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Közhasznúsági jelentés  
 

Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi 
Megelőzéséért  

 
2016. évi gazdálkodásáról  

 
 
 

1. Számviteli beszámoló 
 
Az Alapítvány beszámolási kötelezettségének közhasznú beszámoló készítésével tesz eleget 

és ennek alátámasztása kettős könyvvezetéssel történik. 

 Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves 

beszámolóját készíti el minden naptári évet követő május 31-ig, mely az egyszerűsített 

mérlegből és közhasznú eredmény-kimutatásból, valamint tájékoztató adatokból áll.  

  

 

Az alapítvány bemutatása: 

 

Székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 47. 

 

Azonosító adatok: 

Adószám: 18217294-1-43 

Bankszámlaszám: 10702019-65965443-51100005 

Bírósági nyilvántartási szám: 60.960/2010/3. 

Megalakulás időpontja: 2011.január14. 

Alapítvány célja: az emberi jogok nemzetközi szintű védelme 

 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
Az Alapítvány 2016 évben Költségvetéstől támogatásban nem részesült.  
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3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 
Eszközök: 
 
A befektetett eszközök alakulása: 
 
Az Alapítvány beszerzett 1 db mikrohullámú sütőt, valamint irodai berendezéseket, melynek 
bekerülési értéke 167 e Ft. Az értékcsökkenés elszámolásakor a Társasági adótörvény 
melléklete szerinti leírási kulcsokat alkalmazta.. 
 
 
A forgóeszközök alakulása: 
Forgóeszközök:    121 161 e Ft  
Követelések:          1 561 e Ft  
Pénzeszközök:      10 600 e Ft  

 
Pénzeszközök záró állománya:                   10 600 e Ft   
        - pénztár.                      1 024 e Ft   
        - bankszámla:                       9 568 e Ft   
 
Aktív id őbeli elhatárolások  0 e Ft   
 
Az aktív időbeli elhatárolás 2016-ben nem történt. 
 
Források: 
 
Saját tőke változása:               3 743 e Ft 
 
Saját tőke:            8 623 e Ft  
   - induló tőke:              1 100 e Ft  
   - tőkeváltozás  3 780 e Ft  
   - tárgyévi eredmény alap             3 743 e Ft  
 
Kötelezettségek: 
 
A társaságnak a tárgyévi időszak alatt keletkeztek kötelezettségei. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség:  379 e Ft   
Személyi jövedelemadó elszámolása          0 e Ft   
Költségvetési befizetési kötelezettség: 
Összesen: 

        0 e Ft 
       

  

Jövedelem elszámolási számla:  0 e Ft   
Társadalombiztosítási kötelezettség: 0 e Ft   
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 379 e Ft   
 
Passzív időbeli elhatárolások:              3 505 e Ft 
 
A passzív időbeli elhatárolásként lett kimutatva az alapítvány 2017 évre vonatkozó bevétel 
melynek összege 3 505 e Ft. 
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Az eredmény alakulása: 
 
A bevételeinek alakulása: 
 
Összes bevétel: 
 

    53 749 e Ft  

Közhasznú tevékenység bevétele:  46  371 e Ft  
Pénzügyi műveletek (árf, kamat)               7 378 e Ft 
 
A ráfordítások alakulása: 
 
Összes ráfordítás:    50 006 e Ft  
Közhasznú tevékenység ráfordítása:    47 169 e Ft  
Vállalkozási tevékenység ráfordítása:          0 e Ft  
Pénzügyi műveletek (árf,)                 2 837 e Ft 
 
A közhasznú tevékenység ráfordításai ügyvédi szolgáltatásból, utazási, rendezvény költsége, 
valamint bankköltség költségekből, vállalkozási tevékenységet nem folytatott az alapítvány, 
így vállalkozási tevékenységből származó ráfordítása nem volt. 

 
 
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 

 
Az Alapítványnál 2016. évben cél szerinti juttatás nem történt 
 
 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 

Kapott támogatás összesen:    46 371 e Ft  
Magánszemélyektől   4 811 e Ft  
Cégektől    0 e Ft  
Polgármesteri Hivataltól  0 e Ft  
Visegrádi Nemzetközi Alap  206 e Ft  
HUMANITY UNITED  41 354 e Ft  

  

 
 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 

 
Pénzbeli kifizetések összesen:    0 e Ft  
  Munkabérek:    0 e Ft  
  Tiszteletdíjak:    0 e Ft  
  Költségtérítések:    0 e Ft  
  Egyéb pénzbeli kifizetések:    0 e Ft   
 
Az időszakban a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 
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2016. évben is a népirtás és tömeges atrocitásokat megelőző magyar és nemzetközi 
képességek felmérése, fejlesztése és a köztudat erősítése, új kutatások és kockázatelemzési 
módszerek kidolgozása ás a nemzetközi együttműködés erősítése állt a szervezet 
tevékenységének középpontjában. 
 
Folytattuk és 2016 októberében befejeztük a 2015 januárjában megkezdett kutatási és 
felvilágosító, valamint tudatformáló projekt végrehajtását Afrikában. A program keretében 
felállított „Afrikai Munkacsoport a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért” elvégezte öt afrikai 
regionális szervezet képességeinek értékelését a tömeges atrocitások megelőzése 
vonatkozásában, amely a világon az első ilyen jellegű felmérés volt a kontinensen. A 
tanulmány elkészítése során szervezetünk három szakmai tanácskozást is szervezett az érintett 
regionális szervezetek vezető képviselőivel Addis Abababan (Afrikai Unió Bizottsága, IGAD) 
és Nairobiban (ICGLR) az év első felében.  
 
Az értékelésről készített jelentést 2016. októberben Addis Abababan, novemberben 
Budapesten, decemberben pedig Washingtonban mutattuk be önálló rendezvény keretében 
jelentős létszámú nemzetközi és magyar szakértő előtt.  
 
2016 őszétől megkezdtük egy újabb „visegrádi” kutatási-felmérési projekt végrehajtását, 
amely a 2014-2015. évi kétéves képességfejlesztő program folyománya a „visegrádi” 
országokban (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia). Ennek keretében a 
Budapest Központ négy visegrádi partnerrel a négy ország kormányzati és társadalmi 
szervezeteinek képességeit vizsgálja a a radikalizmus és extrémizmus megelőzése 
tekintetében. A projekt hivatalos megindítására 2016 szeptemberében került sor Budapesten 
egy nemzetközi konferencián, számos külföldi és magyar szakértő jelenlétében. (A projekt 
2017 júniusában végződik egy Jelentés bemutatásával Budapesten.)   
 
Az év év folyamán már lépéseket tettünk a program 2017 őszétől történő továbbvitelére, 
amelynek keretében a négy ország törvényhozói-végrehajtói számára indítunk továbbképzést, 
illetve segítjük elő, az ENSZ Népirtás Megelőzési Különleges Megbízottja Irodájával 
együttműködve, hogy az extrémizmus megelőzése terén az eddiginél intenzívebb és 
rendszeres szakmai egyeztetésekre, hálózatok és közös platformok kiépítésére kerüljön sor 
Közép-Európában. 
 
A képességfejlesztés terén 2016-ban a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságával 
történt előzetes egyeztetések eredményeként megállapodás született, hogy öt büntetés 
végrehajtási intézmény állományában továbbképzést tartunk az extrémizmés és radikalizmus 
előjeleinek korai felismerése és a szélsőséges magatartások megelőzése, a resztoratív 
igazságszolgáltatás elősegítése céljából. A Belügyminisztérium a pályázatunkat pozitívan 
bírálta el. Végrehajtására 2017. második felében és 2018-ban kerül majd sor. A tervek szerint 
a projekt eredményessége esetén a továbbképzést kiterjesztjük a BVOP állományába kerülő 
több ezer újoncra is. 
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fordítottunk az oktatás előmozdítására. 2016 
júliusában folytattuk a 2015-ben elindított bosznia-hercegovinai kezdeményezés támogatását 
(Educators'Institute for Human Rights amerikai szervezettel együttműködésben), amely a 
helyi oktatás fejlesztését, valamint a politikai szereplők és az oktatók közötti kapcsolatokat és 
párbeszédet kívánja elősegíteni az alapvető emberi jogok előmozdítása és a tömeges 
atrocitások megelőzése oktatása vonatkozásában.  
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A kockázat-elemzés terén kidolgoztunk egy indikátor-listát, illetve útmutatót, amelyet 
események, folyamatok értékelésére lehet használni tömeges atrocitások, radikalizmus és 
extrémizmus megelőzése céljából Afrikában. Kísérletként, megállapodtunk a Közép-Európai 
Egyetem afrikai kutató csoportjának tagjaival, hogy a dokumentumok figyelembevételével 
megkezdik, un. Tömeges Atrocitási Hírek készítését 2017 őszétől egyes veszélyeztetett afrikai 
országokban sorra került eseményekről. 
 
Szakértőink folyamatos kutatásokat végeztek a fejlesztéspolitika, nemiségek és tudat szerepe, 
extremizmus és egyéb horizontális kérdések és a tömeges atrocitások közötti összefüggések 
feltárására. Vizsgálták többek között az Afrikai Unió szerepét a Burundi válságban, a 
kitelepítések jogi aspektusait, és értékelték a radikalizmus trendjét Grúziában. Az olasz 
Belügyminisztérium felkérésére hozzájárultak egy átfogó tanulmány készítéséhez a 
menekültek és migránsok befogadása kapcsán. Megkezdtük egy tanulmány készítését a 
szexuális bűncselekmények szerepéről háborús konfliktusok során Afrikában.  
 
Munkatársaink számos nemzetközi rendezvényre kaptak meghívást előadások tartására 
(Brüsszel Európai Parlament, Buenos Aires, Hága, Leeds, Ljubljana, Podgorica, Rabat,  
Washington), ahol a tömeges atrocitások megelőzésének különböző aspektusait vizsgálták és 
a tudatformálás feladatairól, valamint a cselekvési stratégiákról és programokról, a 
nemzetközi együttműködés erősítéséről cseréltek véleményt, pl. a magánszektor szerepe, a 
fenntartható fejlődés, az élelmezés és éhségfelszámolás tekintetében. 
 
Kiemelendő, hogy decemberében Washingtonban, a Világbank „Törvényesség, Igazságosság 
és Fejlődés Globális Fóruma” keretében társelnöki minőségben konferenciát szerveztünk az 
éghajlatváltozás és a tömeges atrocitások közötti kapcsolatokról. 
 
Novemberben aktív szerepet vállaltunk az „Írd meg az Igazságot az Emlékezés Számára” 
Comerino-i konferencia megszervezésében és lebonyolításában, továbbá szeminárium 
sorozatot szerveztünk a római Luis Egyetemen a Népirtás Megelőzése témakörében. 
 
Hasonlóan részt vettünk több magyarországi konferencia és szeminárium szervezésében és 
lebonyolításában, pl. a Külügyminisztérium által szervezett Budapesti Emberi Jogi 
konferencián, a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem rendezvényein, stb. 
 
Az európai együttműködés mechanizmusa és szerkezete erősítése céljából, 2016 őszén 
megállapodtunk a Leeds-i Egyetem és a Hágai Globális Igazságosság Intézet képviselőivel 
egy Európai Védelmi Felelősség Központ megalakításáról, amelynek keretében a három 
intézmény összehangolja kutatási tevékenységét és koordinációs mechanizmust alakít ki 
Európában, továbbá közös kutatói tevékenységet végez konkrét témakörökben a „védelmi 
felelősség” elvének előmozdítása érdekében tudományos területen.   
 
Hazánkban az év tavaszán kezdeményeztük a létrehozatalát, majd életre hívásakor, az év 
közepén csatlakoztunk az európai Radikalizációs Tudatalakító Hálózat magyarországi 
csoportjához, amely koordinációs tevékenységének ellátásával a Kormány a Migrációs Kutató 
Intézetet bízta meg. A csoport célja köztudatfejlesztés, kutatások, oktatás és hálózatépítés a 
radikalizmus megelőzése vonatkozásában. 
 
Rendszeres konzultációkat folytattunk és tanácsokkal segítettük elő a magyar kormány 
hatékony részvételét a védelmi felelősség elvének gyakorlatba történő átültetése és a tömeges 
atrocitások elleni nemzetközi küzdelemben.  
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Sajnálatos módon, nem vezettek eredményre erőfeszítéseink a hazai roma kisebbséggel 
kapcsolatos gyűlöletcselekmények monitorizálásának és megelőzésének rendszeressé tétele 
céljából. A konzultációkat azonban folytatjuk.     
 
 
 
 
 
 
 
....................................................... 
           Alapítvány vezetője   P.H. 


