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kett6_s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitettl
6ves blsziimoloja 6s kiiZhasznusSgi me"[eklet I pK_342

20L7. 6v

A szervezetet nyilvintart6 bir6sig megnevez6se:

01 F6v6rosi

Bekuld5 adatai (akinek az ugyf6lkapuj6n keresztul a k6relem bekuld6sre kerul)

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g f6bb adatainak megjelenit6se
(Elektronikus kit6lt6s esef6n m1solt - nem irhat6 - mez6k.)

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem krildhet6 bel Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.35

Csalddi n6v

Viselt n6v:

Szi.ilet6si n6v:

Anyja neve:

El6tagr-t

SzUlet6si orszig neve:

Sziilet6si telepi.il6s neve:

Sztilet6si ideje:

Szerbia

Elrlslol-[f-m

Els6 ut6n6v Tovabbi ut6nevek

Neve:

Enrheri Jog.ai6n Alap frvdlry

Nyitviintartdsiszim: m-m rdrgy6v: frFm
rd6szakterjederme: eo6sz 6v ffi tored6k 6v! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

idSszak kezdete iddszak v6ge

0 0 1 1 5 1 7



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besziimoloja es kiizhasznrisdgi mell6klet I pK_342

20L7. 6v

A szen]rezetet nyilvS.ntartdUfrOsag megnevez6se: Tdrgy6v:

1 F6vdrosi

rd6szakterjederme: eo6sz ev ffi tored6k6v[ EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE
id6szak kezdete id5szak v6ge

Vilassza ki, hogy a besz6mol6 (6s kdzhaszn0sdgi mel!6klet) az aldbbiak ktizUI melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeti egys6g (szdrmaztatott iogi szem5ly)
mI

Szervezet neve:

rxnr rr n l.eas n h. E n'r h E ri J n I ai d n A,l ap it.,r iny

Szervezet sz6khelye:

lranyitoszdm: 
EEEE

Telepul6s:
Budapest

Kozterulet neve:

NAzszdm'.

Bertalan Lajos
KozterUlet jellege:

F;--l
Ft

Ajt6: E-lE. -- 
L6pcscihaz: 

I----l 
Emelet:

i

Jogi sLem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:

rrsnyit6sz6m: IIII
Kdzterulet neve:

H1zsz6m.

KozterUlet jellege: I-]
[----l

Nyilvdntartisi sz6m:
(Jogi szem6ly szervezeti egysdg eset6ben: "Anyaszeruezet")

BeiegyzS hatirozat sz6ma:
(Jogi szem1ly szervezeti egysdg eseteben:
Jogi szemdlly1 nyifuenib hat1rozat szdma)

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

m-m 0l0l1l1lsl1l7

m EE E ofrIBTtFl/ETol-iE/m

EEEEEEEE-E-EE

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvi$el6j6nek neve:

K6pvisel6 aliir6sa: ffi$$l#lllr-
eOEJIn' 18282120-143

Keltez6s:

Budapest, EEEE_EE-EE

Ny.v.:2.2 A nyomtatvdny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.35
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett i

eves bi:szimoloja 6s ktiZhasznrisigi me"lleklet i pK_342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6lypzervezeti egys6g

Az egyszer(sitett 6ves besz6mo16 m6rlege (Adatok ezer fori ntban.)

El6z5 6v El5z5 ev
helyesbitese

Targy6v

ESZKoZoK lnXriVnr;

A. Befektetetteszkoz6k L5L 46
l. lmmateri6lis javak

ll. T5rgyi eszkozok 151- 46
lll. Befektetett penzugyi eszkozok

B. Forg6eszkozdk 22522 45 880
l. Keszletek

ll. Kovetel6sek 360 224
lll. Ert6kpapirok

lV. Penzeszkozok 22 L62 45 656
c. Akriv id6beli elhat5.rolasok

1_ 092 L 876
ESZKOaOK 0sszes=ru 23 765 47 802
FORRASOK (PASSZ[VAK)

D. SajAt t6ke 13 873 I 425
l. lndul6 t6ke/jegyzett tSke 200 200
I l. T5kevAltoz6s/eredm6ny 6 975 13 673
lll. Lekotott tartal6k

lV. Ertekel6si tartalek

V. Targyevi eredmeny alaptevekenvs6qb6l
(kozhasznI tevekenys69b6l) 6 698 -5 M8

Vl. T6rgyevi erdem6ny vallalkozAsi tevekenysegb6l

E. Celtartalekok

F. Kotelezettsegek 480 569
L HAtrasorolt kotelezetts6gek

ll. Hosszu lejaratf kotelezetts6gek

lll. Rdvid lejdratf kotelezettsegek 480 569
G. Passziv id5beli elhatarol6sok 9 4L2 38 808

ronRAsor OSSzESEN
23 765 47 802

Ny.v.:2.2 A nyomtatvany papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.3S

Enrlleri



A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett
6ves besz6moloja es kiizhasznusdgi mell6klet PK-342

2017. 6v

/ Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

zexnrunkdsok Enrheri Jogpai6n Alapitv€ny

Az egyszerffsftett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa
(Adatok ezer forintban.)

Alaptev6kenys69 VAllalkoz6si tev6kenyseg Osszesen

el6z6 6v el6z5 6v
helyesbitdse

6rgyev el5z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

t^rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitese

6rgyev

1. Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele

2. Aktivalt sajat teljesitm6nyek
6rt6ke

3. Egyeb bevetelek 89 532 79 030 89 s32 79 030

ebb6l:

- tagdfj

- alapit6t6l kapott befizet6s

- tAmogat5sok 89 532 78 758 89 532 78 758

ebb6l: adomAnyok

4. Penzufgyi mriveletek
bev6telel 36 16 36 16

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4) 89 568 79 046 89 s68 79 046

ebb6l: kozhasznI tev6kenys69
bev6telei 89 568 79 030 89 568 79 030

5. Anyagjelleg( rAford itAsok L3 066 L492L 13 066 L492L

6. Szem6lyi jellegfi r6fordit6sok 59 785 48 240 59 785 48 240

ebb6l: vezet6 tisztsegvisel6k
Juttatasar 8 874 8 982 I 874 8982

7. Ert6kcsokken6si lefr6s 720 195 720 196

8. Egy6b r6fordft6sok 8 926 2r. 083 8926 21 083

9. Penzuovi mffveletek
rdforditdsHi 373 54 373 54

B. Osszes rdfordit6s
(5+6+7+8+9) 82 870 84 494 82 870 84 494

ebbdl . kozhaszn0 tev6kenys6g
r6forditdsai 82 870 85 824 82 870 85 824

C. AdozAs el6tti eredm6ny
(A-B) 6 698 -5 448 6 698 -5 448

l-0. Adofizetesi k6telezettseg

D. Targy6vi eredm6ny (C-10) 6 698 -5 448 6 698 -5 448

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 20!8.05.29 18.07.36



A kett6_s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitett
eves b eszi moloj a es kiiZhasznri sd gi mel[6klet

2017. 6v
Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Az egyszer(sftett 6ves besz6mol6 eredm6nyt<imutatasa Z
Vallalkozasi tevekenyseg

C. Az Eurdpai Uni6 strukturalis
alapjaib6l, illetve a Kohezios
Alapbol nyfjtott tamogar6s

D. Az.Europai Unio koltseg-
vetesebol vagy mds ellamiol,
nemzetkozi szervezettdl
sz6rmaz6 t6mogat6s

E. A szemelyi jovedelemado
meghatarozott r6szenek az
adozo rendelkezese szerinti fr
haszn6l6s6r6l sz6lo 1996. 6vi
CXXV|.torv6ny alapjan atutalt
osszeg

K6nywizsgril6i ztuad6k
Az adatok konywizsgdlattd ala vannak tamasztva,

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszSmoloja 6s kiizhasznus6gi mell6klet

20L7. 6v

PK-342

l-. Szervezet / Jogi szemfly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

2. Tiirgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznri tev6kenys6gek bemutat6sa

3. KOzhaszn( tev6kenys6gek bem utatdsa (tev6kenys6genk6nt)

1.1 N6v: Szervezet

LI Emheri Jogaidn Alapirvdny

1,2 5z6khely: Szervezet

lranyit6sz6m:

KOzterUlet neve.

Hizsz6m. f-- L6pcs6h6z:

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

lranyit6szem: Itm relepul6s:

KozterUlet neve:

Alto:

L.3 Bejegyz6 / Jogi szem6lly6 nyilviinit6 hatirozat sz6ma:

1.4 Nyilviintart6si szdm: ("Anyaszervezet")
tE .EE {oTolrlsl,lzl mm / m

m-m- olol1l1lsl1l7
L.5 Szervezet / Jogi szem6!y szervezeti egys6g ad6sz6ma: EEEEEEEE-E-EE
1.6 Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g
k6pvisel6j6nek neve: Stasa

EEEE rerepur6s:

1.1- N6v: Jogi szem6ly szervezeti egys6g

Kdzterulet jellege:

Szexntunkdsok Emberi Jogai6rt Alapitudny 19 orszdg 33 non-protil szervezerer 6sszekapcsol6
ds kbzponr, alnely ernberi jogi k6rd€sek nregvitatfsdnak enged teret, s fgy rrddelnrezi a
dp-eurdpai 6s koz6p-aasiai szexrnunkdsok emberi jogait. Az alapit6 okiratban is deklardltan az

lapitvdny c6lja a szexnrunkasok emberi iogainak vedelnte, a szexmunkdsok, lnit:lt szenr6lyek jogv6delme,
szexnrunlrasok joEi 6s egdszsdqiigyi helyz$dnelt javirdsa l\tlagyarorszAgon ris a ktizdp-ltelet-eurdpai 6s
lztip-Azsiai rdgi6ban. Cdlja tovd,bbd, lrogy nenrzetkozileg ds 169i6s szinten a nyilvdnossdgEal 6s a

szakrrrai torurrrrokkal valo konrlrrunikaci6lroz, a lapasztalatcserelrez k6,zds 16runtot biztosltson
runkdsok emlreri jogainak drudnyesUldsddrt dolgozdk sedm{ra. Legf6hlr revdkenysdEeink keiz€

ik flz ingyenes irdekkdpr,riseler 6s m6dia tatrAcsad6s'

3.1 KOzhasznri tev6kenys6g megnevez6se: emberi ioqainak v6delme

3.2 KOzhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, jogszab6lyhely:

74tA-Fg

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: szexmunk6sok

3.4 K0zhaszn( tev6kenys69b6l r6szestil6k l6tsz6ma:

3.5 Kdzhaszn{ tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Z. gvUen a SZEJ A,lapitvdrry TitkArsaga sikeresen reljesllene a ten b,en nteghatdrozott IRindBn proieKEt.
agiaink kiilonlrozd projekteken kereszriil tdnrogat{st 6s rechnikai segitsiget kaptatq tagjaink 6s

nr6g inkdbb lfihatdvd vfilt.

2000

Ny.v.:2.2 A nyomtawany papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36
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A kett6-s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
eves beszSmokija es k6'ihasznusdgi -."1[6Het

Szervezet / Jogi szem6ly s3ervezeti egys6g neve:

Enrberi J,ogaidn Alap irudny

5. C6l szerinti jutattasok kimutat6sa

5.1 C6l szerinti jutta6s megnevez6se El6z6 6v Targyev

5.2 C6l szerinti juttates megnevez6se El6z6 ev Tirgy ev

5.3 C6l szerinti jutattas megnevez6se El6z5 ev T6rgy 6v

C.6l szerinti juttatesok ki mutatdsa
(osszesen)

C6l sz.erinti j uttatAsok kimutat6sa
(mrndosszesen)

l

(Adatok eze r fori ntban.)

6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyrijtott juttates

6.r- Tisztseg El5z6 6v (1) Targyev (2)

Ugyvezet6 igazgat6 8 874 8 982
6.2 Tisztseg El5z6 ev (l) Tdrgy ev (2)

A. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nv{ itott
juttat6s (mind6sszesen): I 874 8 982

Ny.v.:2.2 A nyomtatv6ny papir alapon nem kijldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 j.8.07.36

PK-342

2017. 6v
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett
eves beszdmoloja es kiizhasznusdgi melleklet PK-342

2017. 6v

7. Kdzhasznf jog6ll6s meg6llapitiis6hoz szfi ks6ges mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El5z6 6v (L) r6rgy6v (2)

B. Eves Osszes bev6tel 89 568 79 046

ebbSl:

C. A szem6lyi jdvedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az
ad6z6 rend el k-ez6se szeri nti f el hasznil6s ir 6l sz6l6
1996. 6vi CXXVI. tdrv6ny alapjin 6tutalt dsszeg

D. Kdzszolg6ltat6si bev6tel

E. Normativ t6mogat6s

F. Az Eur6pai Uni6 struktu16lis alapjaib6l, illetve
a Koh6zi6s Alapb6! ny(jtott t6mogat6s

G. [orriO6lt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 89 568 79 046

H. Ssszes r6forditis (kiad6s) 82870 84 494

l. Ebb6l szem6lyi jelleg( rdfordft6s 59 785 48240

J. KaizhasznU tev6kenys6g r6forditasai 82870 85 824

K. Tirgy6vieredm6ny 6 698 -5 448

L. A szervezet munk6j6ban k6zrem(kdd6 kdz6rdek( tink6ntes
tev6kenvs6q et v 6oz5 szem6lvek sz6ma
(a k6z6rilekil cink6ntes tev6kirnys6g r5l sz6l6
2005. 6vi LXXXVIll. tdrv6nynek megfelel6en)

E r6fo rr 6s e il ebftseg m utat6 i Mutat6 teljesit6se

lgen A/em

Ectv. 32. 5 g) 4 [@1+82)/2 > 7.000.000, - Ft] x tr
Ectv. 32. 5 (4) b) [K1+K2>-0] tr tr
E ctv. 32. 9 (4) c) [( t 1 + t 2 -A1 -A2)/(H 1 + H 2)>=9, 2 51 B tr

T 6rsad al m i tl.m o g atotts Ag m utatoi Mutato teljesit6se

Ectv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] tr tr
Ectv. 32. 9 (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=9,51 tr tr
Ectv. 32. 9 (S) c) [(L1+L2)/2>= 10 t6] tr x

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Enrheri Jogai6rt

Ny.v.:2.2 A nyomtatveny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
r6ves b eszimoloj a r-6s kiizhasznus6gi mell6klet PK-342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Enrlreri Jogai drt Alap{tvdny

T6mogat6si program elnevez6se: lnt6zm6nyi t6mogat6s Red Umbrella Fund 57430-20Lo

Tamogato megnevez6se: Mama Cash

Tamogat6s forr6sa.

kozponti kolts6gvet6s n
6n kormanyzati k0lts6gvet6s !

mnemzetkozi forrAs

mds gazddlkod6 n
TAmogatAs id5tartama 20 L6.L2.75 -20 L8.12.3!

T6mogat6si osszeg: L2352 400

- ebbSl a t6rgy6vre jut6 osszeg: 7 376 880

- t6rgy6vben felhasznilt osszeg: 5 680 1_70

- tergy6vben foly6sftott osszeg:

TAmogatds tipusa: visszat6ritend6 ! vissza nem t6ritend6
m

Targy6vben felhasznilt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 4 423 588

Dologi L256 582

Felhalmoz6si

Osszesen: 5 680 170

T6mogat6s tdrgy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutatisa:

pdlyizati tdnrogatds rdszben fedezetet nyrijt az iroda nrtikdddsi ds szemillyi kr!,lrs6geire. Az elsO iv lervezefi
sikeresen lezdrultak.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

pdlyaaati ldnrogal6s rninl in{ezmdnyi {illro,gales dll a rerdelkezdsre, a nrfrkodrisi eke{ hival0.tt szolEalni,
a szenrElyzeti, iro,dai, nrfrkdrlrlsi kiadd,sait. A pfrlyizati tdnloEatd,s leherds6ger adofi A k,iizossigi

trdning Es kozo'ssdgi ld,rilogatdst nyrijtani Alhdniaban ds LengyelorsziEhan ICRSE-vel

Ny.v.:2.2 A nyomtatvdny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
eves beszdmoloja es kiizhasznusSgi melleklet PK-342

20L7. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogatasi program elnevez6se: I nt6zm6nyi tdm ogatis OR20L5-24554

Tamogat6 megnevez6se Open Society lnstitute

TAmogat6s forr6sa:

kOzponti kolts6gvet6s !
onkorm6nyzati koltsegvet6s !

mnemzetkozi forr6s

mas gazdalkod6 n
Tamogates id6tartama: 20 L6.0 1-.01-. -20 17. 05. 3 1-.

T6mogatAsi osszeg: 33 186 300

- ebbSl a t6rgy6vre juto osszeg: 1- 003 112

- targlevben felhasznalt Osszeg: L 003 r_L2

- t6rgy6vben foly6sitott osszeg:

T6mogatAs tfpusa: visszat6ritend5 n vissza nem t6ritend6 E
T619y6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi LOO3 LLz

Dologi

FelhalmozAsi

Osszesen: r. 003 112

T6mogat6s targy6vi felhaszn6l6s6nak szdveges bemutat6sa:

alapitvdnyi TirkdrsAg rek rdszbeni ledazetdre

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

lehetrisdget adEn a Tirkdrsdg
rdszheni iedezetdre a tdrgydv elsE fel6lren.

Ernlreri

Ny.v.:2.2 A nyomtatveny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36



A kettds ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszerffsitett
eves b-esz6mol6j a 6s kd'ihasznf sd gi *eT[6klet PK-342

2017. 6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tamogat6si program elnevez6se: RCNF Consortium 2016-18 Programme

T6mogat6 megnevez6se: Global Network of Sex Work Projects

T6mogatAs forrdsa.

kozponti kdlts6gvetes !
on kormAnyzati kOltsegvetes !
nemzetkozi forrS.s m

mas gazdalkodo n
TamogatAs idStartama: 20 L6.0 L.OI-20L8.12.3L. ( 2 0 16. 6vre t6m o g atds)

Tdmogatasi osszeg: 17 67129L

- ebb5l a targy6vre juto osszeg: L 489 969

- t6rgyevben felhaszndlt osszeg: 1 364 846

- tArgyevben folyositott osszeg:

T6mogatAs tfpusa: visszaterltend6 ! vissza nem t6ritend6
m

Targy6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi

Dologi 1 364 846

FelhalmozAsi

Osszesen: L364 846

T6mogat6s tergy6vi felhasznAl6s6nak sztiveges bemutatisa:

konzorCiumipdlydzat2017'dvrees6felhaszni]liisaa'terviz

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa
aI folytattaSWlTkapacitds-fe,iieszr6dsro,Il-ouIprogra

I szexnrunkdso'k kapacirAsfejleszld.reudkenysdglei a SW|T tdnrogard,reriesztdsEh,en, R 1legel6zfr
elie{edisdt akaddlyord t,A tinyez6,k nreglratdrordsfl, ualalrrinl [e zrissiEi nroegd,siids ds ienratikus

Enr heri Jogaidrt Alapirvdny

Ny,v.:2.2 A nyomtatveny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.36



A kett6s ktinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisitett
eves beszfmoloja es kiizhasznusdgi melleklet PK-342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se. Communications Platform

Tamogato megnevez6se: Globa! Network of Sex Work Projects

T6mogat6s forr5.sa:

kozponti kolts6gvetes !
onkormAnyzati koltsegvetes !

mnemzetkozi forrAs

m6s gazdAlkodo !
T6mogat6s id5tartama: 20L6.0 1.0 1,. -20 17. 03. 3 0

Tamogatasi osszeg: 1-2 650 063

- ebbcjl a tdrgy6vre juto osszeg: 4 1_89 358

- targyevben felhaszn6lt osszeg. 41_89 358

- tergy6vben foly6sftott osszeg: 4 90L 283

Tdmogat6s tfpusa; visszat6ritend5 ! vissza nem t6ritend6
m

Tirgy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi 8L7 478

Dologi 3 371 880

FelhalmozAsi

Osszesen: 4 189 358

T6mogat6s t6rgy6vi felhaszn6l6s6nak sz6veges bemutat6sa:

leher6s6ger adott a nrtikodSsi koltsdgek minimilis fedezerdn tl.il vide6 ds kozossdgi frrnruratd

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

projekt keretdlren alkottunk rileg egy uidedir ils kozilssrigi rirnrr-rrardr a Global Fund nemEeri folyanratainak jobb
cdlozva. hogy a kfrz,5ssdE rrtindl nagyoltb lolrfi r6szvdtel6vel ualdsullmssanak nreg a nemzeti

Ezek az anyagolr hat orszi.g szexnrunkds kozd.ss6gdnek tapasztalfffiit tiikrozik.
arlyag a szexnrunkAs kozossdgek'ueael0 saerepdnelc tis rilindsegi lrevondsdnalt leher6sdgeit vizsgilia, hogy

eli szinlen hardkony vdlaszokal adhassanak a l-trlV prolrl6nrAra.

Enr beri Jogaidrt Alapitvdny

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018,05.29 18.07.36



A kett6,s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
€ves beszfmolSja 6s kiizhasznusigi me-lieklet

2017. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Enrlreri Jogaidrr

T6mogat6si program elnevez6se: MAC AIDS Fund Consortium

Global Network of Sex Work projects

TSmogatas forr6sa:

m

!

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg:

m
T619y6vben felhaszn6lt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Tdmogatis t6rgy6vi felhaszn6lis6nak szdveges bemutat6sa:

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

pdlydzar szemdly

T. evben a petyrtza
ssel kapcso,laro,s urazdsi- ds szdlldskolridgeHrez.

Ny.v.:2,2 A nyomtatvdny papir alapon nem kiildhet6 be! Nyomtatva: 20i.8.05,29 LB.O7.g7

!
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett 
I

6ves beszfmolSja 6s kiizhasznrisfgi melleklet I pK_342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

TAmogatdsi program elnevez6se: lnt6zm6nyi t6mogatds OR2016-31046

Tamogato megnevez6se Open Society lnstitute

T6mogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s !
on korm6nyzati koltsegvetes n

mnemzetkozi forrAs

m6s gazd6lkod6 n
TAmogatAs idStartama: 20 17 .0 L.0 1,-20 L8.!2.3L.

T6mogatdsi 6sszeg: 63 590 540

3L795 270

- t6rgyevben felhaszn6lt dsszeg: 30 23r_ 1_45

- targy6vben folyositott osszeg: 63 590 540

TAmogatds tfpusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 [l
T6rgy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi 22269 489

Dologi 7 961657

FelhalmozAsi

6sszesen: 30 237 L46

TAmogat6s targy6vi felhasznil6s4nak sz6veges bemutat6sa:

pilyflzati tAnroglaris r$srben fedeztstel ny[ril az iroda mfik0dEsi es szenr Az els0 ev terueaen
sikeresen lBzdrullak.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatisa

pdlydzati r{nroEards mint intdzmdnyi tdmog,alds dll rendelkezdsre, a nri!koddsi ltrlltsdgeket hivalon szolgdlni,
lledmre a szenrdlyzeti, irodai, mfrlrorldsi kiadAsokat. 2017. ivlren a pdlydzar hozzdjdrult a stratigiai drtdkel6s is az

a018-ee dvre vo natkoz o srrar6g i a ki dol g oz dsAnak bi ztositdsdh oz.

En: lreri J oEai 6rt Alap itvdny

Ny.v.:2.2 A nyomtatveny papir alapon nem krildhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 18.07.37

- ebb(l a tArgy6vre juto Osszeg:
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A kett6,s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsftett
6ves beszSmol6ja 6s kiizhasznusSgi mell6klet PK-342

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

T6mogat6si program elnevez6se : Cities Project 09-CITY-2017

Tdmogat6 megnevez6se: Alliance for Public Health

T6mogat6s forr6sa:

kozponti koltsegvetes

6n kormanyzati koltsegvetes

n
n
mnemzetkozi forr6s

m6s gazd6lkodo !
T6mogatas idStartama: 20 L7 .O t.0 L.-20L9.12.3L

Tamogat6si osszeg 33 552 980

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 dsszeg: 22946 749

- targy6vben felhaszn6lt osszeg: 20 806 200

- targy6vben foly6sftott osszeg: 22 946 1,49

T6mogat6s tfpusa visszateritend5 n vissza nem teritend6
m

Tirgyevben felhaszn6.lt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 4 046 590

Dologi L6 759 610

Felhalmoz6si

Osszesen: 20 806 200

T6mogat6s targy6vi felhaszn6l6s6nak sziiveges bemutatesa:

2017. 6vre es6 a rerv szerinti Utemezdstl eu si keresen teli esiilt.

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatAsa

proi9ktc6lja,lrogy,ennterthaIovdrosimode|l
H0z6p-ltelet-Eurd'pa. ds Azsia 169id kulcsfontossdgri ;ropuldci6ihan, anrelyek jetenrfrsen hozzdj6rr-rtnak a -l

'ntoss{$il populdcl6k szdm;ira a 90-90-$0 l-{lViTB-cdl eldr6sdhez. e projerit meguato,sirdsa hz6ria {EulEdria}.
{Kazahsztdni, Odessza {Ukrajna}, Tlriliszi (G,rrizia} 6s Balri (*rlotdova} vdrosottran val6sul tneg.

Enrberi

Ny.v.:2.2 A nyomtatviny papir alapon nem kUldhetd be! Nyomiatva: 2018.05.29 tB.O7.S7



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves beszfmoloja 6s kiizhasznusSgi mell6klet I pK-g42

20L7. 6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Enrberi

T6mogat6si program elnevez6se: RCNF GF Consortium 2016

T6mogat6 megnevez6se: Global Network of Sex Work Projects

Timogatds forr6sa:

kozponti kOltsegvet6s n
onkormAnyzati koltsegvetes n

mnemzetk6zi forr6s

m6s gazd6lkod6 n
T6mogatAs id6tartama: 20L6.0L.0L.-2016. 12. 3 L

T6mogatAsi osszeg: 7 886 025

- eblr5l a tdrgy6vre juto osszeg:

- targy6vben felhasznalt osszeg:

- tArgy6vben foly6sitott osszeg: 380 0L5

Tamogatas tfpusa: visszat6ritendS ! vissza nem t6ritend5
m

T6rgy6vben felhasznAlt 6sszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 380 015

Felhalmozdsi

Osszesen: 380 015

T6mogat6s t6rgy6vi fel haszn616sAnak szdveges bemutat6sa:

kord:blr,i dv tevEkenysdginek silteresett

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Glolrdlis Alapon (Global FurldJ beliili irdnyul6 nerrzeti lnunkdl sikeresen lrelejezt€k
Ukrajnf,han 6s GrilziAlran. A csopo.rtok klil{inboz6 kapacitAsri riemzeti szintfi lolyalnatoklran

Ny.v,:2.2 A nyomtatuany papir alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 2018.05.29 1.8.07.37
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett
6ves b eszf m ol 6,j a es k6-iha sznu sii gi me"lie klet PK-342

2017. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly sTervezeti egys6g neve;

TAmogat6si program elnevez6se: RCNF Consortium 201_6-18 programme

T6mogat6 megnevez6se: Global Network of Sex Work projects

T6mogatas forr6sa:

kozponti koltsegvetes !
on kormdnyzati kolts6gvet6s !
nemzetkozi forr6s m

mas gazdAlkodo !
T6mogat6s id6tartama. 2OL6.O L.0 L-20 78.L2.3L (20 17 . ev r e t6m o g atds)

T6mogatAsi osszeg: 1_7 696 410

- ebb6l a tdrgy6vre jut6 osszeg: L7 696 4L0

- tergy6vben felhaszn6lt dsszeg: L6 38L 872

- tArgyevben folyositott osszeg: lfZ eSS +rO

T6mogatAs tipusa:

Szemelyi

,*,
FelhalmozAsi

6sszesen:

visszat6rltend6 vissza nem t6ritend6
m

Tdrgy6vben felhaszn6lt Osszeg r6szletez6se jogcimenk6ntr

12 4tt74s

1L3970 L27
I

I
I

I ro ear azz

TimogatAs t6rgy6vi felhasznil6s6nak sz6veges bemutat6sa:

konzorciunri pdlydzar 201I. dvre es6 a tErv szerinti ritemezdsben sikeresen telpsillt.

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

flapitrrdny fotyrenfl swl_r kap,ac

:|:,:gg:j:' s_zexntunkasok kapacitdsrejlesztd reudlrenyl6E6 u sutlrr tdmogard r*r1*i.terorr*n. a meqel," brE*rIruIIrasu'n tGpatrlrastreJ"lEszto'IeuekenyEesei a SWIT tdrrrogatd terjesztdsdhen. a nregel6zfr.
elrerjeddsdt akaddlyor6, fd rinyez6,k nreghatdr6,zdsfl, vatamanl rLzrlssigi rrr*ugo*iia= gs Iemarirus

Ny.v.:2,2 A nyomtatvany papfr alapon nem krildhet6 be! Nyomtatva: 20i.8.05.29 tB.O7 .3t



kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besziimoloja 6s kiizhasznusdgi mell6klet I pK_242

2017. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Enrberi Jogai6rt Alapitr{ny

Csatolt mell6kletek

P K-342-0 1 Kdnywizsgdl6i j ele ntd s

PK-342-02 Szdveges beszdmol6

P K- 3 1 2 -0 3 J e gy z 6ko n.vv

PK-342-04 .lelenleti iv

Metl|ktet csatolva: m
Eredetivel rendelkezik: E
Llell|klet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: !
Meltdklet csatolva: m
Eredetivel rendelkezik: m

Melldklet csotolva: E
Eredetivel rendelkezili: E

Mettdklet csatolva: I
Eredetivel rendelkezik: n

Melldklet csatolva: !
Eredetivel rendelkezik: I

P K-342-05 M e ghatalmazds

PK-342-06 Egy6b

Ny.v.:2.2 A nyomtatveny papfr alapon nem kUldhet6 be! Nyomtatva: 20L8.05.29 L8,07,37


