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1. A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft.
2. Képviselő: Dr. Szabó Máté Dániel ügyvezető igazgató (Tisztségviselő mandátuma
bejegyzése: Cg. 01-14-000435/28. számú cégbírósági változásbejegyző végzésen 2008.
április 29-i hatállyal. Jogviszony vége: 2010. április 21.).
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 a közhasznúsági .fokozat megszerzésének
dátuma:2003.04.25
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Cg. 01-09-919542 (2009. július 8.) Vezetve a
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál.
A cég átalakulással jött létre. Jogelőd adatai: Eötvös Károly Közpolitikai Közhasznú
Társaság Cg.01-14-000435
9. 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)
A Társaság 2009. évben az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány tulajdonosi körébe került
ajándékozási szerződés keretében.

Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31

(év/hó/nap)

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló mérlege

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.+05. sor)

939

919

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

454

256

03.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

485

663

04.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

05.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

06.

B. Forgóeszközök (07.+08.+09.+10. sor)

51 057

57 130

07.

I. KÉSZLETEK

08.

II. KÖVETELÉSEK

3 258

3 351

09.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

41 213

37 166

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

6 586

16 613

11.

C. Aktív idõbeli elhatárolások

1 780

1 154

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)

53 776

59 203

13.

D. Saját tõke (14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)

50 414

52 344

14.

I. Induló tõke

3 000

3 000

15.

II. Tõkeváltozás

55 510

47 413

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

-11 153

1 781

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

3 057

150

20.

E. Céltartalék

21.

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)

3 011

2 849

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

3 011

2 849

25.

G. Passzív idõbeli elhatárolások

351

4 010

26.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sor)

53 776

59 203

Keltezés:
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Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31

(év/hó/nap)

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 1/2. oldal

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(02.+07.+08.+09.+10.+11.+12.+13. sor)

02.

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

03.

a. alapítótól

04.

b. központi költségvetéstõl

05.

c. helyi önkormányzattól

06.

d. egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás

08.

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

09.

4. Tagdíjból származó bevételek

10.

5. Egyéb bevételek

11.

6. Pénzügyi mûveleletek bevételei

12.

7. Rendkívüli bevételek

13.

8. Aktivált saját teljesítmények értéke

14.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

15.

1. Árbevételek

16.

2. Egyéb bevételek

17.

3. Pénzügyi mûveletek bevételei

18.

4. Rendkívüli bevételek

19.

C. Összes bevétel

*

2 753

10 399

2 753

4 231

21 926
15 060

10 948

2 372

233
2 609
7

(15.+16.+17.+18. sor)

6 429

201

6 428

201

1

(A+B)

Budapest, 2010. 05. 05.

(c)Hessyn szoftver

46 122

6 168

07.

Keltezés:

20 185

26 614

46 323

P.H.

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v7.01d (7.1.4.251 /2010)

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

*
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Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.12.31

(év/hó/nap)

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
Eredménykimutatása 2/2. oldal
Sorszám

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

b

c

d

e

a

01.

D. Közhasznú tevékenység költségei
(02.+03.+04.+05.+06.+07. sor)

31 338

44 341

02.

1. Anyagjellegû ráfordítások

23 603

27 503

03.

2. Személyi jellegû ráfordítások

6 505

14 350

04.

3. Értékcsökkenési leírás

213

376

05.

4. Egyéb ráfordítások

165

17

06.

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

851

2 095

07.

6. Rendkívüli ráfordítások

08.

E. Vállalkozási tevékenység költségei
(09.+10.+11.+12.+13.+14.+15. sor)

3 372

51

09.

1. Anyagjellegû ráfordítások

1 101

29

10.

2. Személyi jellegû ráfordítások

2 072

11

11.

3. Értékcsökkenési leírás

68

2

12.

4. Egyéb ráfordítások

13.

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

14.

6. Rendkívüli ráfordítások

15.

7. Aktivált saját teljesítmények értéke

16.

F. Összes tevékenység költségei (D+E)

17.

G. Adózás elõtti vállalkozási eremény (B-E)

18.

H. Adófizetési kötelezettség

19.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

20.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Keltezés:

Budapest, 2010. 05. 05.

1

131
9

34 710

44 392

3 057

150

3 057

150

-11 153

1 781

P.H.
a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

(c)Hessyn szoftver

*

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v7.01d (7.1.4.251 /2010)

*

www.hessyn.hu

Cg01-09-919542
Bírósági határozat szám

21544938-2-43
Adószám

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok
2009.12.31

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

(év, hó, nap)

adatok E Ft-ban

Tételszám

A tétel megnevezése

Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A. Személyi jellegû ráfordítások

8 577

14 361

02.

1. Bérköltségek

4 605

10 960

2 805

9 160

03.

ebbõl: a. megbízási díjak

04.

b. tiszteletdíjak

05.

2. Személyi jellegû egyéb költségek

2 558

301

06.

3. Személyi jellegû költségek közterhei

1 414

3 100

07.

B. Nyújtott támogatások

150

08.

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

150

Keltezés:

Budapest, 2010. 05. 05.
P.H.

(c)Hessyn szoftver

*

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v7.01d (7.1.4.251 /2010)

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

*

www.hessyn.hu

3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 2009 évben az alábbi költségvetési
támogatásban részesült:
− Vissza nem térítendő támogatás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 0MFBOO015/2007 "Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák
helyzetének javításában"
4,230,930,- Ft
Összesen: ………………………………………………………………………. 4,230,930,- Ft
A megítélt támogatás tervezett összege 9,000,000,- Ft, volt. A projekt kezdése 2006.09.01, a
projekt befejezésének időpontja 2010.02.28. A projekt tényleges összege 7,983,842- Ft. A
tényleges összegből 2009. évben 3,230,930,- Ft került folyósításra valamint a korábbi évben
kimutatott 1,000,000,- Ft támogatási előleg került a tárgyévben elszámolásra.
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2009. évben az alábbi adományban
részesült:
- adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, adomány
célja,hogy az adományozott kutassa a nyilvánosság hozzáférését a törvénykezésben, 2009.
évben folyósított és kimutatott összeg:…………………………………………......5,918,000,Ft
- adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, adomány célja
egyszeri fordítási költség finanszírozása
2009-ben folyósított összeg:……………………………………………………250,000, Ft
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2009 évben az alábbi Európai Uniós
támogatásban részesült
- BROAD / 71,831,71 EUR /:…………………………………………………..21,426,680, Ft (A teljes összeg 70%-a, a maradék 2010 őszén pénzügyi elszámolás után várható.)
A projekt 2009.január 1-től indult, várható befejezése 2010 június 31.
- DE Monfort University támogatás ETICA projekt /12.759.98 EUR…………3,472,437,-Ft
Tárgyévben felhasznált támogatás 499,719 FT a fel nem használt összeg elhatárolásra került.
*

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Közhasznú Bevételek
Kapott támogatás állami szervtől
Kapott támogatás egyéb szervezettől
Kapott támogatás EU-s pályázat
Kamatozó értékpapírok után kapott kamat
Kamatozó értékpapírok után a mérleg fordulónapjáig járó
kamat
Értékpapírok eladásából, lejáratából realizált
árfolyamnyereség
Kártérítés
Közhasznú tevékenységből származó árbevétel
Közhasznú tevékenység (átterhelt költség) árbevétele
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított egyéb bevétel
Közhasznú tevékenység pénzügyi bevétele (banki kamat,
pénzügyi rendezés árfolyamnyeresége)
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
Összesen
Bevételek 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)
Ráfordítások összesen

4.230.930,- Ft
6.168.000,- Ft
21.926.399,-Ft
1.402.613,- Ft
1.148.452,- Ft
33.047,- Ft
212.000,-Ft
10.815.085,-Ft
133.222,-Ft
21.045,- Ft
24.381,-Ft
6.838,-Ft
46.122.012,-Ft
200.000,- Ft
535,-Ft
85,-Ft
62,-Ft
200.682,-Ft
46.322.694,-Ft
27.502.977,-Ft
14.350.557,-Ft
376.009,-Ft
16.912,-Ft
2.094.922,-Ft
0,-Ft
44.341.477,-Ft
28.842,-Ft
10.665,-Ft
1.624,-Ft
73,-Ft
9.047,-Ft
0,-Ft
50.251,-Ft
0,-Ft
44.391.628,-Ft

Költségek, ráfordítások költségnem szerint
Közüzemi díjak
Fogyóeszközök, irodaszerek, javítási anyagok,
egyéb anyagok
Szakkönyvek, dokumentációk
Takarítási költségek
Egyéb műszaki szolgáltatások, karbantartás
Postaköltség, futárszolgálat
Telefonköltség, internet
Elektronikus előfizetési díjak
Könyvelés, adótanácsadás, adminisztráció
Ügyviteli, irodai szolgáltatás
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
Bérleti díj
Reprezentációs költségek
Bérjárulékok
Tárgyévi értékcsökkenési leírás
Közvetített szolgáltatások
Késedelmi kamat (késedelmes fizetés)
Munkavállalónak biztosított egyéb költségtérítés
Adójellegű egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
(árfolyamveszteség)
Elengedett követelések
Összesen:
Társasági adó (2008)
Összesen:
*

50.406,- Ft
604.040,- Ft
,- Ft
268.998,- Ft
39.474,- Ft
146.352,- Ft
306.172,- Ft
94.315,- Ft
1.701.012,- Ft
184.077,- Ft
547.235,- Ft
17.036.428,- Ft
,- Ft
2.718.966,- Ft
,- Ft
499.719,- Ft
280.000,- Ft
311.307,- Ft
150.589,- Ft
,- Ft
1.800.000,- Ft
9.159.964,- Ft
2.458.971,- Ft
208.527,- Ft
3.100.313,- Ft
377.633,- Ft
133.757,- Ft
5.000,- Ft
92.419,- Ft
,- Ft
11.985,- Ft
2.103.969,- Ft
,- Ft
44.391.628,- Ft
0,- Ft
44.391.628,- Ft

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft 2009. évben cél szerinti juttatásokat
nem nyújtott.
*

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 Nonprofit Közhasznú Kft 2009. 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 Nonprofit Közhasznú Kft 2009. évben összesen bruttó
1.800.000,-Ft pénzbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek. Az Eötvös Károly
Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évben nem nyújtott természetbeni juttatást vezető
tisztségviselőinek.
*

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
2009-ben folytattuk eredeti célkitűzéseink megvalósítását, álláspontunk szerint sikeresen.
Valamennyi alaptevékenységünkben jelentős munkát végeztünk. Fontos közéleti kérdésekben
tett állásfoglalások, nyilvános rendezvények (konferenciák, felhívások, kiadványok stb.)
révén közvetlenül a demokratikus politikai közösség egészéhez fordultunk számos esetben.
Ezzel kívántuk segíteni a jogtudatos közvélemény kialakulását, és jó esetben befolyásolni a
közhatalmat
gyakorlókat.
Konkrét
közpolitikai
javaslatokkal,
koncepciókkal,
háttértanulmányokkal közvetlenül a politikai döntéshozókhoz fordultunk, a felmerülő
szabályozási kérdésekben jogállami, liberális szellemű javaslatokat tettünk, és ilyen szellemű
intézkedési tervek mellett hoztunk érveket és szempontokat. Hosszabb távú kutatásokat,
felméréseket végeztünk a demokratikus köztársaság egyes intézményeinek állapotáról, amely
kutatások az egyes szakmai közvéleményeket célozták, az ezekkel kapcsolatos politikai és
szakmai viták látókörét igyekezték tágítani, és a későbbi közhatalmi döntésekhez próbáltak
megbízható információkat és szempontokat adni.
2009-ben az intézet társasági formája és tulajdonosa megváltozott, ettől az évtől az intézet
nonprofit korlátolt felelősségű társaság formájában működik, amelyben az egyedüli üzletrésztulajdonos az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány.
1. Közlemények, állásfoglalások, kezdeményezések
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 kéri számon a döntéshozókon.
1.1. Vélemény az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvényjavaslatról és az ahhoz
benyújtott módosító javaslatokról
Az Eötvös Károly Intézet felkérésre elvégezte az elektronikus közszolgáltatásról szóló
T/6767. számú törvényjavaslat és az ahhoz benyújtott módosító és kapcsolódó módosító
javaslatok véleményezését.
1.2. Szervezetek nyilatkozata a közhatalom kirekesztő megnyilvánulásáról
A miskolci rendőrkapitány 2009. január 30-i nyilatkozata és az ezt követő fejlemények után
fontosnak tartottuk rögzíteni, miért elfogadhatatlan, ha egy rendőri vezető úgy nyilatkozik,
hogy egy településen a közterületi rablásokat kizárólag cigányok követik el.
1.3. Elégtelen az államfő megszólalása a romákat ért támadásokkal kapcsolatban
Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Jogvédő Iroda, a Roma Polgárjogi Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért szervezetek
levélben kérték a köztársasági elnököt, hogy emelje fel szavát a rasszizmus és az előítélet
ellen. Ezt hosszú ideig nem tette meg, ezért a levelet nyilvánosságra hoztuk.
1.4. A korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezése
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a korrupció ellenes küzdelem jegyében egy négy
jogszabálytervezetet magában foglaló törvénycsomagot készített el. Az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet üdvözölte a jogalkotó korrupció elleni fellépés iránti elkötelezettségét és
szándékát. Szükségesnek tartottuk azonban rögzíteni, hogy álláspontunk szerint a korrupció
elleni hatékony fellépés záloga csak és kizárólag egy olyan korrupcióellenes stratégia lehet,

amely mind jogi, mind jogon kívüli, társadalompolitikai eszközök összefüggő és összehangolt
rendszerét hozza létre.
1.5. Közlemény Szabó Máté ombudsman nyilatkozatáról
Az Eötvös Károly Intézet az állampolgári jogok országgyűlési biztosának elhíresült
nyilatkozata után úgy tekinti, hogy amíg Szabó Máté tölti be ezt a tisztséget, nincs a Magyar
Köztársaságnak általános ombudsmanja.
1.6. Közlemény a holokauszttagadásról és azon álláspontról, amely szerint ezt büntetni
kellene
„Nem az a kérdés, hogy a Holocaust tagadása bűn. A Holocaust tagadása bűn. A Holocaust
tagadása a történelmi tények meghamisítása. Ostobaság. Nem is az a kérdés, hogy az
antiszemita és rasszista nézetek hangoztatása bűn. Az antiszemitizmus és a rasszizmus is bűn.
A kérdés az, hogy a Holocaust tagadására a büntetőjogi megtiltása és büntetése-e a megfelelő
válasz.”
1.7. Nyílt levél az alkotmányozóhoz
Az alkotmány egy igen jelentős módosítása miatt nyílt levelet fogalmaztunk meg az
Országgyűléshez. Ezt megelőzően valamennyi országgyűlési képviselőnek személyre szóló
levelet küldtünk, amelyben arra kértük őket, ne támogassák az átgondolatlan és veszélyes
alkotmánymódosítást.
1.8. Jogforrási rendszer átalakítása – levél az Alkotmányügyi bizottságnak
Ellentmondásosnak tartottuk azt az Országgyűlés elé terjesztett alkotmánymódosító javaslatot,
amely új jogforrási típus bevezetését javasolja. Álláspontunk szerint a javasolt
alkotmánymódosítás tovább zilálná az egyébként is sok ellentmondástól terhelt jogforrási
rendszerünket, ezért levelet írtunk az Alkotmányügyi bizottságnak.
1. 9. Hozzászólás a kisebbségi és az adatvédelmi ombudsman etnikai adatok kezeléséről
szóló jelentéséhez
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos
nemrégiben közös jelentést tett közzé az etnikai identitással és származással, valamint ezek
percepciójával kapcsolatos adatok kezeléséről és a szabad identitásvállalás korlátairól. Az
Eötvös Károly Intézet munkatársai számára fontos érték a szabad identitásvállalás, az egyéni
autonómia, a magánszféra védelme, valamint a kisebbségek tagjainak védelme és
esélyegyenlősége, ezért szükségesnek látták, hogy jobbító és segítő szándékkal a két biztos
figyelmébe ajánljanak olyan további, a jelentés elkészítésekor megítélésük szerint figyelmen
kívül hagyott szempontokat, amelyek a jelentés továbbgondolásakor hasznosak lehetnek. Az
Intézet e szempontokat figyelmébe ajánlotta az ombudsmani ajánlások címzettjeinek is, hogy
az ajánlások elfogadásának mérlegelésekor ezeket is számításba vegyék.
1. 10. Amicus curiae az elektronikusinformációszabadság-törvény egy rendelkezése
tárgyában
Az Alkotmánybíróság az elektronikus információszabadságról szóló törvény egy szakaszának
alkotmányosságát vizsgálja a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma vezetőjének
beadványa alapján. A beadványban foglalt érvekkel az Alkotmánybírósághoz címzett
levélben vitatkozunk.
1.11. Levél a köztársasági elnöknek a minősített adat védelméről szóló törvényről

Az Országgyűlés 2009. december 14-én fogadta el a minősített adatok védelméről szóló
törvényt. Az országgyűlési képviselők azonban sajnálatosan egy olyan javaslatot fogadtak el,
amely álláspontunk szerint több elemében is ellentétes az Alkotmánnyal. Két, az
információszabadságot fontos ügynek tartó társadalmi szervezettel együtt arra kértük a
köztársaság elnökét, hogy kezdeményezze a törvény előzetes normakontrollját.
2. Kiadványok
2.1. Privacy Protection and Minority Rights
Az intézet 2008 és 2009 fordulóján elkészítette a Privacy
Protection and Minority Rights című angol nyelvű kötetet, amely
2009-ben jelent meg. 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 Köztársaságot?” A közpolitikai
vitasorozat előadásai
A „Mi fenyegeti a Harmadik Köztársaságot?” címen
meghirdetett közpolitikai vitasorozat előadásainak írásos
változatát az Eötvös Károly Intézet könyv formában kiadta. A
könyvet 2009. október 20-án Gombár Csaba mutatta be.

2.3. A harmadik köztársaság alkotmányának értékei
Az elmúlt 20 évben fontos közéleti szerepet betöltő
személyeket kerestünk meg levélben azzal a kéréssel, hogy
válaszoljanak arra a kérdésre, számukra mi a mindenképpen
megmentendő az alkotmányból. A visszaérkező kevés számú
választ egy internetes oldalon tettük közzé. A célunk ezzel az
volt, hogy megmutassuk, az alkotmány védendő érték, nem
szabadon lecserélhető.
www.alkotmanyertekei.hu

3. Elemzések
3.1. Tézisek a szólásszabadság védelmében
Az intézet munkatársai tömören és közérthetően foglalták össze álláspontjukat a
szólásszabadságról és annak aktuális korlátozási kísérleteiről. Az így megírt téziseket az Élet
és Irodalom 2009. április 24-i számában jelentettük meg.
3.2. Bírósági ítéletek az interneten
Az Eötvös Károly Intézet egy, az igazságszolgáltatás nyilvánosságával foglakozó kutatása
részeként azt vizsgálta, hogy mennyiben hozzáférhetők Magyarországon a bírósági
határozatok. A kutatást 2010-ben folytatjuk.
3.3. Az elektronikus információszabadság jogi garanciáinak felülvizsgálata
E tanulmány a közérdekű adatok elektronikus nyilvánosságának és átláthatóságának az
érvényesülését szolgáló magyarországi garanciákról szól. Azokról a garanciákról, amelyek
jogszabályaink szerint ugyan léteznek, a valóságban mégsem működnek megfelelően,
valamint azokról a garanciákról is, amelyek megalkotása még mindig várat magára.
3.4. Beszélgetéssorozat a holokauszt tagadásának büntethetőségéről
Nem nyilvános beszélgetéssorozaton vettünk részt, ahol azzal foglalkoztunk, milyen esélyei,
következményei vannak a kriminalizálásnak, és milyen érveket lehet használni a javaslattal
szemben. A beszélgetéssorozaton részt vett Kis János, Dénes Balázs, Fridli Judit, Somody
Bernadette, Bárd Károly, Lattmann Tamás, Sonnevend Pál, Nagy Boldizsár, Tóth Gábor
Attila és Szabó Máté.
4. Folyamatban lévő projektek
4.1. BROAD
A Közép-európai Egyetemmel és a Tilburgi Egyetemmel közösen – részben európai uniós
források felhasználásával – az Eötvös Károly Intézet a magánszféra védelmével kapcsolatos
új projektbe kezdett, amelynek munkacíme: BROAD. A BROAD egy betűszó, a Broadening
the Range Of Awareness in Data protection cím rövidítése, a projekt tehát az adatvédelemmel
kapcsolatos tudatosság elmélyítésével foglalkozik. Három elkülöníthető tevékenységet
folytatnak az együttműködő szervezetek: a projekt magában foglal egy, az informatikusok
körében végzett felmérést a magánszféra-tudatosságról, létrehozunk egy, az informatika és a
magánszféra-védelem közös kérdéseivel foglalkozó internetes oldalt, valamint professzionális
és amatőr kreatív termékek (például videoklipek) készítésén, készíttetésén dolgozunk,
amelyeket széles körben fogunk terjeszteni. Ebben pályázatot is közzétettünk.
Bővebben: www.broad-project.eu
4.2. ETICA
Egy európai konzorcium részeként a jövő technológiáival kapcsolatos európai döntéshozatal
etikai kérdéseinek figyelembe vételét, illetve ennek lehetőségeit vizsgáló FP7
keretprogramban támogatott projekt.
Bővebben: www.etica-project.eu
5. Tervek 2010-re
Ebben az évben az Eötvös Károly Intézet kutatási és közpolitikai tevékenységének
középpontjában a jogállami forradalom alkotmányának védelme áll. Az intézet az

alkotmányvédelem kérdésköreit – ahogy azt az 2008-2009-es években már megkezdte –
különböző műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) kívánja feldolgozni,
illetve a védelem programját népszerűsíteni.
Az intézet az idén esedékes országgyűlési választási kampányt egészében és részleteiben, a
korábbi kutatásai során megszerzett tapasztalatait felhasználva vizsgálja, miközben kiemelt
figyelmet fordít a kampányköltések struktúrájára és mértékére is. Az elvégzett tényfeltárás
alapján a közvéleményhez fordulunk, és a jogalkalmazó, jogalkotó szerveknek címzett újabb
közpolitikai javaslatokat teszünk, nem kizárva az esetlegesen feltárt törvénysértések esetén az
indokolt intézkedések megtételét.
Ebben az évben kezdjük el azt a több évre tervezett kutatást, amely az alapjogoknak a bírósági
jogalkalmazásban játszott szerepét és kívánatos modelljét tárja fel.
Tekintettel arra is, hogy várhatóan ez lesz az év egyik legaktuálisabb közjogi,
társadalompolitikai kihívása, az Eötvös Károly Intézet, amennyiben sikerül ehhez forrást
biztosítani, a demokratikus irányítást, az önszabályozást és a társadalmi ellenőrzést
hatékonyan alkalmazó médiaszabályozás koncepcióján is munkálkodni kíván.
Az intézetbe ez év januárjában visszatért az alapító elnök Majtényi László, aki korábbi
közmegbízatása miatt eddig szüneteltette intézeti tevékenységét.
……………………………………………………..
Dr. Majtényi László ügyvezető

