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Közhasznúsági jelentés  
 

Az Alapítvány a Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi 
Megelőzéséért  

 
2018. 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 2018 évben Költségvetéstől 6 726 e Ft támogatásban részesült, mely a 2017 
évben folyósított összeg fennmaradó része.  
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3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
 
Eszközök: 
 
A befektetett eszközök alakulása: 
 
Az Alapítványnak tárgyévben nem volt beszerzése. Az értékcsökkenés elszámolásakor a 
Társasági adótörvény melléklete szerinti leírási kulcsokat alkalmazta. 
 
 
A forgóeszközök alakulása: 
Forgóeszközök:  6 121 e Ft  
Követelések:            602 e Ft  
Pénzeszközök:      5 519 e Ft  

 
Pénzeszközök záró állománya:                   5 519 e Ft   
        - pénztár.                      1 028 e Ft   
        - bankszámla:                       4 491 e Ft   
 
Aktív id őbeli elhatárolások  0 e Ft   
 
Az aktív időbeli elhatárolás 2016-ben nem történt. 
 
Források: 
 
Saját tőke változása:            - 3 830 e Ft 
 
Saját tőke:        4 875 e Ft  
   - induló tőke:              1 100 e Ft  
   - tőkeváltozás  7 605 e Ft  
   - tárgyévi eredmény alap  - 3 830 e Ft  
 
Kötelezettségek: 
 
A társaságnak a tárgyévi időszak alatt keletkeztek kötelezettségei. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség:  451 e Ft   
Személyi jövedelemadó elszámolása           1 e Ft   
Költségvetési befizetési kötelezettség: 
Összesen: 

         e Ft 
e Ft       

  

Jövedelem elszámolási számla:  e Ft   
Társadalombiztosítási kötelezettség: 4 e Ft   
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 446 e Ft   
 
 
Passzív időbeli elhatárolások:                881 e Ft 
 
A passzív időbeli elhatárolásként lett kimutatva az alapítvány 2019 évre vonatkozó bevétel 
melynek összege 881 e Ft. 
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Az eredmény alakulása: 
 
A bevételeinek alakulása: 
 
Összes bevétel: 
 

    14 388 e Ft  

Közhasznú tevékenység bevétele:   13 859 e Ft  
Pénzügyi műveletek (árf, kamat)        529 e Ft 
 
A ráfordítások alakulása: 
 
Összes ráfordítás:    18 218 e Ft  
Közhasznú tevékenység ráfordítása:    18 176 e Ft  
Vállalkozási tevékenység ráfordítása:          0 e Ft  
Pénzügyi műveletek (árf,)           42 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 2018. évben cél szerinti juttatás nem történt 
 
 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról 
 

Kapott támogatás összesen:    13 859 e Ft  
Belügyminisztérium       6 726 e Ft                                              
Words Are Stones  5 806  e Ft  
CEE Prevent Net  126 e Ft  
Cégek  1 327e Ft  

  

 
 

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 

 
Pénzbeli kifizetések összesen:    0 e Ft  
  Munkabérek:    1 241 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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2018. évben elsődlegesen a radikalizmust és extrémizmust megelőző képességek felmérése, 
fejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi köztudat erősítése, új kutatások és elemzési 
módszerek kidolgozása és a nemzetközi együttműködés erősítése állt a szervezet 
tevékenységének középpontjában. 
 
2018. június 30-n befejeződött a 2017 júniusában megkezdett és a Belügyminisztérium 
támogatásával folytatott projekt végrehajtása, amelynek keretében a Büntetés végrehajtás 
Országos Parancsnokságával együttműködésben öt büntetés-végrehajtási intézmény 
állományának továbbképzésére került sor az extrémizmus és radikalizmus előjeleinek korai 
felismerése és a szélsőséges magatartások megelőzése, a resztoratív igazságszolgáltatás 
elősegítése céljából. A projekt 2018.június 26-n a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 
rendezett nemzetközi konferenciával, valamint június 29-n egy zártkörű szakmai 
rendezvénnyel zárult, amelyeken összefoglaltuk a továbbképzés tapasztalatait és bemutattuk a 
tevékenységet összegző tanulmányt.  
 
2018 januárjában sor került egy kétnapos továbbképzésre Montenegróban, ahol a helyi 
külügyminisztériummal, valamint az emberi jogi és kisebbségi minisztériummal, továbbá az 
ombudsmani hivatallal együttműködésben, az Európai Külügyi Szolgálat, az Európai 
Biztonsági Együttműködés Szervezete és az ENSZ Népirtás Megelőzési Hivatala 
képviselőinek bevonásával ismertettük a radikalizmus és extrémizmus megelőzésével 
kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat és gyakorlatot a montenegrói kormányzat és civil 
szervezetek képviselői előtt. 
 
Egy olasz szervezet által vezetett nemzetközi konzorcium tagjaként folytattuk 
tevékenységünket egy EU-támogatásban részesülő, kétéves projekt ( „A Szavak Kövek” ) 
végrehajtása érdekében, amelynek célja az ifjúság képességeinek erősítése az online 
gyűlölettel, zaklatással és diszkriminációval szemben. A projekt során fókuszcsoportos 
beszélgetésekre, továbbképzésekre és műhelybeszélgetésekre, továbbá ismeretterjesztő cikkek 
készítésére került sor. 
 
2018 októberében megkezdtük egy EU-finanszírozású kétéves projekt végrehajtását egy 
német szervezet által vezetett konzorcium keretében, amelynek célja, hogy hálózatokat 
hozzunk létre a visegrádi térségben az ifjúság képességeinek fejlesztése érdekében a 
tolerancia, diszkrimináció-mentesség, zaklatás- és gyűlölet megelőzés, illetve kezelés 
céljából. A projekt során tanulmányok készítésére, szakmai konferenciák és 
műhelybeszélgetések, valamint tréningek szervezésére kerül sor. A projekt finanszírozásába 
időközben bevonásra került a Visegrádi Alap is.   
 
Ugyancsak megkezdődtek az adminisztratív előkészületei két további, ugyancsak EU-
finanszírozású projekt végrehajtásának is, amelyekben szintén nemzetközi konzorciumok 
tagjaként veszünk részt 2019-2020 során. A projektek célja az ifjúság radikalizmussal és 
szélsőségekkel szembeni képességeinek javítása, valamint a társadalmi polarizáció 
megelőzése és a helyi közösségek párbeszéd-képességeinek fejlesztése. 
 
2018 decemberében nemzetközi konferenciát szerveztünk az ENSZ Népirtás Megelőzési 
Konvenciója elfogadásának 70. évfordulója alkalmából és Nemzetközi Felhívást tettünk 
közzé a diplomáciai erőfeszítések folytatása érdekében. 
 
Továbbfejlesztettük a középiskolai emberi jogi jellegű oktatás előmozdítását célzó projekt-
tervezetet az un. „ellentmondásos témakörök oktatására” vonatkozó külföldi módszertan 
alkalmazása céljából. Az elkészült pályázat benyújtására nemzetközi konzorciumot 
szerveztünk.  
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Az év során szervezetünk munkatársai számos nemzetközi rendezvényen vettek részt és 
szólaltak fel, ahol a népirtás megelőzése módszereinek és tapasztalatainak megbeszélése, 
továbbá a szélsőségekkel szembeni küzdelem és a negatív trendek megállítása, illetve 
megelőzése volt a cél. A rendezvényeken az ifjúság vonatkozó képességeinek javítása volt az 
egyik kiemelt témakör.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................... 
       Alapítvány vezetője      P.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


