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1. A SZERVEZET ALAPADATAI

1. Elnevezés: Eötvös Károly Közpolitikai Kht
2. Képviselő: Dr. Szabó Máté ügyvezető igazgató (Tisztségviselő mandátuma bejegyzése:
Cg. 01-14-000435/28. számú cégbírósági változásbejegyző végzésen 2008. április 29-i
hatállyal. Jogviszony vége: 2009. április 1.).
3. Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Dornbach Alajos, Sebők Endre, Sankovics Szabolcs
(Tisztségviselők mandátuma meghosszabbításának bejegyzése: Cg. 01-14-000435/27.
számú cégbírósági változásbejegyző végzésen 2005. november 25-i hatállyal. Jogviszony
vége: 2010. november 25.).
4. Székhely: 1113. Budapest, Ulászló u. 43. (székhelyváltozás bejegyzése: Cg. 01-14000435/27. számú cégbírósági változásbejegyző végzésen 2005. november 25-i hatállyal).
5. Levelezési cím: 1113. Budapest, Ulászló u. 43
6. Adószám: 21544938-2-43
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Cg. 01-14-000435 (2003. június 11.) (Utolsó
változásbejegyzés: Cg. 01-14-000435/28. számú cégbírósági változásbejegyző végzésen
2008. április 1-i hatállyal).
9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Cg. 01-14-000435 (2003. június 11.)
10. A szervezet céljának rövid leírása:
Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht-t a Magyar Soros Alapítvány hozta létre azért, hogy a
hagyományostól eltérő, újszerű intézményi formát teremtsen a demokratikus magyar közélet
formálására. A Társaság fő tevékenysége a társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
közhasznú tevékenység, konferenciaszervezés, könyv és egyéb kiadványok kiadása,
közpolitikai állásfoglalások, könyvkiadás, egyéb kiadás (TEÁOR szerint: 72.20’08)

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
21544938-7320-571-01
S tatis ztikai s zámjel

224/2000 (XII. 19.) K orm.rendelet
4. S zámú melléklet

01-14-000435
C égjegyzék s záma

E ötvös K ároly K HT.
K özhas znú egys zerűs ített éves bes zámoló
E S ZK ÖZÖK (AK TÍV ÁK )
adatok E F t-ban

A. B efektetett es zközök
I. Immateriális javak
II. T árgyi es zközök
III. B efektetett pénzügyi es zközök
B . F orgóes zközök
I. K és zletek

E lőző év

E lőző év(ek)

T árgyév

2007.

módos ítás ai

2008.

334

939

0

454

334

485

0

0

62 098

51 057

0

0

II. K övetelés ek

7 577

3 258

III. É rtékpapírok

42 064

41 213

IV . P énzes zközök

12 457

6 586

1 173

1 780

63 605

53 776

C . Aktív időbeli elhatárolás ok

E s zközök ös s zes en

K elt: B udapes t, 2009.05.05

P .H.

………………..
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

21544938-7320-571-01
S tatis ztikai s zámjel

224/2000 (XII. 19.) K orm.rendelet
4. S zámú melléklet

01-14-000435
C égjegyzék s záma

E ötvös K ároly K HT.
K özhas znú egys zerűs ített éves bes zámoló
F OR R ÁS OK (P AS S ZÍV ÁK )
adatok e F t-ban

D. S aját tőke

E lőző év

E lőző év(ek)

T árgyév

2007.

módos ítás ai

2008.

58 510

50 414

I. Induló tőke/J egyzett tőke

3 000

3 000

II. T őkeváltozás/E redmény

58 660

55 510

-3 266

-11 153

116

3 057

0

0

4 703

3 011

III. R övid lejáratú kötelezetts égek

4 703

3 011

G . P as s zív időbeli elhatárolás ok

392

351

63 605

53 776

III. Lekötött tartalék
IV . É rtékelés i tartalék
V. T árgyévi eredmény alaptevékenys égből
(közhas znú tevékenys égből)
VI. T árgyévi eredmény vállalkozás i tevékenys égből
E . C éltartalékok

F . K ötelezetts égek
I. Hátras orolt kötelezetts égek
II. Hoss zú lejáratú kötelezetts égek

F orrás ok ös s zes en

K elt: B udapes t, 2009.05.05
………………..
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P .H.

01-14-000435
C égjegyzék s záma
E ötvös K ároly K HT.
K özhas znú egys zerűs ített éves bes zámoló
E R E DMÉ NY K IMUT AT ÁS
adatok E F t-ban

A. Ös s zes közhas znú tevékenys ég bevétele
1. K özhas znú célú működés re kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költs égvetés ből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. P ályázati úton elnyert támogatás
3. K özhas znú tevékenys égből s zármazó bevétel
4. T agdíjból s zármazó bevétel
5. E gyéb bevétel

E lőző év

E lőző
év(ek)

T árgyév

2007

módos ítás ai

2008

14 732

20 185

5 719

2 753

0
1 000

2 753

0
4 719
0
6 033

15 060

0
2 980

2 372

B . V állalkozás i tevékenys ég bevétele

24 874

6 429

C . Ös s zes bevétel (A+B )

39 606

26 614

D. K özhas znú tevékenys ég ráfordítás ai

17 998

31 338

Anyagjellegű ráfordítás ai

8 500

23 603

S zemélyi jellegű ráfordítás ok

6 848

6 505

É rtékcs ökkenési leírás

172

213

2 478

165

P énzügyi műveletek ráfordítás ai

0

851

R endkívüli ráfordítás ok

0

1

E . V állalkozás i tevékenys ég ráfordítás ai

25 595

3 372

Anyagjellegű ráfordítás ok

13 273

1 101

S zemélyi jellegű ráfordítás ok

11 524

2 072

É rtékcs ökkenési leírás

291

68

E gyéb ráfordítás ok

E gyéb ráfordítás ok

507

131

P énzügyi műveletek ráfordítás ai

0

0

R endkívüli ráfordítás ok

0

0

43 593

34 710

G . Adózás előtti vállalkozás i eredmény (B -E )

-721

3 057

H. Adófizetés i kötelezetts ég

-837

0

I. Tárgyévi vállalkozás i eredmény (G -H)

116

3 057

J . Tárgyévi közhas znú eredmény (A-D)

-3 266

-11 153

F . Ös s zes ráfordítás (D+E )

K elt: B udapes t, 2009.05.05

P .H.

………………..
a vállalkozás vezetője (képviselője)

21544938-7320-571-01

224/2000 (XII. 19.) K orm.rendelet

S tatis ztikai s zámjel

6. S zámú melléklet

01-14-000435
C égjegyzék s záma
E ötvös K ároly K HT.
Tájékoztató adatok
adatok E F t-ban
E lőző év

E lőző év(ek)

2007

módos ítás ai

T árgyév
2008

A. S zemélyi jellegű ráfordítás ok

18 372

A. s zemélyi jellegű ráfordítás ok

18 372

8 577

13 254

4 605

12 054

2 805

0

0

2. S zemélyi jellegű egyéb kifizetés ek

2 656

2 558

3. B érjárulékok

2 462

1 414

B . A s zervezet által nyújtott támogatás ok

2 466

Adott támogatás ok

2 466

1. B érkölts ég
ebből: - megbízás i díjak
ebből: - tis zteletdíjak

0

0

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

*

150
150

K elt: B udapes t, 2009.05.05
P .H.

8 577

3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht. 2008 évben nem részesült pályázatok útján elnyert
költségvetési támogatásokban.
− Vissza nem térítendő támogatás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 0MFBOO015/2007 "Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák
helyzetének javításában"
2.752.912,- Ft
Összesen: ………………………………………………………………………. 2.752.912,- Ft
A megítélt támogatás teljes összege 9.000.000,- Ft, azonban a projekt várható befejezésének
időpontja 2009. augusztus 31-e, így 2008. évben a mindössze a fenti támogatási előleg került
folyósításra és elszámolásra.
A fenti támogatási összegen kívül a pályázathoz kapcsolódóan 1.000.000,- Ft támogatási
előleg került kiutalásra a Társaság részére, melyet legkésőbb a projekt befejezésekor köteles
elszámolni a támogatás folyósítójával.
*

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Közhasznú Bevételek
Kapott támogatás állami szervtől
Kapott támogatás egyéb szervezettől
Kamatozó értékpapírok után kapott kamat
Kamatozó értékpapírok után a mérleg fordulónapjáig járó
kamat
Értékpapírok eladásából, lejáratából realizált
árfolyamnyereség
Közhasznú tevékenységből származó árbevétel
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított árbevétel
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított egyéb bevétel
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított pénzügyi
bevétel (banki kamat, árfolyamnyereség)
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított rendkívüli
bevétel
Összesen:
Vállalkozási Bevételek
Szolgáltatás nyújtás nettó árbevétele
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított árbevétel
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított egyéb
bevétel
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított pénzügyi
bevétel (banki kamat, árfolyamnyereség)
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított rendkívüli
bevétel
Összesen

Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordításai
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összesen
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összesen
Társasági adó (2008)
Összesen

2.752.912,- Ft
0,- Ft
362.330,- Ft
1.158.681,- Ft
547.649,- Ft
14.758.575,-Ft
226.889,-Ft
1.983,- Ft
226.572,-Ft
0,-Ft
20.035.591,-Ft
6.428.750,- Ft
74.494,-Ft
651,-Ft
74.391,-Ft
0,-Ft
6.578.286,-Ft

23.502.442,-Ft
6.457.406,-Ft
211.319,-Ft
165.160,-Ft
850.482,-Ft
1.355,-Ft
31.188.164,-Ft
1.200.799,-Ft
2.120.160,-Ft
69.382,-Ft
129.577,-Ft
313,-Ft
445,-Ft
3.520.676,-Ft
0,-Ft
34.708.840,-Ft

Költségek, ráfordítások költségnem szerint
Közüzemi díjak
Fogyóeszközök, irodaszerek, javítási anyagok,
egyéb anyagok
Szakkönyvek, dokumentációk
Takarítási költségek
Egyéb műszaki szolgáltatások
Postaköltség, futárszolgálat
Telefonköltség, mobiltelefon-költség
Sajtó, internet szolgáltatás
Könyvelés, adótanácsadás, adminisztráció
Könyvvizsgálat
Ügyvédi díjak
Üzletviteli tanácsadás, egyéb szakértői díjak
Reklám- és marketing költségek
Nyomdai költségek
Oktatási és továbbképzési költségek
Kiküldetési költség, taxiköltség, parkolás
Tolmácsolás, fordítási szolgáltatások díja
Egyéb különféle szolgáltatási díjak
Bankköltség, pénzügyi szolgáltatói díjak
Hatósági díjak, illetékek
Bérköltség
Magánszemélynek fizetett megbízási díjak
Magánszemélynek fizetett bérleti díj
Reprezentációs költségek
Bérjárulékok
Tárgyévi értékcsökkenési leírás
Közvetített szolgáltatások
Késedelmi kamat (késedelmes fizetés)
Adott támogatások (ösztöndíjak)
Adójellegű egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Elengedett követelések
Összesen:
Társasági adó (2008)
Összesen:
*

301.384,- Ft
200.501,- Ft
900.885,- Ft
283.330,- Ft
272.000,- Ft
67.922,- Ft
250.052,- Ft
301.903,- Ft
1.031.565,- Ft
398.333,- Ft
3.066.500,- Ft
12.949.416,- Ft
330.000,- Ft
1.822.620,- Ft
150.000,- Ft
21.100,- Ft
1.906.300,- Ft
18.167,- Ft
112.547,- Ft
17.333,- Ft
1.800.000,- Ft
2.805.048,- Ft
2.459.016,- Ft
99.329,- Ft
1.414.173,- Ft
280.701,- Ft
301.383,- Ft
66,- Ft
150.000,- Ft
131.474,- Ft
13.197,- Ft
850.795,- Ft
1.800,- Ft
34.708.840,- Ft
0,- Ft
34.708.840,- Ft

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht 2008. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:
− Alapítványi támogatás (Fundus): ................................................... 150.000,- Ft
Összesen: ............................................................................................ 150.000,- Ft

*

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK
KIMUTATÁSA

Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht 2008. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül
nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK,
ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht 2008. évben összesen bruttó 2.805.048,- Ft pénzbeli
juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek. Az Eötvös Károly Közpolitikai Kht 2008. évben
nem nyújtott természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
*

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Bevezető
A 2008. évet szakmailag sikeresnek ítéljük.
Az Eötvös Károly Intézet fontos politikai kérdésekben tett állásfoglalások, nyilvános
rendezvények (konferenciák, felhívások, kiadványok stb.) révén közvetlenül a
nagyközönséghez, a demokratikus politikai közösség egészéhez kíván fordulni, hogy felhívja
a társadalom és a kormányzat figyelmét egyes fontos kérdésekre. Ez segítheti a jogtudatos
közvélemény kialakulását, és jó esetben befolyásolhatja a közhatalmat gyakorlókat.
Fenti céljainak gyakorlati megvalósítása érdekében, az Eötvös Károly Intézet konkrét
közpolitikai javaslatokkal, koncepciókkal, háttértanulmányokkal közvetlenül a politikai
döntéshozókhoz fordul, hogy a felmerülő szabályozási kérdésekben jogállami és liberális
szellemű javaslatokat tegyen, és ilyen szellemű intézkedési tervek mellett hozzon érveket és
szempontokat.
Az egységes joggyakorlat és a demokratikus társadalomfejlődés érdekében az Eötvös Károly
Intézet hosszabb távú kutatásokat, felméréseket végez a demokratikus köztársaság egyes
intézményeinek (pl. bíróságok, önkormányzatok, rendőrségek) vagy közszolgáltatásainak
(oktatás, egészségügy, kultúrafinanszírozás stb.) állapotáról, amely kutatások az egyes
szakmai közvéleményeket célozzák, az ezekkel kapcsolatos politikai és szakmai viták
látókörét igyekeznek tágítani, és a későbbi közhatalmi döntésekhez próbálnak megbízható
információkat és szempontokat adni.

1. Közlemények, állásfoglalások, kezdeményezések
1.1. „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot?” közpolitikai vitasorozat
Az Eötvös Károly Intézet továbbra is feladatának érzi, hogy fontos közpolitikai kérdésekben
megfogalmazza álláspontját, ezért időről időre állásfoglalásokat, közleményeket tesz közzé,
amelyekben a jogállami értékeket kérte számon a döntéshozókon.
Fenti kezdeményezések egyike volt a „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot?” címen
meghirdetett nyilvános közpolitikai vitasorozat, melynek részeként az Eötvös Károly Intézet
és a Friedrich Ebert Stiftung közös szervezésében lebonyolított vitafórumokon, neves közéleti
személyiségek fejtették ki és vitatták meg álláspontjukat.
1.2. Együttműködési megállapodás a kisebbségi jogok országgyűlési biztosával
A jogvédelem és a közös fellépés hatékonyabbá tétele érdekében együttműködési
megállapodást írt alá a kisebbségi biztos a civil jogvédő szervezetekkel, közöttük az Eötvös
Károly Intézettel.
Fenti megállapodás célja, hogy a kisebbségi biztos és a civil szervezetek az eddigi,
kifejezetten a nemzeti és etnikai kisebbségek jogvédelmére korlátozódó kapcsolatát egy, a
felek érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartó kooperációra váltsa fel. A felek olyan

munkakapcsolatot kívánnak kialakítani, amelyben az eddigieknél
együttműködést sikerül majd elérni az emberi jogi sérelmek orvoslása terén.

hatékonyabb

A felek például konzultálnak majd a kisebbségi biztos jogalkotást érintő javaslatairól,
kölcsönösen egyeztetik álláspontjaikat a nemzetközi egyezmények kormánybeszámolói
elkészítésével összefüggésben, egyetértés esetén közösen lépnek fel, valamint
együttműködnek az egymás hatáskörébe tartozó esetek kölcsönös átadásában. A kisebbségi
biztos hatáskörét érintő témákban készített jelentéseiket és tanulmányaikat egymásnak
kölcsönösen megküldik, a kisebbségi biztos munkatársai a kisebbségi peres ügyekben
jogértelmezést adnak.
1.3. Kisebbségi támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés
Kisebbségi támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés címmel az intézet megkereste
azokat a közhatalmi szervezeteket, amelyeknek a közeljövőben feladatai lehetnek az
esélyegyenlőségi célú támogatások követhetővé tételével kapcsolatban. A megkeresésben az
intézet felhívta figyelmet arra, hogy van mód a roma támogatások hatékony és az adatvédelmi
követelményeket kielégítő, idősoros nyomon követésére. A megkeresés részben az Állami
Számvevőszéknek a magyarországi cigányság helyzete javítására fordított támogatásokat és
azok hasznosulását elemző tanulmányára volt válasz.
1.4. Állásfoglalás a népszavazás intézménye újragondolásának szükségességéről
Az Intézet a saját szervezésében tartott, a népszavazás intézményének mai formájának a
Magyar Köztársaság alkotmányos berendezkedésére gyakorolt hatásáról szóló nyilvános
beszélgetés, valamint a közbeszédben is megjelenő, a népszavazás jogi kereteinek
finomhangolására vonatkozó javaslatok alapján állásfoglalást adott ki az újragondolás
szükségességéről ás általa elképzelhetővé tartott irányairól.
1.5. Közlemény a polgári perrendtartás módosításáról
Az Intézet évek óta szorgalmazza az igazságügyi tájékoztatás Alkotmánynak megfelelő
törvényi szabályainak a megalkotását. Ebben a folyamatban fontos lépésként értékelte az
Intézet, hogy a polgári perrendtartás módosítása nyomán végre nem jogértelmezési kérdés,
hogy a nyilvános tárgyaláson kép- és hangfelvétel készíthető, és ez nem függ sem a bíróság
döntésétől, sem pedig a felvételen szereplő közfeladatot ellátó személyek személyes
hozzájárulásától. A felvételkészítést csak az azon szerepelni nem kívánó, nem közfeladatot
ellátó személyek kívánsága korlátozhatja. Ugyanez a módosítás rendezi az elektronikus
információszabadságról szóló törvény alapján közzé nem teendő ítéletek megismerhetővé
tételének kérdését. A módosítás nyomán az ítéletekhez és az ítélettel szembeni perorvoslat
során hozott, új eljárásra és új határozat hozatalára utasító végzésekhez bárki hozzáférhet,
azokról a per jogerős befejezését követő három hónap eltelte után, oldalanként háromszáz, de
határozatonként legfeljebb ötezer forint ellenében bárki anonimizált másolatot kaphat. Az
intézet ugyanakkor felhívta a figyelmet a szabályozás maradék hiányosságaira is.
1.6. Megjegyzések és javaslatok az IRM közrendvédelmi törvényjavaslatához
Megvizsgáltuk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapján megjelent előterjesztést,
amely a közrendet és köznyugalmat veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését
zavaró jelenségek elleni hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvények

módosításáról címet kapta. Észrevételeinket az egyes tervezett rendelkezésekhez elküldtük a
minisztériumnak, és nyilvánosságra is hoztuk.
1.7. Három szervezet közös álláspontja a közrendvédelmi törvényjavaslatról
A Kormány 2008. szeptember 12-én benyújtotta az Országgyűlésnek A közrend, valamint az
igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról
címet viselő törvényjavaslatát. Három szervezet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a
Szabadságogokért és az Eötvös Károly Intézet a jogalkotási folyamat egy korábbi fázisában
önállóan fejtette ki véleményét a tervezett rendelkezésekről, ezek a vélemények nagyrészt
egybevágtak. A később benyújtott törvényjavaslatról már közös álláspontot alakítottunk ki.
1.8. Sajtóbeszélgetés a környezeti adatok hozzáférhetőségéről
információszabadságról (nemzetközi konferencia)

és

általában

az

Két alapérték közös területéről lefolytatott háromnapos nemzetközi konferencia előadói a
környezet védelméről és az információ szabadságáról, valamint a két terület összefüggéseiről
tartottak előadásokat, különös tekintettel a ma Magyarország környezeti információnak
nyilvánosságára, valamint a kapcsolódó törvényalkotási és - széles értelemben vett jogalkalmazási lehetőségekre.

2. Kiadványok
2.1. Privacy Protection and Minority Rights
Az intézet elkészítette a Privacy Protection and Minority Rights című angol nyelvű kötetet. A
kötetben az intézetnek a kisebbséghez tartozás azonosításának és nyilvántartásának
jogrendszerben rejlő lehetőségeiről, valamint a megoldási tipológiáról szóló tanulmányai
jelennek meg, emellett megjelenik a tipológiára az MTA Jogtudományi Intézete
munkatársainak adott válaszaként is értelmezhető tanulmánya, továbbá egy, a Helsinki
Bizottságnak az etnikai alapú diszkrimináció magyarországi helyzetét a rendőri igazoltatások
gyakorlatának empirikus vizsgálatán keresztül elemző írás. A kötet nyomdai munkálatai –
tekintettel a feladat teljesítésére szolgáló előleg és az előző beszámolási időszak feladataival
összefüggő támogatás több mint egy éves késedelemmel történő folyósítására – 2008 végén
még folyamatban voltak
2.2. „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot?” közpolitikai vitasorozat előadásainak
írásos anyaga
A „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot?” címen meghirdetett közpolitikai vitasorozat
előadásainak írásos anyagát az Eötvös Károly Intézet a rendezvénysorozat céljával
összhangban az Országgyűlés Hivatalának rendelkezésére bocsátotta. AZ intézet tervezi, hogy
2009-ben az előadásokat kötetben megjelenteti.
.
3. Tanulmányok
3.1. Az elektronikus iratarchiválás szabályozásának koncepciója

Az elektronikus iratok egy része kívül esik a közirat gyakorlati fogalmán. Sokhelyütt
elfeledkeznek róla. A papíros bürokráciában a hivatali levelezést iktatták, titkárnők gépelték,
irattározták. A hivatalos minőségben írott e-maileknél vagy később kinyomtatott levelek
elektronikus változatánál mindez teljesen vagy részben hiányzik. A digitalizált iratok
egészének archiválási szabályai ma megoldatlanok. Kutatásunk a helyzet feltárása után
közpolitikai és jogalkotási javaslatokat tett a problémakör megfelelő, korszerű rendezésére. A
tanulmány alapvető célkitűzése az volt, hogy az elektronikus köziratok archiválásával
kapcsolatban szabályozási koncepciót vázoljon fel. A szerzők számoltak azzal, hogy stratégiai
és finanszírozási szinten számos eldöntetlen kérdés nehezíti a munkát. Ugyanakkor
álláspontunk szerint a hatályos szabályozási környezet adottságaiból, és az elérendő célok
elemzéséből meghatározhatók azok a beavatkozási eszközök, és ezen eszközök alapvető
tartalma, amelyek egyes konkrét kormányzati döntésektől függetlenül egy koherens rendszer
alapját jelenthetik. A tanulmány az alkalmazandó szabályozási eszközök elemzése mellett
érintette azokat a stratégiai és közpolitikai intézkedéseket, amelyek szintén szükségesek egy
működő rendszer létrehozásához.
3.2. A bírósági eljárások gyorsítása
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium civilisztikai szakállamtitkára arra kért bennünket,
foglaljuk össze azokat a javaslatainkat, amelyek szerintünk a bírósági eljárások gyorsítását
szolgálnák. Szokásainknak megfelelően, miután a javaslatainkat eljuttattuk a
minisztériumhoz, azokat közzé is tettük.
3.3. Tézisek az erőszakba torkolló tüntetések kezeléséről
2008-ban a gyülekezési jog gyakorlása körében olyan tüntetésekre került sor, amelyek
egyeseket erőszakos cselekmények elkövetésére késztettek. Az események nyomán sokan
kezdtek megoldások keresésébe, sokan keresték arra a választ, hogy hogyan lehetne a 2008
nyarán történteknek a jövőben elejét venni. Az Eötvös Károly Intézet rögzítette azokat a
téziseit, amelyek mentén – álláspontja szerint – az alkotmányosság, a jogállamiság és az
alapvető jogok tiszteletben tartása mellett a megoldáskeresés értelmes lehet. A tézisek
javaslatokat is kirajzolnak, ezek az egyes tézisekhez fűzött magyarázatokban és a téziseket
követő külön felsorolásban olvashatók. A téziseket az Eötvös Károly Intézet a DEMOS
Magyarország Alapítvány és a Progresszív Intézet megbízásából készítette 2008 júliusában és
augusztusában. Az intézet háttértanulmányt is készített a tárgyban.
3.4. Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a
környezetvédelemben
Két alapérték közös területéről szól e tanulmány: a környezet védelméről és az információ
szabadságáról. Mindkét érték önmagában is olyan jelentőségű, amelyet a XXI. században nem
szokás megkérdőjelezni. E két érték a környezeti adatok megismerésének szabadságában
találkozik. A tanulmány azt tárja fel, hogy ma Magyarországon milyen mértékben
nyilvánosak a környezeti információk, és törvényalkotási, valamint széles értelemben vett
jogalkalmazási javaslatokat fogalmaz meg az ezen adatok teljes körű napfényre kerülése
érdekében. A tanulmány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megrendelésére
készült. A minisztérium az Eötvös Károly Intézetet bízta meg a munka elvégzésével, aki a
megrendelést az EMLA Környezeti Management és Jog Egyesülettel és a Közép-európai
Egyetem Média és Kommunikáció Kutató Központjával együtt teljesítette. A tanulmányt az
EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület készítette, az Eötvös Károly Intézet és a

Közép-európai Egyetem Média és Kommunikáció Kutató Központjának javaslatait és
észrevételeit is figyelembe véve.
3.5. Az elektronikus információszabadság első két éve
2007-ben átfogó kutatást végeztünk az elektronikus információszabadság közzétételi
szabályainak való megfelelésről és az elektronikus adatigénylés magyarországi gyakorlati
lehetőségéről. A kutatásról a honlapunkon és a Népszabadságban is beszámoltunk korábban,
ám csak 2008-ban tettük közzé magát a kutatás eredményét összegző tanulmányunkat. Ennek
magyarázata az volt, hogy még a nyilvánosságra hozatal előtt meg akartuk ismertetni a
tanulmányt a vizsgált szervezetekkel, és lehetőséget szerettünk volna adni nekik arra, hogy
válaszoljanak a megállapításainkra. A vizsgált szervezetek észrevételeit összefoglaltuk,
válasz-leveleiket eredeti formában is letölthetővé tettük
3.6. Bírói függetlenség, számonkérhetőség, igazságszolgáltatási reformok
A fenti című, 2007-ben végzett kutatásunk eredményét 2008 elején hoztuk nyilvánosságra.
4. Információs jogi monitoring
A 2004-2007 évekhez hasonlóan az intézet a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus
Kormányzat Központ megbízásából 2008-ban is havi rendszerességgel ellenőrizte a
www.magyarorszag.hu címen elérhető internetes oldalt, valamint az azon keresztül elérhető
központi kormányzati rendszert a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok
nyilvánossága szempontjából. A vizsgálatok havi jelentésekkel zárultak. Az utóbbi időben a
jelentések mellett a fejlesztésekkel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekben adunk tanácsot a
megrendelőnek.
5. Roma program, Jedlik Ányos pályázat
Az Eötvös Károly Intézet e pályázat keretében 2008-ra a következő kérdések megvizsgálását
vállalta: A pozitív diszkrimináció a jogosultak nyilvántartása nélkül? Privacy-barát
technológiák (PET) alkalmazhatósága; Központi nyilvántartás, decentralizált nyilvántartások,
egyéb lehetőségek.
Az intézet elkészítette 2007-ben és 2008-ban A kisebbségi identitásválasztás szabadságának
alapjogi vonatkozásai, A kisebbséghez tartozás azonosításának és nyilvántartásának
jogrendszerben rejlő lehetőségei, valamint a Pozitív diszkrimináció és adatvédelem: a
megoldások tipológiája című tanulmányokat. Kutatásaink eredményét számos fórumon
igyekeztünk terjeszteni és szélesebb körben megvitatni. 2008. április 15-én a Mi fenyegeti a
Harmadik Köztársaságot? címet viselő vitasorozata részeként a Romák és nem romák közös
hazája: Magyarország címmel nyilvános eszmecserét tartott. 2008 júniusában Kisebbségi
támogatások hatékonysága és etnikai adatgyűjtés címmel az intézet megkereste azokat a
közhatalmi szervezeteket, amelyeknek a közeljövőben feladatai lehetnek az esélyegyenlőségi
célú támogatások követhetővé tételével kapcsolatban. A megkeresésben az intézet felhívta
figyelmet arra, hogy van mód a roma támogatások hatékony és az adatvédelmi
követelményeket kielégítő, idősoros nyomon követésére. A megkeresés részben az Állami
Számvevőszéknek a magyarországi cigányság helyzete javítására fordított támogatásokat és
azok hasznosulását elemző tanulmányára volt válasz. Az intézet tanulmányát is felhasználva –

az intézet munkatársa részvételével – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán az Alapjogi Tudományos Diákkör tevékenysége keretében dolgozták fel
a kisebbségi identitásvállalás – regisztráció problematikáját (az ülés időpontja: 2008. október
16.). Elsősorban a kutatás tárgyát érintő kérdésekben az intézet 2008. augusztus 26-án
együttműködési megállapodást kötött a kisebbségi biztossal. A megállapodás a kutatás tárgyát
érintő jövőbeli konzultációkra terjed ki. Az MTA Jogtudományi Intézetében szakmai
műhelybeszélgetés keretében a kisebbségi biztos és civil szervezetek bevonásával 2008.
június 24-én megvitatásra került a megoldási tipológia. Az intézet szekértője
vendégelőadóként 2008. október 8-án az Universität Luzern Rechtswissenschaftlichen
Fakultät Ethnic Relations című kurzusán számolt be a magyar alapjogvédelmi rendszerről,
ennek keretében az etnikai adatkezelés magyarországi kérdéseiről. Az Eötvös Károly Intézet
két munkatársa szerkesztésében, ám nem az intézet kiadásában megjelent kötetben
megjelentette a kutatás eredményét. [Székely Iván: Pozitív diszkrimináció és adatvédelem:
megoldások tipológiája. In: Székely Iván – Szabó Máté Dániel (szerk.:) Szabad adatok, védett
adatok 2. Információs Társadalomért Alapítvány, 2008., 231-249. pp.] E fenti publikációval
összefüggésben a kutatás eredménye a 2008. szeptember 16-án tartott könyvbemutatón is
ismertetésre került. Az intézet végül elkészítette a fentebb már jelzett Privacy Protection and
Minority Rights című angol nyelvű kötetet
Kelt: Budapest, 2009. március 18.
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