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Validity Alapitviny - Kdzpont a Mentrilis S6riiltek Jogai6rt Kurat6riuma r6sz6re

V6lem6ny

Elv6gezttik a Validity Alapitvfny-Kdzpont a Mentflis S6riiltek Jogai6rt (a tov6bbiakban: Alapltv6ny) 2019. 6vi

egyszeriisitett 6ves besz6mol6jdnak k0nywizsgdlatdt, amely egyszenisitett 6ves besz6mol6 a2019. december 3l-i
fordul6napra k6szitett mdrlegb6l - melyben az eszklzdk 6s forrdsok egyez1 v6giisszege 92 548 E Ft, a t6rgy6vi

eredm6ny 3 655 E Ft (nyeres6g) -,6s azugyanezen id6ponttalvdgz6d6 Uzleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutatrisb6l,

valamint a szamviteli politika jelentds elemeinek dsszefoglal6s6t istartalmazokiegdszitl melldkletb6l 611.

V6lem6nyiink szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves beszamol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad AlapiW6ny 2019'

december 31-6n fenn6ll6 vagyoni ds p6nziigyi helyzetdrbl, valamint az ezen id6ponttal vdgz6d6 Uzleti 6vre vonatkoz6

jovedelrni helyzetdr6l a MagyworszAgon hat6lyos, a sz6mvitelr6l s2616 2000. 6vi C. trirvdnnyel dsszhangban (a

tov6bbiakban:,,sz6mviteli t6rudny").

A v6lem6ny alapja

K6nywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardokkal dsszhangban ds a ktinywizsg6latra vonatkoz6

- Magyarorsz6gon hat6lyos - tdrvdnyek 6s egydb jogszabdtyokalapjdrhajtottuk vdgre. Ezen standardok drtelmdben

fenn6ll6 felel6ss6gi.ink b6vebb lelrds6t jelent6siink ,l k\nywizsgdld egtszeriisttett d.ves beszdmol1 konyvvizsgdlqtddrt

v al 6 fel eI ri s s d ge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk az Alapivdnyt6l a vonatkozl, Magymorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a Magyar

I$jyuizsg6l6i I(amara ,,A kdnyrrvizsg6l6i hivat6s magatafiesi (etikai) szabillyallr6l 6s a fegyelmi elj6r6sr6l sz6l6

s#billyzatd'-ban, valamint az ezekbennem rendezett k6rddsek tekintetdben a Nemzetktizi Etikai Standardok Testtilete

6ltat kiadott ,,I(0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleltnk az

ugyanezen notm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6lrdsoknak is.

Meggy6z6ddsunk, hogy az illtalunk megszetzelt krinywizsg6lati bizonyit6k elegend6 ds megfelel6 alapot nffit
vdlem6nyiinkh0z.

Egy6b inform{ci6k: A kdzhasznIsdgi mell6klet

Egy6b inform 6ci6k az Alapitvdny 2019 .6vi kdzhasznris6gi mell6kletdb6l 6llnak. A vezet6s felelSs a kdzhasznfs6gi

rnelldkletnek a35012011. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkoz6 el6lr6saival cisszhangban tdr16n6 elk6szit6sd6tl. A

fliggetlen ktinyvvizsg6l6i jelent6siink ,,Vdlemdny" szakaszdban az egyszeriisitett 6ves besz6mol6ra adott

v6lem6nyiink nem vonatkozik a kOzhasznlsdgi melldkletre, ds a krjzhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem

b ocs6tunk ki s emmilyen form 6j ri b izonyos s 6got nyujt6 k0vetkeztetdst.

Az egyszerisitett dves besz6mol6 6ltalunk vdgzett k0nywizsg6lat6val kapcsolatban a mi feleldss6giink a

kdzhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegel6se, hogy azkozhasznris6gi melldkletben foglalt

egy6b inform6ci6k ldnyegesen ellentmondanak-e az egyszertisitett dves besz6mol6nak vagy a k0nyvvizsg6lat

sor5n szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit6st tatl;almaznak. Ha az

elvegzett munk6nk alapj6n ara a kcivetkeztetdsrejutunk, hogy a ktizhasznris6gi mell6klet l6nyeges hib6s 6llit6st

Iartalmaz, kotelessdgtlnk err6l 6s a hibiis dllitris jellegdrdl jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni

val6nk.

1181 Budapest, Barcsay u. 36. . 1704 Budapest, Pf. 33 . Tel/Fax: 294-4321
E-nrail : prinlzjk @printze stars a.hu . printzes tar sa@printze stars a. hu

Web: www.printzestarsa.hu . www.anh.hu



A vezet6s 6s az irdnyitdssal megbizott szem6lyeh felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszfmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rvdnnyel risszhangban tdrt6n6 6s a val6s

bemutat6s k6vetelmdny6nek megfelel6 elkdszit6sddrt, valamint az olyat bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds

sziiks6gesnek tafi ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 611it6st6l

mentes egyszeriisltett 6ves besz6mol6 elkdszit6se.

Az egyszertisiteff 6ves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezet6s felel6s azert,hogy felrn6rje Alapitvfiny a v6llalkozds

folytat6s6ra val6 kdpessdg 6t 6s azadott helyzetnek megfelel6enkdzzdtegye avilllalkozds folytat6s6val kapcsolatos

inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalk ozhs folytatds6nak elvdn alapul6 egyszertisitett 6ves besz6mol6

dssze6llit6s6dr1 A vezetdsnek a vdllalkoz6s folytat6s6nak elv6b61 kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyesiil6s6t eltdr6 rendelkezds nem akad6lyo zza, illetve avdllalkozdsi tev6kenysdg folytat6s6nak ellentmond6

tenyez6, kdriilmdny nem 611 fenn.

Az irdnyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek Alapitv6ny pdnz[gyi besz6mol6si folyamat6nak feliigyelet66rt'

A k0nyvvizsgi16 egyszeriisitett 6ves besz6mo16 kdnyvvizsg6lat66rtval6 felel6ss6ge

A konyvvizsgdlat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni aff61, hogy az egyszenisitett 6ves besz6mo16 eg('sze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6t ered6 ldnyeges hib6s illlitast, valamint az,hogy ennek alapj6n a

vdlem6nyiink et tartalmaz6 ff.iggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri

bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy aMagyar Nemzeti Kcinywizsg6lati Standardokkal 0sszhangban elvegzett

krinyvvizsg6lat mindig felthrja az egy6bk6ntlltezb llnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, ds l6nyegesnek min6si.ilnek, ha dsszeni lehelazavdrakoz6s, hogy ezek tinmagukban vagy egytittesen

befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett dves besz6mo16 alapjdnmeghozott gazdasbgi dcint6seit'

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti kOnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk 6s felm6rjiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 l6nyeges

hib6s allitasainak kock6zatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas

k6nyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 ds megfelel6 kdnyvvizsg6lati bizonyit6kot szerzUnk a

v6lem6nyiink megalapoz6s 6hoz. A csa16sb61 ered6 ldnyeges hib6s 6l1it6s fel nem t6r6s6nak kockdzata

nagyobb, mint a hibAb6l ered66, mivel a csalSs mag6ban foglalhat tisszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos

kih agy6sokat, t6ves nyilatk ozatokat, y agy a b els6 kontroll feliilir6s6t'

. Megismerjtik a kcinyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan

kcinyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezzink meg, amelyek az adolt kdri.ilm6nyek kciz0tt megfelel6ek, de nem

azert,hogy az Alapitv1ny bels6 kontrollj6nak hat6konysdgdravonatkoz6an vdlem6nyt nyilv6nitsunk.

o Erl6keljiik a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelelosdg6t 6s a vezet6s 6ltal kdszitett

sz6mviteli becsl6sek 6s kapcso16d o kiSzzetltelek 6sszer[is6gdt.

o Kovetkeiletel;- vonunk le ar6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszer6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n

alapul6 egyszertisitett 6ves besz6mol6 6ssze611lt6sa, valaminl a megszerzett kdnyvvizsgdlati bizonyitdk

alapj6nag6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban,

amelyek jelent6s kdts6get vethetnek fel az Alapitv6ny v6llalkozds folytatdsdra val6 k6pess6gdt illet6en'

Amennyiben azt a kovetkeztetdst vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 611 fenn, ftiggetlen

k6nyvvizsg6l6i jelent6sgnkben fel kell hlvnunk a figyelmet az egyszerisitett 6ves besz6mol6ban l6vo

kapcsol6d6 k;zz1tdtelekre, vagy ha a kdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell

v6lemdnyiinket, K6vetkeztetdseink a fuggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsiink d6tum6ig megszerzett

k6nyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jrjv6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt,hogy

az Alapitvdny nem tudja a v6llalkoz6st folytatni'



Ertdkeljgk az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatdsdt, feldpftds6t 6s tartalmdt, beledrtve a

kiegdszit6 melldkletben tett klzzdtdteleket, valamint 6rtdkeljiik azt is, hogy az egyszertisitett dves

besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esemdnyek val6s bemutat6sa,

Az irdnyitilssal megbizott szemdlyek tudomSs6ra hozatk - egy6b k6rd6sek mellett - a ktinywizs gdlat tervezett

hat6kdrdt 6s titemez6sdt, a krinywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, bele6rtve az Alapittrdny 6ltal akalmazott

be1s6 kontrollnak a konywizsgdlatunk sor6n 6ltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Budapest. 2020. m6jus 14.

Dr. Printz Jdnos I(6roly
iigyvezet6 igaz1at6 

,
DR. PRINTZ ES TARSA
Nemzetkdzi K0nywizsg6l6 Kft .

1 1 8 1 Budapest, Barcsay u, 36.

kamarai nyt. sz6m: 000267

Dr, Printz J6nos K6roly
Kamar ai tag kcinywizs 9616
Nyilv6ntart6s i szdm: 00 4097
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A kettds kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszerffsite
tives besz6mol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet

2019.6v

A szervezetet nyilvantart6 bir6s6g megnevez6se:

01 Fciv6rosi Tt k

BekUld6 neve (Ugyf6lkapu vagy C69kapu)

Cegkapu

Kito lt6 ve rzio : 2.95.0 Nyomtatv6ny v erzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 15.37.47

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapitvdny-K6zpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

Nyilv6ntartiisi szdm: ETI-tqII r6rgy6v; FFf,.tr
rd6szak reriederme: eo6sz ev ffi t6red6k 6v f t?ltg]Ep _t]E _EE EEEE _EE _Etd

id6szak kezdete id6szak v6ge

0 0 8 6 8 9
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besziimol6ja 6s kiizhasznrisrigi mell6klet

A szervezetet nyilv6ntart6 bfr6sAg megnevez6se:

O1 Fciv6rosi Torv6nvsz6k

Tdrgydv:

rd6szak terjederme: eoesz 6v ffi tored6k 6v f1 E]EE]E -EE -EE l?lFliil['l - | 
i]t1 * 

[ 
3[ 1 

]

id6szarl< v6qeid6szak kezdete

vel"r.; ki, h;s;; b..ra-"1,i={E= Grn".-="uoigi -;iie[tet) "r";t,auuirr. 
xtiitil ,r*rvikr;;;;tk";il.1 -_ - - 
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a. Szervezet m I'l

rrdnvrt6sz6m t_]EII
KozterUlet neve

HAzszAm:

Nyilvdntart6si szdm:

Ugyszdm:

Szervezet / Jogi szemdly szervezeti egys6g ad6sz6ma:

Szervezet.l.Jogi szem6ly szervezeti egys6g
Kepvtsetolenek neve:

K6pvisel6 aldfrdLsa:

Keltez6s:

Budapest

Telepul6s: Budapest

Szervezet neve:

Validity Alapitv6ny-Kozpont a Ment6lis SdrUltek Jogai6rt
Szervezet sz6khelye:

rr6,nyrt6sz6m iIEEE
KozterUlet neve

HazszAm.

ciek ozterUlet jellege:

L__-_rE---=*-] 
Lepcs6hsz: 

[:_] 
Erneretl Ajt6: t_--_ l

Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

sz6khelye:
Telepr-il6s:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g

r--l Ajt6: [----:

EI!-El!-lolofd d BI,II

l/t-P|nt EtrIruml/EEIoIa

KdzterUlet jellege

1 2llL13

f-l L6pcs6haz: 
t.* _j Erneret:

-Li]-t4ttit

EEEE_E]E]--ilE

Kitcilt6 verzi6: 2, 95. 0 Nyomtatv Any v e rzi6 1 .2 Nyomtatvai 2020J 1,1 I 1 5.37,47

2019. 6v
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A kett6s kiinywitelt vezetd egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6moloja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet I pK_s Z

2019.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

Azegyszerusitett6vesbesziimol6m6rlege 
4datokezerrorintban,)

El6z6 6v El6z6 6v
helyesbit6se

T6rgy6v

l::S7-K()7-C')K 1af f fVnX;

A. [3ofoktetertteszkozdk 532 1 348

l. lmmateri6lis javak 38 23

ll. T6rgyi eszkozok 494 L 325

I I l. Befektetett p6nzl)gyi eszkozdk

B. Forg6eszkozok sL 495 91 081

l, K6szletek

ll. Kovetel6sek L 383 584

lll. t.,rtckpapirok

lV. P6nzeszk6zok 50 LLz 90 497

C. Aktiv id6beli elhat6rol6sok s 596 11_9

ESZKOZOK OSSZESEN 57 623 92 544

r:oF? RASOK (PASSZIVAK)

I). Sajat t6ke 8 250 Ll_ 905

l. lrrdul6 t6ke/jegyzett t6ke 23A 238

I L T.ijkev;iltozds/eredmeny 7 944 a oLz

lll. Lekotott tartal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. T6rov6vi eredm6nv alaotev6kenvs6ob6l
(koZhaszn0 tev6k6nys6gb6l) 2a 3 655

Vl. T6rgy6vi eredm6ny v6llalkozdsi tev6kenys6gb6l

E, Ccltartalr,-kok 1"8 886 18 886

t:, Kotr-:lezettsegek 3 476 3 ?32

l, Hdtrasorolt kotelezetts6gek

ll, Hosszri lej6rat0 kotelezettsdgek

lll. ROvid lej6rat0 kotelezetts6gek 3 476 3 232

c. Passziv idcibeli elhat6rol6sok 27 OLL 58 525

F,oRRAsoK ossztssEN 57 623 92 54a

Validity Alapftv6ny-Kcizpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

Kitolt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatv6ny verzi6: 1.2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 I 5.37.48
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
rlves beszdmol6ja 6s kiizhasznusdgi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapitvdny-Kdzpont a Ment6lis S6rtiltek Jogai6rt

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol5 eredm6nykimutatdsa
(Ad atok e ze r for i ntban. )

Alaptev6kenys6g V6llalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el5z6 6v el6z6 4v
helyesblt6se

tArgyev el6z6 6v el6zd 6v
helyesbit6se

tArgy6v el6z6 6v elSzri iv
helyesbitdse:

tzirgydv

1, Ertdkesit6s nett6 drbev6tele 0 0 0 0

2. Aktivelt sajiit teljesitm6nyek
erteKe

3. Egyeb bev6telek 1"39 266 130 191 13S 266 130 191

ebbcil:

tagdij

alapit6t6l kapott befizet6s 76 7BA at 2t7 76 7BB BL 2I7
t6mogat6sok 54 LO7 48 L75 54 LA7 48 I75

ebb6l: adomdnyok 529 0 529 0

4. PenzUgyi muiveletek
bevdtelei 5 644 2 856 5 644 2 856

A. Osszes bev6tel (1+-2+3+4) 1,44 gLO 133 047 744 gLO 433 047

ebb6l: kozhaszn0 tev6kenys6g
bev6telei TM gLO L33 047 L44 970 133 047

5, AnyagjellegU rdforditdrsok 62 554 61 825 62 554 61 825

6. Szem6lyi jelleg( r6fordftdsok 73 L2A 62 239 73 LzB 62 239

ebb6lr vezetcj tisztsegvisel6k
Juttatasar 24 476 30 706 24 476 30 706

/, b.rIeKcsoKKenesl lerras 324 545 324 545

8. Egy6b rdforditdsok B 559 3 2LL B 5s9 3 ztl
9. P6nzUovi m[iveletek
rAforditdsEi 3L7 L 572 3L7 7 572

B. Osszes r6forditiis
(5+6+7+B+9) L44 AA2 L29 392 744 882 1"29 392

ebb6l: kozhaszn! tev6kenys6g
rdrfordit6sai LM 8A2 L29 392 LM AA2 L29 392

C. Ad6z6s el6tti eredm6ny
(A-B) 2A 3 655 2A 3 655

10, Ad6fizetesi !(6telezettsdg

D. Tdrgy6vi eredm6ny (C-10) 2A 3 655 28 3 655

Kitdlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatv6ny verzio:1.2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 15.37.48
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A kettds kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznfsrigi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapitv6ny-K6zpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

Az egyszertisitett 6ves besz6mol6 eredm6nykimutat6sa 2, (Adatok ezer rorintban.)

Alaptev6kenys6g V6l lalkoz6si tev6kenys6g Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesb(tese

tArgy6v el6zd 6v el6z6 6v
helyesbft6se

tArgydv el6z6 6v el6z6 6v
helyesbitdse

tArgydv

'l .ljekoztato adatok

A Kozponti koltsegvetesi
tamogatas

ebb(il:
- nornrativ tAmogat6s

B Helyi onkormdnyzati
kOlts6gvetesi tdmogat6s

ebb(il;
- normativ tiirnogatAs

C. Az Europai Uni6 strukturdlis
alaniaib6l, illetve a Koh6zi6s
Alapb6l nyrlltott temogates

D. Az Eurooai Unio kolts6o-
vetes6bril vaqv mdrs dllami6l,
nemzetkozi s2"ervezettSl
szdrmaz6 tdmogat6s

53 371 4r'924 53 371 44 924

E, A szemelyi lovedelemado
meqhatdrozott reszenek az
add'26 rendelkez6se szerinti fel-
hasznAlAs6r6l sz616 1996. 6vi
CXXVl,tdrveny alapj6n 6tutalt
osszeg

42 40 42 40

F, Kozszolgdltatasi bevetel

O. Adomanyok 529 0 529 0

Kiinyvvizsg616i zdraddk
Az adatok konyvvizsgdlattal ale vannak tamasztva, m tsen n Nem

KitOlt6 verzi6 : 2.95.0 Nyomtatv6ny v erzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.11.19 15.37 .48
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisrigi rnell6klet pK-542

2019. 6v

1, Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonosit6 adatai

1,1 Szervezet

tl
lValidity Alapitv6_ny-Kiizpont a Men$!i:!_"rUlt"k l"g"i6rt *__ I
1.2 Sz6khely
lr6nyIt6szAm:

KOzterUlet neve:
EEE]E

Kdzterirlet jellege:

Lepcs6hdrz: f-] Enlelet: t'--_---lHitzszitm'.

1.1Jogi szemdly szervezeti egys69

1.2 5z6khely
lranyit6szAm:

KozterUlet neve:

Hdzszdm: f-----l L6pcs6hdz: f--l Emetet: f---__l
1.3 Ugysziim:

L.4 Nyilvantartiisi s2iim:

1,5 Szervezet / Jogi szem6ly

1.6 Szervezet / Joqi szem6ly
k6pvi sel cij 6nek neire :

ol0l8l6l8
ad6sziinra: rllellrllolle lz

Steven Allen

El-ifdoI/EEEEEF]7T j/m{4
m*tf,- I

szervezeti egys69

szervezeti egys69
*td *Fll'l

Kozterulet jellege:

2.Tdrgy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s k6zhasznri tev6kenys6gek bemutatiisa
I$-tren foiytatdcltak a \lalidity Alapivdny sffarAgi6ia saerint lm eou kenrpd.l:yok a

elcv6kipess6,g, az lnkluriv o,ktatds,6s a kil*fl,olAs teriiler$n, Eurdp,dban ,6s A{riksba$. Afrikd}:arr
6prdssel, Int6znr6nyl{to.gatAsokkai 6s p,eres ri$yek indltas*va} fogtelkoz$,tt az Alaptft.dlry^ t{.lil,6nboz6
rszAgok hl16s*gai e[i5tt fjEszee*n mintegy s0 p.er,es tl,6161yel fog[a[kr:e otr i,r szervezet jega6rtdsek eilen,

3. Kdzhaszn( tev6kenys69ek bemutatiisa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhaszn0 tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kozhaszn 0 tev6kenys6g hez kapcsol6d6
emberi v6delme, ioq6rv6nyesit6s

kdzf eladat, jogszabdlyhely:
Itgge.6vitv. xxvr. 2-3. 6s e.s 

I

3,3 Kdzhasznrl tev6kenys6g c6lcsop"rti", 

-T3.4 Kozhaszn0 tev6kenys6gbcil r6szesUl6k l6tsz6ma:
3.5 Kozhasznu tev6kenys6g f6bb eredm6nyei, -==-.---l

Frgiekrek tsvdbllra iB a j@g$6rt*sek felt$rdsa, dn,kumentd]Asar/alamint ml'e{sJAAsrfiffi6EE[f;lf,U
tE6$J6vel.

Kit6lt6 verzio:2.95.0 Nyomtatveny veni6i1.2 Nyomtatva: 2020,1'1.19 1 5.37,49

Ajts:



A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszertisftett 
I

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisiigi mellt{klet I pK_542

20L9. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5,1 Cel szerintt juttatds megnevez6se El6z6 ev T6rgy6v

5.2 C6l szerinti juttatds megnevez6se El5z6 6v T6rgy 6v

tr? C6l szerinti jutatt6s megnevez6se Z16z6 ev Tdrgy 6v

C6l szerinti juttatdsok kimutat6sa
(0sszesen)

C6l szerinti iuttatiisok kimutatdsa
(mindcisszesen)

5, C6l szerinti jutattdsok kimutatiisa (Adatok ezer torintban,)

6, Vezet6 tiszts69viselrjknek ny(jtott juttatds

6.:1 Tisztseg El6z6 ev (L) Tdrgy6v (2)

UgyvezetS igazgat6k 24 476 30 706

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (L) Tdrsy 6v (2)

A. Vezetcj ti szts69viselciknek nyfjtott
j uttat6s (mi ndtisszesen) : 24 476 30 706

Validity Alapitv6ny-K6zpont a Mentdlis S6rUltek Jogai6rt

Kitdlt6 verzio : 2.95.0 Nyomtatv6ny v erzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.11.19 1 5.37.49

W



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapftv6ny-K6zpont a MentAIis S6rUltek Jogai6rt

7. Kdzhaszn ( j ogdll6s megdl lapitdsiihoz szr.iks6g es mutat6k (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok El6z6 ev (l) r6rgy6v (2)

B. Eves dsszes bev6tel L44 gLO L33 047

ebb6l:

C. A szemelyi jovedelemad6 meqhatdrozott r6sz6nek az
ad6z6 rend el kez6se szeri nti f el haszn616s 61 6l sz6l6
1"996. 6vi CXXVI. tOrv6ny alapjdn atutalt 6sszeg 42 40

D. Kdzszolgdltatiisi bev6tel

E. Normatfv t6mogatiis

F. Az Eu16pai Uni5 struktu16lis alaoiaib6l. illetve
a Koh6zi6d Alapb6l nyfjtott tamoga:tas

G. KorrigAlt bev6tel [B-(C+D+E+F)] L44 A6A l_33 007

H. 6sszes r6fordft6s (kiadds) L44 882 L29 392

l. Ebb6l szem6lyi jellegfi r6forditds 73 L2A 62 239

J. Kfjzhaszn0 tev6kenys6g rdforditS.sai L44 BA2 !29 392

K. Ad6zott eredm6ny 2A 3 655

L. A szervezet munkAidban kdzremfikdd5 ktiz6rdek0 6nk6ntes
tev6kenvs6qet v6oz6 -szem6lvek 

sz5.ma
(a kdz6rilekii t nkdntes tev6k6nvsdq16l sz6l6
2005. 6vi LXxXVlll. tiirv6nyn ek meg-felel 6en)

E r6fo rrd s e I latottsdg m utatoi Mutato teljesitdse

lgen tVem

Ectv. s2. 5 (4) a) [(87+82)/2 > 1_.OOO.OOO, - Ft] B L]
Ectv. 32. 9 (4) b) [K7+K2>=O] tr n
Ectv. s2. 9 (4) c) [(t1+t2-A1-A2)/(H7+H2)>=aQg] tr n

Tdrsadal mi tdmogatottsdg mutat1i Mutat6 teljesit6se

Ectv. 32. 5 (5) a) KCL+C2)/(G7+G2) >=o,O2l u x
Ectv, 32. E (s) b) KJ7+J2)/(H1+H2)>-O,51 B t_l
Ectv. 32. 9 (5) c) [(L7+L2)/2>= 10 t6] u xl

K itii,lt6 verz i6 : 2,95,0 Nyomtatv6 ny v erzio: 1 .2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 1 5.37.50
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznfsiigi mell6klet PK-542

20L9. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapitvany-K6zpont a Ment6lis S6rUItek Jogai6rt

-I Amoqatdsi program elnevez6se: MUkdd6si t6mogat6s

Tdrnoqato rreg;nevez6se: Open Society Foundations

T amogat6s forr5sa:

kozponti kolts6gvet6s n
onkorm6nyzati kolts69vet6s n

mnemzetkozi forr6rs

mds gazd6lkod6 n
Tdmogat6s id6tartama: 20L9 I OLI OL - 20L9 I Lzl 3L

T6mogat6si 6sszeg: 81 208 400

- ebb5l a targy6vre jut6 osszeg: 8L 208 400

tArgyevben felhasznSlt osszeg : 81 208 400

targyevben foly6sftott osszeg: 81 208 400

TamogatAs tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6r[tend6 m
T619y6vben felhaszn6lt cisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szemelyi 49 AO7 701"

Dologi 31 400 699

Felhalmozdsi

Osszesen; 8L 208 400

T6mogat6s t6rgy6vi felhaszn6l6s5rnak szdveges bemutat6sa:

atapitdto| kapon t&nro,gat6s a su,eruciEst m{ikdrldsi ki3,lts€,$*it, a stat$$iai per.ekben as i.lgy$6{ii tqgltsdg,eket. a
elllrerk6ri 6s helyi srclekSrudnyesitdsi munkSt Ss * forr*sszenrsr$si t*v6k*rrys$gsl iir'!BnEEir,ozta 301$-b'en,

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Kitolt6 verzio:2.95.0 Nyomtatv6ny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 1 5.37.50



A kett6s kiipywitelt-vezet6_ egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszdmol6ja 6s kiiZhasznfs6gi meil6klet PK'1t42

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egysdg neve:

Validity Alapftvdny-K6zpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

Tdmogatdsi program elnevez6se: uj onan n kinevezett vezet6kh ciz kapcsol6d6 szervezetf ej I eszt6si t6mo gat6s

Tamogat6 megnevez6se: Open Society Foundations New Executive Fund

Tamogatas forrdsa:

kozponti kolts6gvet6s n
onkorm6nyzati kolts6gvet6s !
nemzetkozi forr6s m
mAs gazdAlkod6 !

Tdmogat6s id6tartama: 20L91 07 I t5 - 2A21-l 07 I L4

T6mogatdsi osszeg: LL 743 404

- ebbdl a t6rgy6vre jutd osszeg: B 816

t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg: B 816

- tdrgyevben folydsitott osszeq: I

-.,--,--, - _- ]
'I anrogat6s tipusa: 

I

I

Tdr

L1" 7A3 404

_-_ visszat6rftendS_ n _ vissza nem t6rirend6 
El

gy6vben felhaszn6lt cisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi B 816

Felhalmoz6si

6sszesen: I 816

Tdmogat6s t6rgy6vi felhaszndl6siinak szciveges bemutat6sa:
2G1"B-i:en a tdnrcgatdeb6! klk$
ialo r&szu6telt segitette e!,6.

&ves Ssszejdueteterr

Az uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

w
(-

Kitolt6 verzi6: 2.95.0 Nyomtatv6ny verzi6: 1.2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 1 5.37.50



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b; szervezet egyszeriisitett
6ves heszSmol6ja 6s kiizhasznrisrigi mell6klet PK-542

201"9. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapftv6ny-Kdzpont a Ment6lis S6rUltek Jogair6rt

TSmogatdsi program elnevez6se: Strat6giai perek

I hmoqat6 meqrrevez6se: ENSZ kinz6s elleni szervezete (UNVFW)

-I.1r-nogat6s forrasa:

kozponti kolts6gvet6s !
6nkorm6nyzati kolts6gvet6s n

mnemzetkdzi forr6s

m6s gazd6lkod6 n
'I 6nroqat6s id6tartama: 20 L9 I OLt 01, - 20L9 I Lzl 31,

I 6rr-roqatiisi osszeq : 16 792 800

- ebb6l a t;irgy6vre jut6 osszeg: 16 792 800

t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg : 16 792 800

t6rgyevben foly6sitott 6sszeg: 16 792 800

T6mogat6s tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6ritend6 
m

Tdrgy6vben felhaszn6lt cisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szerr6lyi 6 736 290

Dologi 10 056 510

Felhalmoz5rsi

Osszesen: 16 792 800

T6mogat6s tergy6vi felhaszn616s6nak szdveges bemutatiisa:

tdrtn4;ards a stratdgiai penes ligyek kAtts*SBit f*eleet*. arnelyeket a V*tidity Atap,iwdny kordbtran iilewe ?oxs-b,en
nd(tofi a fo.gyatd,hossit$11$l *Erik kdnyszerit*se, illewe klrrcdsa gyan*j.6nak lelnreriil&s* eset6n, Eur63:dlren ds
frikeha.n.

Az Uzleti 6vben v6gzett fribb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Nyomtatva: 2020.1 1,1 9 1 5,37.50Kitoltci verzio:2,95.0 Nyomtatv6ny verzi6:1.2



'i

A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
t4ves beszimol6ja 6s kiizhasznrisrigi mell6klet PK-542

2019. 6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

lValidity Alapitv6ny-Kdzpont a Mentdlis S6rUltek Jogait6rt ___]

Tiimogatdsi program elnevez6se: Ugandai kutat6s

T6mogat6 megnevez6se: Anonim szervezet

Tdmogatds forr6sa:

kozponti kolts6gvet6s l
onkormdnyzati kolts6gvet6s n

mnemzetkdzi forrds

m6s gazddlkodd n
T6mogatds id6tartama: 2018/09/01 - z0LslOAl3L

T6mogat6si osszeg: 34 2A7 442

- ebb5l a tdrgy6vre jut6 osszeg: 23 29A 984

t6rgy6vben felhaszndlt dsszeg I 23 298 984

t6rgy6vben foly6sitott osszeg : o

Tdmogatds t[pusa: visszat6rftend6 n vissza nem t6rftend6 
m

largy6vben felhaszn6lt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 5 679 763

Dologi L7 6L9 22L

FelhalmozAsi

Osszesen: 23 29A 9A4

Tdmogatds tdrgydvi felhaszn6liis6nak szciveges bemutatesa:

prniekr keret6l:,ett au *frikai fogyardko.sia.gi 6n,6rv6nyesit6k Ss p.artn,ersrerveestek slAnrdra koafic!os *s ra5.;iornA]is
tih*cios drtekeeletekBt tartotturxk. Ftetyi iigyu8dek 6s pannerek segitsdg,6v,el kdt p,erer r.igy is induir iotJi

selet 6s k6zdssdgi ala.p11 seolgdltatds,okhoe v,al6 lroae6,fd,rds tskiffitet6ben,

Az fizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatilsa

W

Kitolt6 verzi6: 2.95.0 Nyomtatv6ny verzi6:'1.2 Nyomtatva: 2020.11 .19 15.37,51



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egJszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s kiizhasznrisiigi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapftvdny-K6zpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

Tdmogatdsi program elnevez6se: Ugandai kutat6s

Tdmogat6 megnevez6se: Anonim szervezet

'I;inroqatAs forrasa:

kozponti kolts6gvet6s n
onkorm 6nyzati koltsegvet6s n

mnemzetkOzi forrds

m6s gazd6lkod6 n
Tiimo gatAs id6tartama: 2019/09/01 - 202UOAI3L

TAmogat6rsi osszeg: 43 479 542

ebb6l a t6rgy6vre jut6 osszeg: 4 A32 294

tdrqyevber-r f elhaszn6lt osszeg : 4 432 294

t6rgy6vben foly6sftott osszeg: 43 479 542

f6moqat6s tipusa: visszat6ritend6 n vissza nem t6r(tend6 
m

Tdrgy6vben felhaszn6lt <isszeg r6szletez6se jogcfmenk6nt:

Szemelyi L5 L47

Dologi 4 AL7 L47

Fr,.lh;rlnr oz.1s i

Osszesen: 4 A32 294

T4mogatds tiirgy6vi felhaszn616s6nak sztiveges bemutat6sa:

6rv,6nyesit$ tev6kenys6gel< ds peres ugyek kivitelse6se Uganddlran. lh t*m,ugat$s i,el,entbs rdsedt a
I d tovi{bbi icltisrakbalx l'l,asznositjuk.

Az Uzleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Kitdlt6 verzio: 2.95,0 NyomtatvAny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.11.19 1 5.37.51

t'



A kett6s kii-nyw_itelt-vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznfsiigi met-t6klet

2019. 6v
PK-542

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

alidity Alapftv6ny-Kozpont a Mentdlis S6rUltek Jogai6rt

T6mogat6si program elnevez6se: SZJA lolo-os felaj6nl6sok

T6mogatd megnevez6se:

Tdmogatds forr6Lsa:

kozponti kolts6gvet6s

cinkorm6nyzati kolts6gvet6s

m

n
nemzetkozi forr6s

m6s gazddlkod6
l
!

TdmogatAs id5tartama: 2018/O5/O1 - 2020tDst3L

T6mogatdsi osszeg: L26 559

ebb6l a tergy6vre jut6 osszeg: 40 105

t6rgy6vben felhaszn6lt osszeg : 126 559

tArgy6vben foly6sftott osszeg: 40 105

Tdmogat6s tfpusa: visszat6rftend6 n vissza nem tdrltend6 
m

Tdrgy6vben felhaszn6lt cisszeg 16szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi l_26 559

Felhalmoz6si

Osszesen: 126 559

Az r,izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

T:imogatds t6rgy6vi felhaszndliisdnak sziiveges bemutatAsa:
kap.ott bevetelt egy ma;gyar iigyfetUnnn

K it6lt6 verzi 6 : 2. 95.0 Nyomtatv6 ny verzi6 I 1,2 Nyomtatva: 2020.1 1.19 1 5.37.51
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznfsrigi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Validity Alapftv6ny-Kozpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

T6mogat6si program elnevez6se: MDAC UK 6ltal foly6sitott t6mogat6s

T6mogat6 megnevez6se: MDAC UK

fiimogatAs forr6sa:

kdzponti kolts6gvet6s n
6nkorm6nyzati kolts69vet6s n

nnemzetkozi forrds

m6s gazddlkod6 m
Tdmogat6s id6tartama: 20aal oll oL - 2020 I 06 I 30

'Tdrnogathsi osszeq: 9 249 000

- ebhcil a t6rgy6vre jut6 osszeg: 3 ]-,243L4

tdrgy6vben felhaszn6lt osszeg: 3 L243t4

tdrgy6vben foly6sftott 6sszeg: 9 249 000

Tanrogat6s tipusa: visszat6rftend6 tl vissza nem t6r[tend6 n
Tdrgy6vben felhaszndlt <isszeg r6szletez6se jogcimenk6nt;

Szemelyi 0

Doloqi 3 L243L4

Felhalmoz6si

osszesen: 3 L243L4

T6mogatds tdrgy6vi felhaszn6liisiinak szciveges bemutat6sa:

Validiry ralapfrudny tdrsseerwesete, ar MDAC UK *!tal foly,6siton szabad fellr,asrndl6a{i riisacegb,fi[ 2$1.9-h,en
nti kddesi koltsege! nket li rran sziroztuk,

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

Nyomtatva: 2020.11 .19 15.37.51Kitcilt6 verzi6 : 2.95.0 Nyomtatv6ny verzi6l 1 .2

W



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisftett
6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznfsiigi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

alidity Alapitv6ny-Kdzpont a Ment6lis S6rUltek Jogai6rt

T6mogatAsi program elnevez6se: MDAC UK dltal foly6sitott t6mogatds

T6mogat6 megnevez6se: MDAC UK

T6mogatAs forrdsa:

kozponti kolts6gvetes n
6nkormiinyzati kolts6gvet6s n

nnemzetkozi forrAs

mds gazddlkod6 m

Tamoqatas id6tartama: 2019/09/01. - 20201 1,2137.

T6mogat6si osszeg: 5 002 913

- ebb6l a tdrgydvre jut6 osszeg: 0

t6rgy6vben felhasznAlt osszeg: 0

tdrgy6vben foly6sitott 6sszeg : 5 002 913

Tdmogat6s tIpusa: visszat6ritend6 [ vissza nem t6ritend6 
m

TArgy6vben felhaszndlt 6sszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi o

Dologi 0

Felhalmozdsi

6sszesen: 0

Tiimogat6s tdrgy6vi felhaszn6liis6nak szt5veges bemutatAsa:

Vatidiry Alagritudny tdrssu ervezete, ar fuIDAC UK r{ltat folydsito,tt sEeb*d le!has:ndl$s* rdnroqatd.s oss.eeg.;e a
6rteg!(gs.E,Iesig befolyt, de r:enr haszndltuk tel 8019 fniyalrrdn.

Az r"izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatiisa

W

Kitdlt6 verzi6:2.95.0 Nyomtatveny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.11.19 1 5.37.52



A kett6s kiinywitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisrigi mell6klet I pK_S42

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve;

Validity Alapftvany-KOzpont a Ment6lis S6rUltek Jogairlrt

csAToLT ueluErlerex
(Mell6klet tipusonk1nt csak 7 dokumentum csatolhat6)

1. Megjelenit6sre kerUlS mell6kletek

PK-542-01 Kiinywizsgdltii jelent6s

PK-542-02 Sztiveges besz;imokl

PK-542-03 Kieg6szit6 mell6klet

Melldklet csotolva: I
Eredetivel rendelkezik: f
Melldklet csotolvo: I
Eredetivel rendelkezik: I
Melldklet csotolva: n
Eredetivel rendelkezik: I

2. Megjelenit6sre nem keriil6 mell6kletek

PK-542-04 Meghatahnaz6s

jogosultsdg igazoldsa, omennyibe.n nem a szervezet sajdt Cdgkopujdn
v a gy n e m a. b e i e g y ze t t.kd p.v.i se I 5 U gy fi I ka pui d n ke re sztil I ke r il I
e loterlcsztesre o Deszamolo

Mell6klet csatolvo:

Eredetivel rendelkezik:
T
tl

Kitolt6 verzi 6 : 2.95.0 Nyomtatv6ny v erzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.11.19'l 5.37 .52
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