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Nem célunk megváltani a világot. De hiszünk az emberben, az em-
beri szabadságban és abban, hogy minden embernek egyenlő joga
és méltósága van. Hiszünk az emberi jogok egyetemességében.
Hiszünk a sokszínűségben, a szociális, egészségügyi és lelki biz-
tonsághoz való jogok egyenlőségében. Hiszünk abban, hogy min-
den emberi élet ugyanannyit ér és egyformán méltó a segítségre.
Hiszünk az objektív információ nélkülözhetetlenségében, a szex-
edukáció fontosságában, a szex és a droghasználat biztonságossá
tételében, és abban, hogy minden embernek ugyanakkora esélyt kell
biztosítani arra, hogy megismerhesse HIV státuszát, és tényszerű,
személyre szabott tanácsadásban részesüljön. Hiszünk szaktudás-
unkban, pragmatizmusunkban, elhivatottságunkban, önmagunkban. 

Ahogy célunk az is, hogy társadal-munk
tagjai a HIV/STI teszteléseket ne morá-
lis és etikai dimenzióból szemléljék, ha-
nem az egészségtudasság illetve az ön-
magam és társaim iránt érzett felelős-
ség attitűdjéből.

Fontos számunkra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújt-
sunk és fejlesszünk, amelyek a szociális ellátórend-
szerben meglévő hiányosságokat kitöltik, olyan jó gya-
korlatok felhasználásával, amelyek a tények és az aka-
démiai kutatások alapján hatékonyan működnek ezek-
kel a célcsoportokkal. Teljes mértékben elköteleződve
az egyetemes emberi jogok és az ártalomcsökkentés
elvei mellett célunk, hogy nyomást gyakoroljunk a dön-
téshozókra a pragmatikus politika alkalmazásáért, a
HIV/STI fertőzésekkel kapcsolatos tudatosság növeke-
dése érdekében _ a szubkultúrákban és a többségi tár-
sadalomban _, valamint a stigmatizáció leküzdése ér-
dekében.
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Szervezetünkben dolgozik/dolgozott
önmagát romának valló kolléga,  MSM
(men who have  sex with 
men) kollégák, aki MSM absztinens
alkoholbeteg, HIV-vel élő, dolgozik
MSM HIV-vel élő leállt droghasználó
HCV fertőzött kolléga is. Mindannyian
aktívan részt vesznek a szervezet
életében és működtetésében

Másrészt szolgáltatásinkat minél inkább az elérni kívánt
célcsoport életterébe próbáljuk vinni. Elismerjük és
valljuk, hogy a diszkriminációmentes gyakorlat magában
foglalja a rasszizmus_ellenességet, a homofóbia
ellenességet, a koralapú kirekesztés és a nemek szerinti
elfogultság elutasítását. 
A szervezet összes irányelve, eljárása és tevékenysége
azt bizonyítja, hogy tudatosan teszünk a
diszkriminációmentes gyakorlatok megvalósításáért,
minden területen.
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Összességében szeretnénk erősíteni a
társadalom védőhálóját, ami elősegíti
az általános közegészségügyi állapot
javulását és támogatni mindenki jogát
az egészségesebb kör-nyezethez.

Az Altalap a következőkben kíván változást elérni: 
a magyarországi HIV fertőzőttség monitorozásának
javulása és a látencia csökkenése, korai kezelésbe kerü-
lés, az AIDS betegek arányának csökkenése, tesztelés-
ben és tanácsadásban résztvevők számának növeke-
dése. Projektjeink kidolgozása során elsődleges szem-
pont, hogy az az elérni kívánt célcsoport igényeire
reflek-táljon, kliensközpontú, diszkrimináció-, előítélet-
és ér-tékítélet mentes, ill. könnyen hozzáférhető legyen. 
Ennek érdekében egyrészt eddigi működésünk során
több peert _ sorstárs, tapasztalati segítő _  vontunk be
szervezetünkbe, törekedve arra, hogy ez már a projektek
kidolgozásánál megtörténjen. 
Természetesen vannak olyan célcsoportjaink, akik
bevonása a kezdeti időszakban nem lehetséges. 
 függetlenül attól, hogy fizetett vagy önkéntes
munkatársak. 
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Alapítványunk küldetése, hogy
hatékony beavatkozásokkal támogassa
a leginkább marginalizált,
megbélyegzett, kiszolgáltatott
társadalmi csoportok _ 

 szexmunkás, intravénás szerhasználó (PWUD) és MSM
(men who sex with men) csoportokv_ tagjait, akik magas
szintű egészségügyi kockázatoknak, különösen a HIV/STI
fertőzésnek vannak kitéve és segítse jobb hozzáférésüket
a szociális és egész-ségügyi ellátórendszerhez. Célunk
nem csak az életminőség javítása, hanem az általános
lakosság védelme is. Ahogy célunk az is, hogy társadal-
munk tagjai a HIV/STI tesztelések-et ne morális és etikai
dimenzióból szemléljék, ha- nem az egészségtudasság
illetve az önmagam és társaim iránt érzett felelősség
attitűdjéből.
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NYILATKOZAT
KÜLDETÉS-

A fentiekhez egyrészt ártalomcsökkentő szolgáltatásainkkal és ártalomcsökkentő eszközök biztosításával járulunk hozzá.
Másrészt anonim, önkéntes beleegyezésen alapuló, diszkrét, előítélet-mentes, gyors, megbízható HIV tesztelést és tanács-
adást végzünk az utcán, bérelt buszban, szórakozóhelyeken, lakásban, irodában, munkah-elyen, padon. Mindenhol, ahol
lehetőség és igény van rá. Hisszük, hogy a különösen sérülékeny csoportok _ MSM-ek (men who have sex with men),
intravénás szerhasználók, szexmunkások, fogyatékkal élők _ támogatásával társadalmunk egészére borítunk védőhálót.
Hiszzük, hogy szolgáltatásainkkal lefektetjük gyermekeink egészségesés boldog jövőjének alapjait.  
Szervezetünk víziója egy olyan világ, amelyben senki sem fertőződik meg többé HIV vírussal.



pénzügyi stratégia közel 22,5 millió ft 
bevételünk volt.

Az Altalap 2018 - 2023. pénzügyi stratégiájának közép- és
hosszútávú célja az állami támogatásoktól való
függetlenség illetve a szervezet pénzügyi stabilitásának
elérése, majd megerősítése. 
Utóbbi feltétele minimum 3 különböző, kiszámíthatóan
működő, a fejlesztésekhez is elegendő forrást biztosító és
stabil “pénzügyi láb” meglétével érhető el. 
A  3 csatorna, amelyeket 2020-2023. évi stratégiánkban
tervezünk kialakítani majd megerősíteni a következők:
 _ magánadományozók, akiktől kisebb összegű, de havi, 2
havi negyedéves rendszerességű  támogatásokat
remélünk
- 3-4 céges adományozó, akiktől éves szinten nagyobb
összegű támogatásban és min. 4 éves együttműködés
vállalásában bíztunk
- saját, fizetős szolgáltatás(ok) kialakítása és bevezetése.
Az állami támogatásoktól való függetlenségnek nemcsak
elvi okai vannak, hanem az is hozzájárul, hogy bármilyen
szomorú is, de a magyarországi szervezeteknek kiírt
pályázatok nagyon távol állnak az Altalap által végzett
tevékenységektől, azaz a megelőzéstől és az
ártalomcsökkentéstől. Ezért ez a 4. “láb”  _ függetlenül a
többi erősödésétől és attól is, hogy egy állam által
ellátandó feladatot vállaltunk át _ lassú, de biztos
sorvadásnak indult. 

Ebből 
- 320 ezer forint az un. fizetős szolgáltatásaink
jelentenek, tanulmányok írása és előadások
megtartása van mögöttük.
- 12,5 millió forintot kaptunk a központi
költségvetésből, amely jelentős része _ közel 12
millió forint szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátásának “támogatása”. 
- 750 ezer forint pedig egy un. előző évi adományok
után járó pályázat, amelynél a maximum megpályáz-
ható összeg 750 ezer forint.
- A fennmaradó 9 millió 336 ezer  forint pedig az esz-
köz és szolgáltatás adományok egy részét takarják,
ill  a pénzadományok vannak mögöttük, azaz az
SZJA 1%-os felajánlás, ill magánszemélyek-től és
cégektől kapott pénzadományok, amelyekről a beszá-
moló végén olvashatsz részletesen. 

De röviden elmondható, 

ADATOK 2021.
PÉNZÜGYI

41,5%-
AZ ADOMÁNYOZÓINKNAK
KÖSZÖNHETJÜK.
KÖSZÖNJÜK!

bevételeink
HOGY

át



 Hiszen a COVID elmúlt 2 évének korlátozó intézke-
dései láthatatlanná tették a 8. kerületi programjaink
ügyfeleit, azaz a kerületben tartózkodó problémás
droghasználókat és a rendszeresen, vagy alkalmi
jelleggel utcai szexmunkát végző női kleinseinket.
Ugyanis bármennyire is próbálkoztunk azzal, hogy a
kapcsolattartást és a segítő munkát az online 
térbe tegyük át és konkrétan előre leegyeztetett idő-
pontokban találkozzunk, hogy időnként ártalomcsök-
kentő eszközöket, adományruhákat stb.  is át tudjuk
adni, fenti klienscsoportjainknál egyszerűen ez nem
működött. 
A kliensek által megadott telefonszámok, facebook
profilok folyamatosan változtak, megszűntek. A meg-
beszélt időpontokban nem jelentek meg a megbeszélt
helyen. Ami nem csoda, hiszen az így is zilált és ne-
hézségekkel teli életük a COVID járvány miatt, apró
darabokra esett. 
A terepen végzett kliensmunka alapfeltételeinek
egyike a kölcsönös bizalom, amely kialakításához és
fenntartásához a (segítő részéről is) rendszeres, ki-
számítható és minél hosszabb ideig tartó  jelenlét
nélkülözhetetlen, amit a COVID szintén ellehetetlen-
ített. 
És a program működtetésére fordítható támogatási
összegről még említést sem tettünk, ami évek óta
csak nehezíti a hatékony és társadalmilag is hasznos
megvalósítást. Ennek köszönhető, hogy minden évet
jelentős pénzügyi mínusszal kezdünk
Még szerencse, hogy az Altalapra, a fizetett és önkén-
tes munkatársaira a makacsság és a kitartás (is)
jellemző, ahogy a pozitív és bizakodó szemlélet
úgyszintén. És ha ez nem lenne elég, szeretjük a
lehetetlen küldetéseket:)

Állami Számvevőszék 08.hó 23. és 12. hó30.
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFK) 10.10.
Magyar Államkincstár 09.16 és 11.10. 
BFK VI.kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály
10.10.
S.M. Nemzeti Szociálpoilitikai Intézet 10.10

Az Altalap 2021. évének első felére elsősorban az új,
COVID alatti és COVID utáni élet szakmai munkájának
kialakítása, az alkalmazkodás, a buktatók felismerése
és elsimítása volt a jellemző. 
 
Az év második fele pedig röviden a “hatósági _
ellenőrzés _ cunami” hármassal írható le. Augusztustól
decemberig 7, azaz hét helyszíni ható-sági ellenőrzést
indítottak elsősorban az Alternatíva Alapítvány
Alacsonyküszöbű Szolgálatával kapcsolatban, az
alábbi hatóságok

amelyek közül eddig 3 zárult le 

Szakmai tevékenységeink eredendően a személyes,
többnyire négyszemközti munkára épülnek, amelyek
során a klienseinket célirányos megkereső munka al-
kalmazásával érjük el.
Fentiek okán a szakmai programjaink átdolgozása ko-
moly kihívást jelentett _ és még jelent a mai napig is _
számunkra. 
Egyes klienscsoportjaink esetében pedig a _  szinte _
lehetetlen kategóriába tartozik, de még nem adtuk fel. 
Ahogy szolgáltatásaink jelentős része sem megvaló-
síthaó személyes találkozás nélkül.
Reméljük csak átmenetileg, de a legrégebbi és legsé-
rülékenyebb klienscsoportjainkat szinte teljesen el-
vesztettük.

SZAKMAI MUNKA

2021.



 Ezt a szakmai legitimációs abszurditást súlyosbítja a
finanszírozási szerződésben megjelölt támogatási
összeg és a szerződés nyomán ránk vonatkozó tör-
vényi és jogszabályi előírások megfeleléséhez szüksé-
ges költségek közti jelentős eltérés. Ennek súlyossá-
gát jól mutatja, hogy amennyiben a kötelező szakmai
óraszámokat teljesítjük, minimális és még a civil szfé-
rában sem versenyképes fizetéseket adva, akkor a
12,5 milliós támogatásból máris elköltöttünk 11 millió
250 ezer forintot, és még nem fizettünk közüzemi
számlákat, szupervíziót, könyvelőt, nem vettünk
eszközöket és még sorolhatnánk tovább, de nem
tesszük.Ez folyamatosan megkérdőjelezi a projekt
fenntarthatóságát, illetve nehézkessé, olykor
bizonytalanná teszi az egész szervezet működését. 
Hisz önhibánkon kívül egy finanszírozási
problémákkal küzdő program a működésünk és
közhasznú tevékenységünk alapja.
Ráadásul ragaszkodunk az elveinkhez és nem
szeretnénk nem hatékony, látszat projekteket
megvalósítani.

SZENVEDÉLYBETEGEK ALACSONYKÜSZÖBŰ 

Ellàtàsa

van működési engedélyünk,
állami alapszolgáltatást végző civil szervezetként
finanszírozási szerződéssel rendelkezünk,
céljaink a Nemzeti Drogstratégiával összhangban
vannak. 

Magyarországon az érvényes Nemzeti
Drogstratégiával ellentétesen az ártalomcsökken-
tés nem támogatott, 
politikai nyomásra bezárt a két legnagyobb
tűcsere, 
a kormányzat nem szolgáltat a HIV/AIDS
helyzettel kapcsolatos éves adatokat a WHO-nak, 
nem ír ki HIV/AIDS prevencióval kapcsolatos
pályázatokat, és más módon sem rendel forrást
ehhez a területhez. 
az  szexmunkásokkal végzett segítő munkára sem
normatív támogatás, sem egyéb más pl. pályázati
forrás nem férhető hozzá.
ahogy működési, fejlesztési, a fenntarthatóságot
segítő támogatások sem éhetők el
Magyarországon nincs intézményesített szexuális
nevelés, oktatás.
a minisztérumban, amely a terület felelőse és
“gazdája” tiltólistán szerepel a “tűcsere” és az
“ártalomcsökkentés” kifejezése,

 Ezen szolgáltatásunk politikai elfogadottsága, 
 pénzügyi stabilitása fenntarthatósága a COVID-
járvány kitörése előtt sem volt túl erős elsősorban
külső tényezők miatt.  
Ugyan: 

Mégis 



 ALTALAP - CHP Bp.  Safety Kit Sex & Drug 
 ártalomcsökkentő csomag biztonságos szex-
hez és a biztonságosabb szerhasználathoz.
 

Eszközök, amelyek a kit-ekben vannak:
óvszer / síkosító / alkoholos fertőtlenítő kendő
(felület sterilizáló) / intim törlőkendő / kézfertőtlenítő
gél / szippancspapír 1 tömb / műanyag penge / rágó

Gyakorlati tanácsok a csomagolóanyagon: 
Nincs kockázatmentes drogfogyasztás! Ne felejtsd: a
legtöbb kábítószer fogyasztása, vásárlása, birtoklása
és kereskedelme bűncselekmény! / Pótold a folyadé-
kot, igyál szénsavmentes vizet és időnként tarts szü-
netet! / Az illegális kábítószereknél nincs garantált mi-
nőség! Mindig kis adagokat fogyassz! Ne keverd a
drogokat! / Törekedj, hogy mindig saját eszközöket
használj! / Rendszeresen ápold az orrod! / Ne szexelj
gumi nélkül alkalmi partnereiddel, nem éri meg! / Ha
elszakad a gumi, megnő a nem kívánt terhesség és a
szexuális úton terjedő fertőzések (STI-k) kockázata,
ezért mihamarabb fordulj szakemberhez. Ha úgy érzed
érintett vagy, további információkat találsz honlapun-
kon a lehetőségekről és hogy hová fordulhatsz segít-
ségért! / Gondolkodj előre, mindig legyen nálad óvszer
és / vagy más kockázatcsökkentő eszköz (fogam-
zásgátló , PrEP stb) / Moss kezet rendszeresen! /
Vigyázz magadra és másokra! / Tartsd tiszteletben a
körülötted lévők határait! A NEM, az tényleg NEM! /
Merj kérdezni! / Vállalj felelősséget!

PROJEKTEK 

2021.
 ALTALAP - Illés Utcai Lányok (röviden: IUL) 
utcai szexmunkások körében végzett asszertív
megkereső programban a biztonságos szexhez és a
biztonságo-sabb szerhasználathoz szükséges
ártalomcsökkentő és higiéniás eszközök biztosítása

ALTALAP - online konzultáció 
az online felületen érdeklődőknek, klienseknek
nyújtott információ és tanácsadás, a szolgáltatás
népszerűsítése az alapítvány által végzett tesztelések
és tanácsadások során

ALTALAP - Checkpoint Budapest (CHP Bp.)
közösségi alapú tesztelés és kockázatcsökkentő
tanácsadás (továbbiakban: T&T) programban  a
biztonságos szexhez és a biztonságosabb
szerhasználathoz szükséges ártalomcsökkentő és
higiéniás eszközök biztosítása helyben, változatos
helyszíneken legyen az Pride afterparty, VIBE buli,
vagy egy hajléktalanszálló.



SZÁMOKBAN 2021.
szakmai munkánk

 

E L É R T  K L I E N S E K  2 3 8  F Ő
E B B Ő L  Ú J  R E G I S Z T R Á L T  K L I E N S E K :  4 4  F Ő

ÖSSZES KLIENSKONTAKTUS: 833

MEGKERESŐ MUNKA & ONLINE KONZULTÁCIÓ 
ALKALMAINAK SZÁMA: 244
MEGKERESŐ MUNKÁVAL TÖLTÖTT ÓRÁK SZÁMA: 255

ONLINE KONZULTÁCIÓVAL TÖLTÖTT ÓRÁK SZÁMA: 437

HIV/SZIFILISZ TESZTELÉSEK ÉS
TANÁCSADÁSOK SZÁMA: 97



Adománygyűjtő kampányunk 2021-ben sem volt. Kivéve pár 1%-os posz-
tot az online felületeken. 
Ennek elsődleges oka a kapaci-táshiány, ami sajnos a kommunikációs
tevékenységeinkben is tettenérhető, amely ugye az adománygyűjtés
alapja. 
Másodlagos oka pedig a tudás és szakemberhiány.Igaz autodidakta
módon folyamatosan képezzük magunkat remélve, hogy hamarosan
bátorságunk is lesz egy ilyen kampány megtervezéséhez és lebonyo-
lításához.

A fentiek ellenére mégis 

FUNDRAISING ÉS ADOMÁNYOZÓK 

millió ft
pénzadományt

6,5

ezer ft
SZJA 1%-ot

116
9.9

 millió ft értékben
szolgáltatás &

eszközadományt 

kaptunk.



ADOMÁNYOK MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL

Banki átutalás formájában 34.500 forint támogatást kaptunk. 
Ebből 
Perge Zsolt Dávid 24 ezer ft-ot, 
P. Katinka 9.000 ft-ot, 
P. Jinshana pedig 1.500 ft-ot utalt át nekünk.

Készpénzes adományok
Az ALTALAP Checkpoint Budapest projekt-ünkben külső helyszínes HIV/Szifilisz
gyors-tesztes szűréseket és négyszemközti tanács-adásokat végzünk (T&T). A
helyszínek többnyire budapesti èjszakai szórakozóhelyek. Ugyan a  tesztelések
alkalmával az adománygyűjtés sor-án használatos dokumentáció is
rendelkezésre áll, azonban a helyszíneken nem fektetünk kellő energiát
azadománygyűjtésbe, ugyanis a fókusz-unk azon van, hogy minél több emberhez
eljus-son a szolgáltatás. 
Igaz kiírjuk, hogy mennyibe kerül az Altalapnak egy T&T, ill. infokártyákat is
osztogatunk a részt-vevőknek az elérhetőségeinkről és a lehetséges támogatási
módokról, sőt _ azártalomcsökkentő eszközökön _ óvszer, síkosító, szipka,
fertőtle-nítő stb. _ kívül kitűzőket, tollakat, matricákat is viszünk magunkkal
ezzel is növelve az adomá-nyozási kedvet, a szolgáltatásról is sok pozitív
visszajelzést kapunk, mégsem nevezhető haté-konynak ezen alkalmak
fundraising tevékeny-sége.

A T&T-ok során 2021-ben 59.187 forint adományt kaptunk, és ezért hálásak
vagyunk. 



díjnet.hu
2018. novemberében, az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületé-
nek tagjaként lehetőségünk nyílt csatlakozni a Díjnet Zrt. weboldalán keresztül
elérhető támogatási funkció támogatható szervezetei közé. 2021-ben összesen
28.661 forint adományt kaptunk a dijnet.hu-n keresztül. ❤

 

MagNet Bank Segítő bankkártya (MagNet Bank SBK)
“A Segítő Bankkártya Programunkba regisztráló társadalmi szervezeteket
ügyfeleink a mindennapi bankkártyás vásárlásaik által is támogathatják a bank
pénzéből!
Ügyfeleink kártyás vásárlásaik összegének 1-3 ezrelékét a bank pénzéből
jóváírjuk az általuk választott társadalmi szervezet számláján. Az ügyfeleknek
csupán annyi a dolguk, hogy a saját NetBank felületükön kiválasztják az általuk
támogatni kívánt szervezetet, majd szabadon használják bankkártyájukat. A
Bank háromhavonta összesíti a támogatás mértékét és jóváírja a megfelelő
számlán.
A Segítő Bankkártya Programhoz az év bármely szakaszában csatlakozhatnak
lakossági és céges ügyfeleink, valamint a támogatandó szervezetek.” 
2021-ben 5.578 forint adományt kaptunk.  ❤

 

ADOMÁNYOK CÉGEKTŐL



A Play Dead Kft-vel 
immár 4. évét tapossuk a 2018 végén megkötött tartós adományozási
szerződésünknek. Idén is 50.000 forint készpénz adományt kaptunk. Ezen kívül
együttműködésünk kibővült egy 6 millió forint értékű lehívható kampányfilm
forgatással. ❤

MAF -  MAC AIDS Fund
A konkrét magyarországi támogató jelen esetben az Estée Lauder Kft. A beadott
pályázatot azonban New Yorkban bírálják el. 2021. decemberében 5.
alkalommal “pályáztunk” sikeresen, amely  6.220. 000 forint támogatási
összeget jelent. Ebből az  Altalap Checkpoint Budapest HIV/STI tesztelés és
tanácsadás programját (T&T), a szexmunkásokat elérő utcai munka programban
használt ártalomcsökkentő eszközöket, un. SafeKit-eket, valamint a HIV/STI
fertőzésekkel kapcsolatos tudatosság növekedése érdekében, a szexuális
egészség fejlődéséért, a szubkultúrákban és a többségi társadalomban,
valamint a stigmatizáció csökkentését segítő kommunikáció költségeit fedezi.
részesültünk. amely felhasználása 2022-ben valósul meg.

 

ADOMÁNYOK CÉGEKTŐL



PÉNZADOMÁNYOK ÖSSZESEN 
MAGÁNSZEMÉLYEK
ÁTUTALÁS 34.500 FT

DÍJNET ZRT. 28.611 FT

6.200.000 FTMAC AIDS FUND

MAGÁNSZEMÉLYEK
KÉSZPÉNZ 59.187 FT

MagNet Bank SBK 5.578 FT

PLAYDEAD KFT. 50.000 FT

SZJA 1% 115.680 FT

ÖSSZESEN: 6.493.556 FT



PÉNZADOMÁNYOK ELSZÁMOLÁSA 

ELŐFIZETÉS                                                  3 490,00Ft
EÜ-I SZOLGÁLTATÁS                               15 900,00Ft
FERTŐTLENÍTŐ                                           2 300,00Ft
GYÓGTEA                                                    12 210,00Ft
HEADSET                                                    16 141,00Ft
IRODABÉRLET                                         119 803,00Ft
KOMM & MARKETING                              60 449,00Ft
KULCSMÁSOLÁS                                         9 300,00Ft
KUTATÁS                                                    10 000,00Ft
UTAZÁS                                                         8 200,00Ft

ÖSSZESEN: 293 556,00Ft



SZOLGÁLTATÁS & ESZKÖZADOMÁNYOK
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL
SZOLGÁLTATÁS ADOMÁNYOK 
  anonim magánszemély "mobil interneteszközhöz               180 000,00Ft
  Sz.A. 2 napos szervezetfejlesztés                                         541 000,00Ft
  V. István grafikai munka  2021. kari                                        70 000,00Ft

 
ESZKÖZADOMÁNYOK 
  Sz. Réka türklab hcv test 196 db                                 720 794,00Ft
  T. Titanilla 30 doboz tisztasági betét                            19 200,00Ft
  P.Tamás  10 csomag tisztasági betét                             3 190,00Ft
  anonim msz. előfiz. mobil interneteszközhöz           180 000,00Ft
  N. Zsuszi P 50 doboz női óvszer                                  143 100,00Ft
  K. Katinka  200 db Síkosító Gél (5ml)                            28 800,00Ft
  B. Balázs 50 doboz óvszer                                            109 500,00Ft
  K. Sára smink termékek + bizsuk                                   34 000,00Ft
  H. Erik + családja női ruhák                                            65 000,00Ft
  H. Erik + családja gyerekruhák                                      80.000,00Ft
  H. Erik + családja lakástextil                                          25.000,00Ft
  anonim ff 1 db Bradolin felületfertőtlenítő                     1.990,00Ft
  P. Péter 2 db Sanalk felületfertőtlenítő                          3.180,00Ft
  Cs. Laura 10 doboz rózsaszín szájmaszk                     14.900,00Ft
  Zs. Frodó 2 doboz Púdermentes nitril gkesztyű            9.980,00Ft
  Sminkes 1 doboz  50 db-os színes nitril vkesztyű        3.150,00Ft
  B. Balázs 1 doboz 100 db-os sárga nitril vkesztyű       5.900,00Ft



SZOLGÁLTATÁS & ESZKÖZADOMÁNYOK
CÉGEKTŐL

1 850 000,00Ft értékben
diagnosztikai szoftver

Grabow & Kiss Software Kft. 

6 000 000,00F értékbent
lehívható szolgáltatás 

promóciós film készítése
 

Play Dead Kft 

21 466,00Ft értékben
Antivirus for Mac, 3 Users 1 évre 

Bitdefender 

50 673,00Ft értékben
2 éves netlock sign business előfizetés  

Netlock kft.
 705 022,00Ft értékben

eü szocanyag
anonim cég 

ÖSSZESEN:



MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL 2 055 694,00Ft

KÖSZÖNJÜK
PROJEKTJEINKET!

HOGY TÁMOGATOD

SZOLGÁLTATÁS ÉS ESZKÖZADOMÁNYOK
ÉRTÉKE ÖSSZESEN

CÉGEKTŐL 8 627 166,00Ft


