indításához és kezdeti üzemeléséhez járult hozzá, segítségével 0-24 
órás szakmai tanácsadást tudunk biztosítani az Alapítvány Gyermekjogi Központja. 
 
 
2. Dentons - 2.673.120 Ft 
A Gyermekjogi Központ és a gyermekjogi chatbot program harmadik kiemelkedően jelentős 
támogatója a 2020. évben a Dentons Ügyvédi Iroda európai pro bono igazgatósága volt, amely 
támogatást a dologi kiadásainkra használtuk fel.  
Pénzbeli támogatásukkal, és az azt kiegészítő pro bono jogi szolgáltatásnyújtással a 
chatbot fejlesztéséhez és üzemeléséhez járultak hozzá, melynek segítségével 0-24 órás 
szakmai tanácsadást tudunk biztosítani az Alapítvány Gyermekjogi Központja. 
 
 
3. Mediarey - 162.000 Ft 
A Forbes Magazin 2019-es év végén előfizetési akcióval összekötött adományozási programot 
indított, aminek kedvezményezettje Alapítványunk volt. A kapott támogatást a dologi kiadásaink 
fedezetére használtuk fel.  
Az összegyűlt adományt 2020-ban bocsátották rendelkezésünkre, és azt az alapítvány a 
Gyermekjogi Központ külső szakemberi bázisához tartozó pszichológusok szolgáltatásaira, 
valamint a jogász munkatársak szupervíziójára fordítottuk a Gyermekjogi Központban. 
 
4. In Q Tech - 2.500.000 Ft  
A Gyermekjogi Központ alaptevékenységének 2020. évi megvalósításához - tanácsadás, egyedi 
esetekben konzultáció, beadványszerkesztés, esettanulmányok és szakmai anyagok készítése  
kaptuk. A támogatást személyi jellegű kifizetésekre fordítottuk.  
A támogatást a jogász munkatársak bérköltségeire fordítottuk a Gyermekjogi Központban. 
 
5. Skála Metró - 2.000.000 Ft  
Az alapítvány rendszeres, igen nagyvonalú támogatást kap a Skála Metró cégtől. A kapott 
támogatást a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk. 
2020-ban ezt az összeget a magyar társadalom gyermekjogokkal kapcsolatos 
érzékenységének növelését célzó ún. awareness raising , kampányok, költségeinek 
finanszírozására fordítottuk - alapvetően az ezen a területen dolgozó állandó beszállító cég 
tekintetében a Gyermekjogi Követ Progarm , Gyermekjogi Központ, Nemecsek Program és 
Yelon programok kapcsán. 
 
6. DG Justice támogatások: Include projekt (főpályázó: Missing Children Europe) - 2.319.850 Ft;  
 
Az Európai Unió DG Justice alapja 2019-ben két projektet is támogatni kezdett, amiben 
együttműködő partner az Alapítvány. Mindkét projekt célja a gyermekbarát igazságszolgáltatás 
erősítése. A kapott támogatást a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.  
Az Include projekt a jogellenesen külföldre vitt gyermekek ügyeiben induló eljárásokban 
igyekszik a szakemberek érzékenységét megerősíteni míg a ChiLLS projekt azoknak a 
gyermekeknek a helyzetén próbál javítani, akik nem beszélik azt a nyelvet, amin az adott 
jogi eljárás zajlik, ezért tolmácsra szorulnak. Mindkét projekt a COVID-19 által okozott 
rendkívüli helyzet miatt az Európai Bizottság engedélyével az eredeti tervekhez képest 
később zárul: 2021 tavaszán ill. nyarán. A teljes projekt elszámolás akkor esedékes.  
 
 
7. Porticus - 52.542.850 Ft, ebből tárgyévre jutó összeg: 21.710.650 Ft 



 

 

A Porticus 2016 óta rendszeresen támogat Alapítványi programokat. 2020-ban két programunk is 
támogatást nyert. A kapott támogatást dologi és személyi jellegű kifizetésekre fordítottuk. 
A gyermekvédelmi irányelvekkel foglalkozó Nemecsek program kapott támogatást, amely az 
intézményi gyermekbántalmazás esetek megelőzésén  hatékony esetkezelésén dolgozik A 
számunkra megítélt második támogatási összeg egy olyan kutatási és modell akcióterv 
program, ami a közösségi gyermekvédelem lehetőségeit kutatja a Gyermekjogi Központ, 
Gyerekjogi Követ Program és a Nemecsek program együttműködésében.  Ennek a 
projektnek a zárása, és a támogatási összeg teljes felhasználása 2021. december 31-re 
tervezett.  
 
8. DG Justice támogatások – ChiLLS projekt – KU Leuven – 10.973.363 Ft 
 
Az Európai Unió DG Justice alapja 2019-ben két projektet is támogatni kezdett, amiben 
együttműködő partner az Alapítvány. Mindkét projekt célja a gyermekbarát igazságszolgáltatás 
erősítése. A kapott támogatást a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.  
A ChiLLS projekt azoknak a gyermekeknek a helyzetén próbál javítani, akik nem beszélik azt 
a nyelvet, amin az adott jogi eljárás zajlik, ezért tolmácsra szorulnak. Mindkét projekt a 
COVID-19 által okozott rendkívüli helyzet miatt az Európai Bizottság engedélyével az eredeti 
tervekhez képest később zárul: 2021 tavaszán ill. nyarán. A teljes projekt elszámolás akkor 
esedékes.  
 
 
9. Flamand Kormány Képviselete - 1.066.650 Ft 
 
Évek óta az alapítvány rendszeres támogatója a Flamand Kormány Képviselete. A kapott 
támogatást a Yelon programhoz kapcsolódó dologi kiadások fedezetére fordítottuk. 
2020-ban 3000 Euro összeggel támogatták egy flamand-magyar szakmai együttműködés 
megvalósítását alapítványunk és a flamand Sensoa között, szexuális edukáció témában a 
Yelon program keretében. 
 
10. Magnet Bank / KAP - 1. 248.963 Ft 
 
A Magnet Bank civil szervezetek támogatására szervezett KAP adománygyűjtő programjában az 
alapítvány 2020-ban a beérkezett támogatást az általános működés finanszírozására fordította. A 
kapott támogatást dologi kiadások fedezetére fordítottuk.  
A Gyermekjogi Központ, Nemecsek Program, Gyerekjogi Követ program keretében történt 
munkára fordítottuk. 
 
11. Előre nem meghatározott célra fordítható, kisebb összegű vállalati adományok felhasználása 
 Unbound Solution Kft. két  részletben, összesen 400.000 Ft, KME 150.000 Ft, Rhotacrom 500.000 
Ft, IVM Zrt. 150.000 Ft, Vino y Libro Kft 674.000 Ft, TH Stúdió 100.000 Ft. 
 
Az egymillió forint alatti céges adományokat, amelyekhez nem kapcsolódott támogatási 
szerződés, egyszeri adományként érkeztek, elsődlegesen a Yelon programunk 
működésének finanszírozására fordítottuk - különös figyelemmel a gyerekek közvetlen 
segítését megvalósító Yelon csetprogramra.  
 
12. Támogatási szerződés keretében, célhoz kötött támogatások felhasználása –  
Centrál Médiacsoport 250.000 Ft, Vintage Mode - 209.370 Ft, Vidanet 500.000 Ft. 
 
A Central Médiacsoport támogatása a gyermekvédelmi irányelvek fejlesztésével foglalkozó 
Nemecsek Program működésére lett fordítva 2020-ban. A Vintage Mode támogatása a Yelon 
program működéséhez járult hozzá, míg a Vidanet támogatása az alapítvány általános 
működését segítette.  
 
13. Előre meghatározott célra érkezett vállalati, szervezeti és egyéni adományok felhasználása: 
810.000 Ft, amiből 430.000 Ft “Lili és a bátorság” bábelőadás kapcsolódó szakmai anyag; 280.000 



 

 

Ft “Karold fel jogosan” program ; 100.000 “Mi vagyunk a Noár” - gyermekbántalmazás 
megelőzését célzó közösségi média kommunikáció támogatása.  
 
Alapítványunk szakmai támogatást nyújtott a Szombathelyi és a Debreceni Színház 
együttműködésében megvalósuló “Lili és a bátorság” c. gyermek bábszínházi előadás 
létrejöttéhez. Az előadás a gyermekekkel szembeni szexuális bántalmazás problémájára 
hívja fel a figyelmet. Munkatársaink készítettek egy segédanyagot is gyermekeknek ill. 
felnőtt kísérőiknek - ennek megvalósításához 2020-ban, célhoz kötötten érkezett 
adományokat az alapítvány majd csak 2021-ben használja fel.  A “Karold fel jogosan” 
kezdeményezés keretében 280.000 Ft támogatást kapott, amelyet teljes egészében a 
Gyermekjogi Központ jogászai munkabérére fordítottunk.  A “Mi vagyunk a Noár” 
megkeresésére és a velük való szakmai együttműködés keretében alapítványunk 100.000 Ft 
támogatást kapott, amit a Yelon programhoz kapcsolódó, gyermekbántalmazás 
megelőzését célzó tartalmak fejlesztésére és kommunikációra fordítottunk.  
 
14. Magánszemélyektől érkezett adományok -  4.624.608 Ft 
 
A magánszemély adományozóktól érkezett támogatások 2020-ban az Alapítvány általános 
működését tették lehetővé: iroda bérleti díj, rezsi, kommunikációs és postaköltségek, 
valamint az irodavezetés részbeni költségei tartoznak ide.   
 
15. SZJA 1% felajánlás – 6.682.533 Ft 
 
A kapott támogatás a 2019. évben fel nem használt, és a 2020. évben érkezett támogatások 
összessége, melyet személyi és dologi kiadások fedezetére használtunk fel.  
Az alapítvány rendelkezésére álló összeget működés finanszírozásra fordítottuk - 
elsősorban az online felületek működtetésére (tárhely, rendszergazda, fejlesztők).  
 
16. 13620 adományvonalon keresztül beérkezett támogatás - 157.786 Ft 
 
A kapott támogatást a dologi kiadásaink fedezetére fordítottuk.  
Az adományvonalon keresztül beérkező támogatásokat a gyermekek online biztonságát 
segítő és támogató szakmai anyagok fejlesztésére, valamint az azokhoz kapcsolódó 
kampányanyagok és kommunikáció kidolgozására fordítottuk.  
 
17. Pro bono ügyvédi irodák – 23.993.321 Ft 
 
DLA Piper Posztl, Nemescsói, Győrfy-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Hegymegi-Barakonyi és Társa 
– Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda , Partos & 
Noblet Ügyvédi Iroda pro bono munkája  
 
Több, mint 200 gyermekjogi ügyben nyújtott ingyenes tanácsadást a Gyermekjogi Központ 2020-
ban, ahol gyermekjogokra képzett ügyvédek pro bono segítségével válaszolunk a 
megkeresésekre. Legtöbbször válás,  iskolai konfliktusok és gyerekekkel szembeni erőszak 
ügyekben kértek tanácsot a hozzánk forduló gyerekek és felnőttek. A nemzetközi ügyvédi irodák 
ügyvédei 378 órányi pro bono munkával támogatták a Gyermekjogi Központ munkáját. A 
támogatás mértékét a pro bono partnerirodáink a hivatalos óradíjaik alapján állapították meg.  
A Gyermekjogi Központ ingyenes gyermekjogi tanácsadás és beadványszerkesztés mellett, 
ingyenesen elérhető esettanulmányok készítésével segítette a gyermekjogok 
érvényesülését. A nagyszámú megkeresések alapján bővült a Központ tevékenyége egy 
ingyenes, éjjel-nappal elérhető gyermekjogi tanácsadó chatbottal, melynek tudásbázisának 
kialakításában is támogatást nyújtottak a pro bono ügyvédi irodák. 
 
 
 



 

 

 
 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

 

 


