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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Helsinki Bizottság

Kitöltő v erziő :,2,52.0 Nyomtatvány verzió :,l .6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.48

Az egyszerűsített éves beszámoIó mérlege (Adatok ezer forintban,)

Élőző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK 1nxrívÁx;
A. Befektetetteszközök 13 61j 14 135

l. lmmateriális iavak

ll. Tárgyi eszközök 492 435

lll. Befektetett pénzügyi eszközök L3 L2! 13 700

B. Forgóeszközök 2o2a32 225a93

l. készletek

ll. követelések LL4i 2 487

lll. Értékpapírok

lv. pénzeszközök 201 68€ 223 406

c. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 216 45c 24o o28

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 181 49! 22!63l
l. lnduló tőke/jegyzett tőke 15 46í 15 463
l l. Tőkeváltozás/eredmény 93 62i 166 032

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 72 4o9 40 136

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 34 96l 18 397
l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 34 96l 18 397

G. passzív időbeli elhatárolások

FORRASOK OSSZESEN 2L6 45c 24o o2a
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolój a

vezető egyéb szervezet l

és közháóznúsági melléklete I ex-r+z

szervezet neve:

Helsinki Bizottság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.)

AlapteVékenySég Vállalkozási tevékenység oSszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
\elyesbítést

tárgyév

1. Énékesítés nettó árbevétele 5 48l 40 70! 5 48! 40 70E

2. 4ktivált saját teliesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek sol24! 265 7oi 3ot241 265 703

: tqgdú, alapítótól kapott
beílzetes 2lc 7E 2I( 7í

támogatások 297 964 265 oa2 297 964 265 oa2

- adományok
3 06j 54íl 3 067 543

4. Pénzügyi műVeletek bevételei t6 721 3 30l í6 727 3 3ol

5. Rendkívüli bevételek

eoool:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (l_+2+3+4+5) 323 M1 3o9 7a2 323 Mi 3o9 7Li

ebből: közhasznú tevékenység
323 44i 3o9 7a2 323 44iDeVeíelel ívJ IL.

6. Anyagjellegű ráfordítások 155 70( L72351 155 7oc L72351

7. Személyi jellegű ráfordítások a5 a4! a4 91t 85 84í 84 91í

ebból: vezető tisztségViselők
juttatásai 1" 6,6/ 5 40í 7- 66l 5 40(

8. Értékcsökkenési leírás 1 11! 53i 1 11I 53,i

9. Egyéb ráíordítások 7 64i, 4 05( 7 642 4 05(

10. Pénzüovi műveletek
ráfordítása'í' 732 7 72( 732 7 72(

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.48
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 

l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-1,42

szervezet neve:

Helsinki

Az egy szerűsített éves beszám oló ered mény-kimutatásl 2' (Adatok ezer íorintban,)

Vállalkozási tevékenység ósszesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráíordítások

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11) 251 o38 269 57í 251 03€ 269 57€

ebből : közhasznú tevékenység
ráíordításai 251 o38 269 57í 251 03E 269 57(

C, Adózás előtti eredmény (A-B) 72 4oa 40 13( 72 40| 40 13(

12. Adófizetési kötelezettség

D, Adózott eredmény (C-]-2)
72 4os 40 L3í 72 4oE 40 13€

13. Jóváhagyott osztalék

E, Tárgyévi eredmény (D-13)
72 AfJ( 4a ]-3( 72 AoE 40 13(

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás 10 99( 10 99(

B. Helvi önkormánvzati
költséóvetési támogatás

C. Az Eurónai Unió strukturális
alaoiaiból. íllewe a kohéziós
AlaFiból nyúltott támogatás 165 82l 91 38( 165 a2l 91 38(

D. Normatív támogatás

E. A személvi iövedelamadó
meo határozótt' részének adózó
renáelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
cXXVl,törvény alapján kiutalt
osszeg

95l 63: 95l 63s

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva.
Könywizsgálói záradék ] lgen m Nem

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomtatva: 2013.05,28 08.38.49
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
:

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete l PK-142

1. szervezet azonosító adatai

kílön rnell*kiet-

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

l{eisinki §izottság

1.2 székhely

lrányítószám: EEEE Település: Budapest

közterúlet neve: Közterület jellege: E, --__-l

E--lHázszám:F6"r.-l Lépcsőház: t-__l Emelet: E, 
--__l Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: ffi. ffi,FIoFTgFI,FIT| 'fE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 Szervezet adószáma:

ffi.zFF,,., bTgITTT]

EEEEEEEE-E-EE
1.6 Képviselő neve: dr. Pardavi Márta

2, Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: emberi

3,2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: bktv. szer.védett tulaidonsáqqal rendelkező

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülók létszáma:

3,5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

sd. külón mél!ékigt

Kitöltő v erzió :2.52.0 Nyomtatvány verzi ó : 1 .6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.49
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-142

4.L Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

iegyzett tők( 15 46: lsd. külön melléklet

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

tőkeváltozá! 166 o32 lsd. külön melléklel

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbő 40 13( lsd. külön mellékle,

Közhasznú tevékenység érdel(cben
íelhasznált Vagyon kimutatása
(összesen) 22l637

közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált Vagyon kimÜtatása
(mindösszesen) 22L 631

5. cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezéSe Előző év Tárgyév

27u
q2 Cél szerinti iuttatás megnevezése Előző év Tárgy éV

L 441 3 99l

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy éV

Asylum Aid-Továbbíejlesztett hitelesséi Vizsgálat - cRED( 2 942

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen) 7 L61 3 994

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen) 7 a6i 3 994

6.1 Tisztség Előző év (l) Tárgyév (2)

társelnöl 1 66l 5 40í

ö.z Tisztség Elózó eV (]-) Tárgy év (2)

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott
iuttatás összesen: 1 664 5 40€

szervezet neve:

Helsinki Bizottság

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.49
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A kettős könywítelt vezető egyéb szerveze_t __ _ |

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-I42

7. Közhasznú jogállás megállapításához szü kséges m utatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (L) íárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 3234/.1 3o9 7L2

ebből:

c. A személvi iövedelemadó meqhataíozott reszenek ev
ad ózó ren d e'| közés e szeri nti f e l hásználás ár ől szőló
1996. éVa cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 95l 63!

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohézió§ Alapból nyújtott támogatás L65 a27 91 38(

G. Korrigált bevétel [B-(G+D+E+F)] L56 672 2!7 6si

H. Összes ráíordítás (kiadás) 251 03€ 269 57É

l. Ebből személyi jellegú ráfordítás 85 84í 84 91í

J. Közhasznú tevékenység ráíordításai 251 03€ 269 57C

K. Adózott eredmény 72 40! 40 13(

L. A szervezet munkáiában közremúködó közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző 

-személvek száma
h közélőekú önköntes tevékénvséqről szó!ó
2oos. évi Lxxxvllt. törvénynek íneffelelően)

u 1(

E rőforrás e l l átottság m utatói Mutató teljesítése

lgen /vem

Ectv, 32. § (4) a) L@J-+BZVZ > ]-,UUU,OUU, - l-t] x !
Ectv,32, § (4) b) [KJ_+K2>=o] B tr
Ectv. 32, § (4) c) Kl1+l2-Al-A2)/(H7+H2)>=0,25] x tr

Társadal m i támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32, § (5) a) [(cl+c2)/(Gl+G2) >=0,o2] tr a
Ectv. 32. § (5) b) [(J7+J2)/(H1_+H2)>=Q,51 a tr
EctV, 32. § (s) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] B n

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltő verziő ;2,52,0 Nyomtatvá ny verzió :1 .6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
I

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I VX-L+Z

Támogatási program elnevezése:
§Urápai Unaó Alapioga LryynöksÉg {FRAC}

Támogató megnevezése: urópal Bizons*§

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: t4 hónap

Támogatási összeg: 37 7tl 67ÍJ

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben felhasznált összeg: o

- tárgyéVben folyósított összeg:
25o1'3 L52

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
D

Dologi

Felhalmozási

osszesen:

Támogatás táígyéVi felhasználásának szöVeges bemutatása:

\ trragr*rn 2o.!3. január ].*téil indul.

Az uzletl evDen Vegzelf ToDD leveKenysegeK es programoK Demutalasa

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08,38.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet _ i

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
rurópai Men§kültügyi AláF Küzö§s§gi FellÉpé§ek §o{x}

Támogató megnevezése: uróp*i Bizottság

Támogatás íorrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségVetés

*rn=*azi í"*=

más gazdálkodó

!
!
m

!
Támogatás időtartama: !8 hón*p

Támogatási összeg: 2 751 683

- ebből a tárgyéVre jutó összeg:
D

- tárgyévben íelhasznált összeg:
0

- tárgyéVben íolyósított összeg:
1,242 2oa

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem téíítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi
D

Felhalmozási o

összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szóveges bemutatása:

ffi of*bia elö| "' *l ne,rrexési! prog r*m mar*dványöe§ze§€,

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió:2,52.0 Nyomtatvány verzió:1,6 Nyomtatva: 201 3.05,28 08.38.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Támogatási program elnevezése:
iur*pái M€nekültügyi Alap an',o

Támogató megnevezése: §ulópai M*nekültitgyi Al*p

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: i hón*p

Támogatási összeg: 2 422 ooo

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg:
D

- tárgyévben folyósított összeg:
1 175 645

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
D

Dologi
D

Felhalmozási 0

összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

&ilL évi "MenedÉkjogi képrés" elneverósíl progrann m*r*dványösgeg€.

Az uzlet! evoen Vegze[f ToDo leveKenysegeK es programoK oemutalasa

szeívezet neve:

Magyar Helsinki

Kitöltó verzió :2.52.0 Nyomtatvány verzió :1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.50
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Támogatási program elnevezése:
gu]§pai Men§kültügyi AlaF 2{}09

Támogató megnevezése: uróp*t Menekűlűigyi Al*p

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás B
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: L2 hónáp

Támogatási összeg: 3 888 284

- ebból a tárqyéVre jutó összeg: 0

- tárgyéVben íelhasznált összeg: o

- tárgyévben folyósított összeg:
78 aga

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

l§lü. é,va' Menedékjog i képzós" gl neverósii pr§g rem mar*dványö§szegf .

Az uzlell evoen VegzeII Tooo leveKenysegeK es programoK oemutalasa

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltő verzió :2.52.0 Nyomtatvány verzió :1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.50
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A kettős könywítelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámotója és közháóznúsági melléklete I ex-raz

Támogatási program elnevezése :

urápai Men€külfiigyi Aláp z{x}g

Támogató megnevezése: §urópai Menekdiltíigyi Alap

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés l
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: L2 hónáp

Támogatási összeg: 3t347 aa4

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben íelhasznált összeg: o

- tárgyévben íolyósított összeg:
3 8o8 511

Támogatás típusa: visszatérítendO ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

Személyi 0

Dologi
0

Felhalmozási o

osszesen: D

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

taI$. ári'Monad$kkórti k hatékony iogvódel me* al navezésü p r9g rtm m*radván yősszÉ§*.

Az uzleTl evDen VegzeII ToDD TeveKenysegeK es programoK oemulatasa

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.51
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kettős_könywitelt v§zs!.ő _egyéb.szervezet l

ffiElI I egyszerriiiiett Uesiámolója és közháóznúságí melléklete I PX-I+Z
Htt}il l -o" ------.,- ------------- 

ltl§l l

Támogatási program elnevezése:
Európái M€n€küItiigyi Aláp 2o1o

Támogató megnevezése: EUrópei M€nekültíigyi Al*p

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás B
más gazdálkodó !

Támogatás időtartama: 12 hón*p

Támogatási összeg: 34 659 9oo

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben íelhasznált összeg: o

- tárgyéVben folyósított összeg:
83472a

Támogatás típusa: visszatérítendO ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben fe!használt összeg részletezése Iogcímenként

Személyi 0

Dologi
o

Felhalmozási o

összesen: o

Támogatás táígyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:

tox.l.. é{ri "ilened€kkárök hatákany jogv*delme* €lnevézé§§ program maradványó§§Igge.

Az uzlell evoen vegzell Tooo leveKenysegeK es programoK Demutatasa

szelvezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió :2.52.0 Nyomiatvány verzió :1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.51
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I ex-r+z

Támogatási program elnevezése:
iur*pai Men€kültü§yi AláF Közö§sfui Allok*eió al10

Támogató megnevezése: urópai Bizott§ts

Támogatás íorrása:

központi költségVetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó l
Támogatás időtartama: 19 hón*p

Támogatási összeg: 4937 226

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3247 297

- tárgyévben felhasznált összeg: 3247 297

tárgyévben folyós ított összeg :

0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
2 374 464

Dologi n2a33

Felhalmozási

összesen: ,247 297

Támogatás tárgyéVa felhasználásának szöveges bemutatása:

{émr§tköli és h*rai monitgroz*sok, t*nyfaltáíó látogari*sok, j§gi §€git§§gnydljtás, ad*tgyűjtés *z iníorm**iós háöíat
árehor&a érdekében. }rJemreti dg ósszeha§onlitó kutatási jelentÉs késrírége.

Az uzletl evDen VegzeE IoDD teveKenysegeK es programoK oemu[alasa
rrojekt ne\r*: Eilr0p8án net$rork íor re€hnicál cosp€rátiön on the application cf the Dublin ll. regül§liBn - EUrópei
lgyüfiműkiidési háózat a Bublin ll. rend€let alhalmaeásiinak elösogitésére.
I pmjekt célja egy §lyín nemzetközi háJózat létrehozása, amely a Dubtini eljárásban résztvevá menedékkérök
ilámára tanfusadást és segítségnyújtást biztoslt" A pfüiekt koordinátora a Forum Eéfuq!és nevü susrvezet, A dublin
}li&ás scr*n más taqállamba vi§§zakűldött menedÉkkérök számára ai§§i, ssgciális Ós orvosi §e§'tség
oly*m*tosságának bietositást Tovább* egy együtt§rültödési infarmációs hálóz*t létrehorása" mely 12 tagállamra
crjed ki. lrlemreti és ös§uehasonlitó kutatá§i jelentés készítóse.

szervezet neve:

Helsinki B

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:,1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.51
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Támogatási program elnevezése:
§urúpai Men€külttigyi Alap Közö§séi AIlokáeió áGlü

Támogató megnevezése: uróp*i Bizonság

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: lS hónap

Támogatási összeg: 3 476 o5o

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 035 697

- tárgyévben íelhasznált összeg:
2 035 697

tárgyéVben folyós ított összeg :

1 988 800

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 7,779 2L3

Dologi 256 4a4

Felhalmozási 0

összesen: 2 o35 697

Támogatás tárgyévi íelhasználásának szöveges bemutatása:
r*ny{*ltÁrö látog*tás, monitorozás, idö§Eaka jelentásek ká§zilÉ§€. §tuílilurált interiúk készltése menedékkárókkel.

Az uzletl evDen vegzelf, ToDÍ) IeveKenysegeK es programoK Demulalasa
* proi€lcl ne\íe: A§§e§in9 the B$blin Ftggul*tion'§ imP*ct on a§ylum geekers'ffi§ie§s tö prot§ction and identiíying be§l
}racticg impelementátion in the Euröpean Union - A menedékkérók hazzáíérése avédelemhez és a legjobb
ly*ko.l*lok azonositása *z Eurób&i Unióbsn - A Büblini íende]€t h*tás*n*k órtékelé§€
I projekt célj* a Dublini rendelkezés harálya al*tt áló menadékkérők rendelkezÉ§áre ál!ó vódetem szintiinek
rmulményazá§a é§ a t}ublini rendelkezásek végrehaiésa scrán alkalmazott legjobb gyakorlatok azcnositá§a és
eriesetés*. A proi€kr k*ordin*tora a Jesuit Refug*e §ervice Europe n*vü §zprvezet.

szervezet neve:

Magyar Helsinki Bizottság

Kitöltő verzió :2.52.0 Nyomtatvány verzió :1.6 Nyomtaiva: 201 3.05.28 08.38.51
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esvsru"űsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete 

I 

nX-t+Z

Támogatási program elnevezése:
urópai lntegr**iós Ala'p an10

Támogató megnevezése: rrróp*i lntegr*ciös Al*p

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés n
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: to hóntp

Támogatási összeg: |5a7 755

- ebből a tárgyévre jutó összeq:

- tárgyévben íelhasznált összeg:

- tárgyéVben íolyósított összeg:
22Looa

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi
D

Dologi
D

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
lB11. évi *Mdnlia az integrá*ió sxolgálattb*n' eln*verésű program maradvány§§§r€g€.

Az uztetl evoen vegzelf ToDo levekenysegek es programok oemuIatasa

szervezet neve:

Magyar Helsinki Bizottság

Kitöltő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:í.6 Nyomtatva: 201 3,05,28 08.38.51
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
,

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-1,12

sze]vezet neve]

Támogatási program elnevezése:
urápaB Visgz*tér6si Al*p á$18

Támogató megnevezése: íurópai \/issz*tÉrési Alap

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: lS hón*p

Támogatási összeg: 7 588 350

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 aa4922

- tárgyévben felhasznált összeg: 4La4 922

- tárgyévben folyósított összeg: 2aL7 694

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi tal6 a44

Dologi 3 068 o78

Felhalmozási o

összesen: 41.a4g22

Támogatás tárgyéVi íelhasználásának szöveges bemutatása:

tt, bővített váttozata és *gy r*ndtírtisrti ólcttá§ szám*r* késxütt
§gyE§t Bírólépa€sck, r*ndöképzés.

Az uzletl evDen VegzeIT íooo leveKenysegeK prog]

{ projekt *ímg: "Vissza,térés *mberi j,ogi g*r*n*iákka}"

"roleÍa e*lja: A vissratéíégr€ von*tk;§ó emberi jcai n*rmák t§ii§§ ktirü i§rftgíet*. egy*óg+s *lk*lnrazása. A pröietaBl
rz tetre saiÍrségessé, hog a b§rák és a rgndőrök a visszatéréss+l kap*sol*t+s döntés*k m*g}r,nzat*laft§r n*nt miníri§
smerik kellőképp*n * vgn*tkgaó *nrberi jtlgi elélrások*r-

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.51
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I ex-r+z

Támogatási program elnevezése:
iurápai Men*kültügyi Alap Közö§ségi Ak*iók ffil8

Támogató megnevezése: Európai Bil§nsá§

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtanama: lO hón*p

Támogatási összeg: 56 Zl4:l 060

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0

- tárgyévben íelhasznált összeg:
0

- tárgyéVben folyósított összeg:
6 701 665

Támogatás típusa: visszatérítendO ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 0

Dologi o

Felhalmozási 0

összesen: 0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

§ll{r-2{l1l,. Évi "országinform*ciö a bíról gyalccrlxban* tc$l} eln§\rezÉsü program m*r*dványőssu ege.

Az uztetl evoen Vegzelf, ToDD leveKenysegeK es programoK Demulalasa

szeívezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 08.38.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

Támogatási program elnevezése:
iurópai Meneküttügyi Al*p KózssÉgi Akció 201O

Támogató megnevezése: iurópai Biuons*g

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !
nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: lO hón*p

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg: i8 158 333

- tárgyévben íelhasznált összeg: ,8 158 333

- tárgyéVben íolyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

osszesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{emrgtköri koníarenci*k. ilsmz*rköli kutará§i any*gok össeegyüjtese, fordítás*, egységes szerkeeetbe íoglal*sa.
dösaaki jelentÉsck késrítése. Képrési any*g össeeátlítása, mode!! képeések ronderóse és megt*ruísa. Projektben
"észwerrö sr+rvezgtak kcardinálá*a.

Az uzletl evoen vegzett lobb tevekenységek cs programok bemutatasa
q proiel§ ngve: lmpr§\r€d credibility as§e§§mant in EU *sylum prt}cedurg§ {CRED§} - Tcvábbíejle§Ztgtt hit€less;égi
rizsgáat az +urópai uniós menekültügyi eliár*sokban {CREDCI}
I CREDO prt{ekt célia, ho§y a m*nadékjogi kérelmek elblrálása során gyakran használt szavahihetöség íog*lmáí
rontosítsa. a searrahihgtöséEi vizsgáatak gzínvcnel*t és cbjektivi€sát j*vltsa-

szervezet neve:

Helsinki

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomiatva: 201 3.05.28 08.38.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-742

Támogatási program elnevezése:
§uí§pai

Támogató megnevezése: Európai Bizonság

Támogatás forrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: L§ hón*p

Támogatási összeg: 6 524 o98

- ebből a tárgyévre jutó összeg: L29 t76

- tárgyévben felhasznált összeg: L29 L76

- tárgyévben folyósított összeg:
4 578 553

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi L29 t76

Felhalmozási

összesen: L29 L76

Támogatás táígyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
\ Köa*p-Európai rágiá hat tqállama menakültiigyi joggyakorl*rának őssaegyüjtése és viesgá|ata a Pr€*€d§ns énékü
tiroségi ir€lgt*k adatbázi§á rendezé§évat, közős módszert*n kidolgorás* al*pién.

Az uzleIl evoen vegzeE íoDo leveKenysegeK es programoK Demulalasa
te lrish RefuEeé Cooncil neuü szerrrezét álral krxrrdinált projekt célja, hogy 1? unió§ ttgál*m bírósági ese$ogán
.ereszüil virsgálja, högy a kö2ó§ érlíópai menekültűgyi irányelvek gyakarlati alkslmazása minksnt tönénik. És egy
tyit§tt detbázisb*n tgszi elérhetövé a sz*kemberek számára aE iránymutató bírósági h*tározatakat.

szervezet neve:

Helsinki

Kitöllő verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:,1.6 Nyomtatva: 20í 3.05.28 08.38.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I PK-I42

szervezet neve:

Helsinki

Támogatási program elnevezése:
Európai Men§kültiigyi Alap Kőzö§sógi Fellépések ZfrXl

Támogató megnevezése: uröp*i Bizongág

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás

más qazdálkodó
E
!

Támogatás idótartama: lO hón*p

Támogatási összeg: ia 527 o7t

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 7 323 4La

- tárgyéVben felhasznált összeg: 7 323 41.a

tárgyéVben íolyós ított összeg :

2 099 950

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

Személyi 2 o58 521

Dologi 5 264a97

Felhalmozási 0

összesen: 7 323 4La

Támogatás tárgyéVi íelhasználásának szöveges bemutatása:

tárótan J l mány al késa itése.

Az uzletl evoen vegzelf, Toop levekenysegek es programok oemutalasa
t projekr neUe: Knowl*dge-based harmoniz*tion ol Eur§pg*n a§ylüm prácti§e§ throü§h thq §xtgn§ion §f éxi§iin§
rxemplary schemes óf r€fug§e laral tráining, lhe enhancemgnt of practicg.oriénted re§earch and the improvement oí
níorm*tion exchange - A.z európai menekiiltügyi gy*korl*t tudá§alaFú h*rmonizáciÉja *, mensdékjogi olctatás, a
ly*korlet§ri§ntált kutatris és an inígrmscióesgre fejles.utésén k§re§atül.
I pro{íam célja. figyel*mmel kísérni ar EU Bírásága m*n€kü|tügyi itÉl€t*in*k nemz€ti §rintű int€grációiát; maga§
cxinrrl §s §sszehangolt kÉpeóssel €rö§itgn; az Európai Menekültrlgyi Tan*nyagoti ö§§zegyüiteni *r EU tqál*m*iban a
,áldaÉrtókü birói gy*korl*tcq iavatana * m€neküllügyi ügyint*ök, ügyrrédek, bírák És civil szelweretek nrunkatársainak
ieszltséosn. elsósorb*n a mgn*kűltüavi szabálvoráshoe kaocsolodá terul€tekan,

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:,1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 08.38.52



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közháóznúsági melléklete I vx-t+z

Támogatási program elnevezése:
iurápai Men*hültügyi Alap Köxö§ségi Akciók 2í}O§

Támogató megnevezése: urópai Bizott§s§

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: l} hón*p

Támogatási összeg: 9 995 853

- ebből a tárgyévíe jutó összeg: t 951 268

- tárgyévben felhasznált összeg: t 951 268

- tárgyévben folyósított összeg:
2 3o5 260

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben íelhasznált összeg részIetezése jogcímenként

Személyi L 64a 2o4

Dologi 303 064

Felhalmozási o

összesen: 1 951 268

Támogatás táígyéva íelhasználásának szöveges bemutatása:

Ucmagilröri saeminárium, zárókonierencia- ősszehasonliró záróranulm*gy ctk§szitése.

Az uzlell evoen vegzel[ ToDD leveKenysegeK es programoK oemuIalasa
{ projekt ncrr*: GcnSen - a nemi árzékenysóg, é3 ae európ*i m*nekültügyi gy*karlat során íelm*rülö nemi
cérdásekher való h*rmonizált hoeráállás erősitÉse * különö§€n sórül§heny menedékkérók szükséglet*inek
ratókonyabb felismgrése é§ bizotsatága *éliából. ,A projekí célja, hegy az európai országokban folyó menekültiigyi
iljárásokban érvényt §z€réE&én a ngmek k{iu§tti eEy*nló*égnek vádglmgt biztosítson a sérülékeny mensddkkéröknek.
|'evékenyságei: tiz országb*n fol1rtatort összeh*sonlító tenulmány késeír,És.e, nerfizeti szemin*riumok sceruezése,
n*ly*k alós*gitik *z informáaióáramlást és a közös gondolkodést, val*mant lehetóséqet adnak a hatékony §yakorlati
nóds*ersk megasztásár*. A projekt rásze regionális tanlolyamok szerveuése, melyek lókusza a gender-sz*mpant. A
rroiglct koordinátgr* a §n*nrrol CEAFI n*\aú srarv§zet.

szervezet neve]

Helsinki

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.28 08.38.52
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet i

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1,42

Támogatási program elnevezése:
iurápái Unió Alapjogi ugynöks*g {FRAC}

Támogató megnevezése: iuíópai Biaon§&§

Támogatás forrása:

központi költségVetés n
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi íorrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: l2 hó?ráp

Támogatási összeg: 7 L72a73

- ebból a tárgyévre jutó összeg: B92 937

- tárgyévben felhasznált összeg: 892937

tárgyéVben folyós ított összeg :

0

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 4aa743

Dologi 4o4t94

Felhalmozási o

osszesen: a92 937

Támogatlfu tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

,lamr*tlíöri ás hazai monitororás, ádatgyüitó§ a kuterási anyaghoz, záró j*lentés €lkésrit§§éhez,

Az uzletl evoen VegzeE loDD leveKenysegeK es programoK oemulalasa
d projela néve: lmpr§ving the impl*mentation oí the right to asylum for un&companied childrgn iÁrithin lh€ Eur§p§§n
Jnion - * szab*dságukíól m*gíosrton gyermekek h+lyaete *s §u t3gállemáibán
erojelct célj*: A sérül$keny c§§porth§z tartoró kie€rö nélküti kiskorúak m*nedékjogi eljáráshoz v*ló hozráíérés§t
fizsgái6 kutal*si p.§iekt mely€t á Fran§€ Terre d-A§il€ nevű §zén el*t kogrdanáI. A klsérÉ nélküla kiskorriak
nen*rlákjogi eljáráshaz vxló hozzáférésá, a kir€írdelt ügygondnokak munkáj*n*k minóségét és a gyermekek
bgvatart á§ár vilsgája *z EU tagáll*m*iban.

szeívezet neve]

Helsinki
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet

" 
gy., 

"^"űiit"ii 
u" J"ámo ló j a és kö zhásznúsági melléklete

urópai uenxkültügyi Alep 2üx1
Támogatási program elnevezése:

önkormányzatiköltségvetés !
Támogatás íorrása:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben íelhasznált összeg:

visszatérítendő lTámogatáS típusa:

ra.gyé.rU"r, felhasznált összeg rész!etezése iogcímenként

@sználásának szöveges bemutatása:

k, Debreceni jogi iroda,

""ö 
ii-eő 

"i,,iiuisirbi 
xapcso l üd ó to l ínáÉ so l ás, io ld íuis,

clme: Mfied€k'ériik hatékony jogvédelm*,
célja: lngyenes jogi 

"*i,űöiííry*ili iéerr,'Tjei bilt*síuisa n:en,edékk*r8k száffiár&, v*taminl * rnen*kűlt{i§yi

#áJnJtái""ffi *n*i §s szát<mal ézí nvon*|ánah t*jl*sltése.

Nyomiaiva: 201 3.05.28 08.38.53
Kitöltó verzió:2.52.o Nyomtatvány verzió:,1,6
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
§ur*pai M€n€kültügyi Alep 2o1t

Támogató megnevezése: §u rópai Menekiiltiigyi Al*p

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: i hónap

Támogatási összeg: 2 735 99o

ebből a tárgyévre iutó összeq: 2 106 660

- tárgyévben íelhasznált összeg: 2 106 660

- tárgyévben folyósított összeg:
1 025 996

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 88o 74a

Dologi L2259L2

Felhalmozási 0

összesen: z 106 660

Támogatás táígyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
§z napog men€kültiJgya képué§ ó§ ennek ki}lt§Ég§i t§rállá§, Uia2*§t átkBz§§, slóadók {tiialá§}.

Az uzlefl evoen vegzelf, TooD IeveKenysegeK es programoK Demulalasa
,ro|€KI ctm€: ltomplgx meneKullrlqyl xePzg§.
rroj*}úcélja: l§ elmúlt€,vekbcn nagy népxerüségnek örvendő nemEgtközi szinten is péld*értékű gyakorlath$nt
tivatkozctt k$mpl€x m*n*külügyi k$pzési modell alkalm*zásával f*jl+ssre * men*hültűgyi eliárás h*t$konyságát ás
xakmai színvgnal4t.

Helsinki

Kitöltó verzló12.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.53



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet 
l

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I VW-L+Z

Támogatási program elnevezése:
$ enedékkérök Közép-Eu rópában

Támogató megnevezése: E r*lsu Menekiiltügyl FöbiEt§§§&

Támogatás íorrása:

központi költségVetés !
önkormányzatiköltségvetés !
nemzetközi forrás m

más gazdálkodó !
Támogatás idótanama: !2 hón*p

Támogatási összeg: 20 236 575

- ebből a tárgyéVre iutó összeg: 19 296 993

- tárgyévben íelhasznált összeg: 19 296 993

- tárgyévben íolyósított összeg:
t9 874 959

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi 13 oo1 614

Dologi
6 295 379

Felhalmozási 0

összesen: 19 296 993

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
{aíáím*gíig),glö i€lenté§ ki*d*§a- Meláron áíivslö s§yünmüködá§l h*rárm€síigyelés az ukrán, su*rb h*társzakasrokon
§s * budapesti reptéren, tfuyvédtalákozók, jogi képviselet bizrgsítása. r,lémzetköri kutatók dij*rása

Az uzle{l evoen vegzelf íooo IeveKenysegeK es programoK oemuIalasa
rrolekt sim€: Monatorang 0í Ac§g§§ to Territcry end A§ylum ProcBdurG in }lungery.

'roiéktoélia: Slakszgrii ingyenes ioqi t*nác§ádás és képviselet birtositás* a l+gtóbb olyan Mqyaror§záEi hely§zinen,
rhgl ngmzetközi véd*lemre szcruló külföldieket helyeenek *l vryy tartentk íúgva.

szervezet neve:

Helsinki Bizottság

Kitöltó verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 201 3.05.28 08.38.53



2072, évi Közhsznúsági beszámoló melléklete

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

2ot2.Év

BE É RKEZETT TÁMOGATÁSO K
Mogtíor H€t§inki Birott§óg

Adományozó megnevezése - felhaszná!ás célja Osszeg
CAK Foundation - Unrestricted Programme Support - Korlátlan
íámnnatáqi prnnram 45 840 30c

közhasznúsáoi tevékenvséoből származó bevétel 40 7o4 947

Nyílt Társadalom Intézet AlapíEvány (Foundation Open Society
Institute) - Intézményi támogatás a Bizottság emberijogvédő
tevékenvséoéhez

38 879 53É

Európai Menekültügyi Alap 2011/ BM - Menedékkérők
hatékonv ioovédelme QOLZ, évi orooram)

28 6a9 232

Bulgarian Helsinki Committee partnereként - European
Commission - "Children Deprived of Liberty in Central and
Eastern Europe: Between Legacy and Reform", - A
szabadáguktól megf osztott gyerm ekek helyzete Kelet-Közép
Európában

25 013 152

The Open Society Institue (OSI) - Promoting the Reform of pre
[rial detention in CEE-FSU - Introducing good practices - Az
előzetes letartóztatás reformja Közép-Kelet Európában és a
uolt szovjet tagállamokban, jó gyakorlatok bemutatása

22 355 395

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe - Civic
Scrutiny of the New Hungarian Constitutional System - Az új
maovar alkotmánvos rendszer civil vizsoálata

21 188 96E

ENSZ MENEKULTUGYI FOBIZTOSSAGA (UNHCR) -
Határmeqfi qvelő proqram 19 874 959

Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Foundation Open Society
Institute) - Launching an NGO platform to defend the rule of
law and democrary - Civilszeruezetek összefogása a

iogállamiság és a demokrácia védelmében

9 355 3B2

=URoPAI 
MENEKULTUGYI ALAP KozossEGI AKcIoK 2008 -

f,rszáqinformáció a bírói qyakorlatban (col) 6 701 665

3udapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Open Society
tnstitute Budapest Foundation) - Advocating for an OPCAT
3ompliant Law - Kampány egy OPCAT-nak megfelelő
:örvényért

6 498 54]

3udapesti Nyílt Társadalom Intézet A|apÍtvány (Open Society
lnstitute Budapest Foundation) - Towards the Equality of Roma
)efendants before Coutts and in Penitentiaries - Az egyenlő
ránásmód vizsgálata a büntető igazságszolgáltatási
endszerben

5 446 662

tlyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Foundation open society
lnstitute) - Human Rights Internship/2O12 - Emberi jogi
ryakornoki orooram 2011

4 87I 221

iuropean Commission - Learning from Practice Two: The
luropean Database of Asylum Law" - Irish Refugee Council
raftnereként

4 578 55:



2OI2. évi Közhsznúsági beszámo|ó melléklete

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

2oí-2.Év

BE É RKEZETT TÁMOGATÁSOK
MogDíor He!§in|d Halísóg

Adományozó megnevezése - felhasználás célja Osszeg
:oundation Open Society lnstitute (FOSl) - lmproving the Fairness of
)isciplinary Procedures in Penitentiaries - Méltányossági és fegyelmi
;ljárások javítása a börtönökben

4 302 58!

lurópai Menekültügyi Alap 2009. / BM - Menedékkérők
ratékonv ioovédelme Q070. évi orooram)

3 BOB 51]

iqyéb bevételek (árfolvam, kerekítés, stb.) 3 305 03t

:urópai Visszatérési Alap/BM - Visszatérés emberi jogi
raranciákkal

2 877 692

=URoPAI 
MENEKULTUGYI AI_AP KoZoSSEGI AKcIoK 2009 -

,Gensen - A nemi ézékenység , és az európai menekültügyi

ryakorlat során felmerülő nemi kérdésekhez való harmonizált
rczzáállás erősítése a különösen sérülékeny menedékkérők
;zükégletei nek hatékonyabb felismerése és biztosítása
:éliáFról"

2 305 26(

=URoPAI 
MENEKULTuGYI ALAP KoZossEGI FELLEPESEK 2009

- Az európai menekültügyi gyakorlat tudásalapú
rarmonizációja a menedéklog i oKatás, a gya korlatorientált
<utatás és az információcsere fejlesztésén keresáül

2 099 95c

iuropean Commission - Jesuit Refugee Seruice: : Assessing the
)ublin Regulationt impact on asylum seekers'access to
rrotection and identifying best practice imp|ementation in the
iuropean Union - A menedékkérők hozzáférése a védelemhez
ís a legjobb gyakorlatok azonosítása az Európai Unióban - A
)ublini rendelet hatásának értékelése.

1 988 80c

iovéb támoqatások (utazási költséqtérítés. stb.) 7 516 374
rro Asvl - Leqal Counsellinq for Detainees and Dubliners 1 3BB 40c

=URoPAI 
MENEKULTUGYI ALAP KoZoSsEGI FELLEPESEK 2009

- Menekülés a homofóbia elől - Rz Amszterdami Szabad
iovetem oaftnereként

t 242 zot

-urópai Menekültügyi Alap 2010 / BM - Menedékjogi képzés
')^11 A\i nrnnram\ I 775 645

-urópai Menekültügyi Alap 2011 / BM - Menedékjogi képzés
'1n1) Á\i nrnnr:m\ 1 025 99É

iurópai Menekültügyi Alap 2010 / BM - Menedékkérők
ratÁknnv innrrárlelme ()n11 á\i nrnnram) 834 72E

\PEH 1olo 634 8L
vlaqánadományok 543 461
-uropean Council on Refugees and Exiles (ECRE) - Asylum
lnfarmatinn F'tatahacp /AInA\ 426 o71

iurópai Integrációs Alap/BM - Média az integráció
lznlnálatáhan 227 00E

-urópai Menekültügyi Alap 2009 / BM - Menedékjogi képzés
'?nl n Ávi nrnnrrm\ 78 89t

Iagdüak 78 00c

5sszesen 309 711 963



Statisztikai számjele: 19013983949952901

Közhasznú Társadalmi Szervezet neve: MAGYAR HE|.SINKI BIZOTTSÁG

Közhasznú TársadaImi Szervezet címe: 1054. Budapesü Baicsy Zs. út 36-38.

Kiegészítö melléklet

a 2Ot2. évi beszámolóhoz

Budapest, 2013. május 27.
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Álta!ános kieoészítések

A Kiegészítő Melléklet a MAGYAR HELSINKI BIzoTTsÁG 2o12.o1.o1-től 2012.12.3t-ig terjedő
időszak tevékenységéről készü lt.

Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészíttő melléklet összeállításában a számviteli
törvény, valamint az érvényben lévő adótöruények szolgáltak.

1. A vállalkozás adatai és tevékenvséqi körének bemutatása

Alakulás:
Alakulás és bejegyzés kelte: 1989.10.01
A szeruezet te-|ei'neve: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG
Székhelye: 1054 BuDAPEST Bajcsy Zs. út 36-38
Telephelye(i): O

Adószáma: 19013983-1-41

kéoviselő etérhetőséqi adata i :

1. Név: dr. Pardavi Máfta

Lakcím: 1075 Budapest, Wesselényi u, 2.

2. Név: dr. Kádár András Kristóf

Lakcím: 1132 Budapest, Alig utca 3.

A szervezet működési formája: Közhasznú Egyesület

2. A számviteli politika főbb vonásai

A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpon§a:

A mérleg fordulónapja: 2O72.72,37,
A mérlegkészítés Mőpontja: 2073.04.22,

A kettős könywitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeál|ításánál alkalmazott főbb
étékelési módszerek és eljárások a következők:

Aa immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A társaság
tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett,
meft a beszezett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az 100 ooo,- Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámo|ásra kerültek,

Készletek: tényleges beszerzési áron épültek a mérlegbe. A tételes leltárfelvételre 5én került sor. A leltár
értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Az üzletrészek, köWények bekerülési étéken lettek értékelve.

A társaság 2012 évben értékvesztésként 0 eFt számolt el, 0 eFt fejlesztési taftalékot képzett.

A devizában nyilvántartott tételek, éwégén átértékelésre kerültek ZOL2,I2.31-| K and H bank vételi
árfolyamon.

A választott mérleg az ,,A" típusú egyszerűsí'tett éves beszámoló, az eredménykimutatás ,,A" típusú
egyszerűsített összköltség eljárással készült.



Az alakulásának elemei a
Meqnevezés Bázisév eFt Tárqvév eFt

Összes bevétel eredménye
Összes ráfordítás eredménye
Vállalkozási eredmény
közhasznú eredmény

323 447
251 038

0
72 4o9

309 7t2
269 576

0
40 136

3. A társasáq valós vaoyoni. pénzüovi elemi a következők

következők voltak:

A mérleqhez kaocsolódó kieoészítések;

A mérlegben a 2011 és a 2012 évek adataiteljes mértékben összehasonlíthatóak.

adatok eFt-ban):

Saját tőke alakulása 2O12. évben (adatok eFt-ban):

Meqnevezés Bázisév eFt Tárovév eFt
Jegyzett tőke
Tőkevá ltozás/eredmény
Eredmény közhasznú tevékenységből
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
SAJÁT TÓKE

15 463
93 623
72 409

0
0

181 495

15,463
166 032
40 136

0
0

22l63!

Az eredményki mutatás kieoészítése:

Az eredmény-kimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatók.

A 2013. 05.27-én tartotttaggyűlés határozatávalelfogadta a2012. évi mérleg szerintieredmény következők
szerinti felosztását:

Tárgyévi közhasznú eredmény: 40 136 eFt.

A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban):
Meqnevezés Bázisév eFt Tárqvév eFt

KESZLETEK o o

A oénzeszközökaz alábbi bontásban szerepelnek a adatok eFt-ban
Meqnevezés Bázisév eFt Tárovév eFt

Pénztár, csekkek
Bankbetétek
pÉnzrszxözöx

3
201 686

201 689

0
2z3 406

223 406

Az elszámolt éÉékcsökkenési leírás szerinti bontásban
Meqnevezés Osszeo eFt

Lineáris terv szerinti étékcsökkenési leírás
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás
Teljesítménya rá nyos teru szerinti értékcsökkenési leírás
Egyéb módszerű (progresszív) teru szerinti étékcsökkenési
leírás
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés
A tárqyévben elszámolt értékcsökkenés

537

537



Táiékoztató kieoészítések:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma fő, a személyi ráfordítások a

következők alakultak:

Eovéb kieqészítő információk:

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogj€gal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illeWe amely a mérlegben
nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Bérköltség
Bérjárulékok
Személyi jellegű egyjb kifizetések,
SZEM ELY JELLEGU RAFORDITASOK


