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1. A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Eötvös Károly Közpolitikai Nonrofit Kft
2. Képviselő: Dr. Majtényi László ügyvezető
3. Székhely: 1113. Budapest, Ulászló u. 43. (székhelyváltozás bejegyzése: Cg. 01-14000435/27. számú cégbírósági változásbejegyző végzésen 2005. november 25-i hatállyal).
4. Levelezési cím: 1113. Budapest, Ulászló u. 43
5. Adószám: 21544938-2-43
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet, megszerzésének dátuma: 2003.04.25
7. 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
8. A szervezet céljának rövid leírása:
Az Eötvös Károly Közpolitikai Kft-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.

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
*

Cg01-09-919542
Bírósági határozat szám

21544938-2-43
Adószám

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

a vállalkozás megnevezése: Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Közhasznú Kft

címe, telefonszáma: Budapest 1113 Úlászló u.43

Közhasznú
Egyszerûsített éves beszámoló
2010.
üzleti évrõl

Kelt:

Budapest, 2011 05. 24.
P.H.

(c)Hessyn szoftver

*

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v8.00c (8.0.3.267 /2010)

a vállalkozás vezetõje
(képviselõje)

*

www.hessyn.hu

Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

(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)

919

349

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

256

59

03.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

663

290

04.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

05.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

06.

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

57 130

34 482

07.

I. KÉSZLETEK

08.

II. KÖVETELÉSEK

3 351

9 086

09.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

37 166

15 559

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

16 613

9 837

11.

C. Aktív idõbeli elhatárolások

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+06.+11. sor)

59 203

34 831

13.

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

52 344

20 883

14.

I. Induló tõke

3 000

3 000

15.

II. Tõkeváltozás

47 413

49 344

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

1 781

-30 861

19.

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

150

-600

20.

E. Céltartalék

21.

F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)

2 849

415

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

2 849

415

25.

G. Passzív idõbeli elhatárolások

4 010

13 533

26.

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

59 203

34 831

Keltezés:

Budapest, 2011 05. 24.

(c)Hessyn szoftver

*

1 154

P.H.

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v8.00c (8.0.3.267 /2010)

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

*

www.hessyn.hu

Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

(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)

46 122

20 541

02.

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás

10 399

15 199

4 231

1 052

6 168

14 147
1 128

03.

a. alapítótól

04.

b. központi költségvetéstõl

05.

c. helyi önkormányzattól

06.

d. egyéb

07.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

21 926

08.

3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel

10 948

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

Keltezés:

*

8

2 609

4 206

7

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

201

1 276

201

1 250
17
9

(A+B)
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P.H.

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v8.00c (8.0.3.267 /2010)

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

*

www.hessyn.hu

Bírósági hat. szám:

Cg01-09-919542

Adószám:

21544938-2-43

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31

(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)

44 341

51 402

02.

1. Anyagjellegû ráfordítások

27 503

39 458

03.

2. Személyi jellegû ráfordítások

14 350

11 001

04.

3. Értékcsökkenési leírás

376

325

05.

4. Egyéb ráfordítások

17

355

06.

5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

2 095

263

07.

6. Rendkívüli ráfordítások

08.

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

51

1 876

09.

1. Anyagjellegû ráfordítások

29

1 730

10.

2. Személyi jellegû ráfordítások

11

88

11.

3. Értékcsökkenési leírás

2

20

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, 2011 05. 24.

22
9

16

44 392

53 278

150

-600

150

-600

1 781

-30 861

P.H.
a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

(c)Hessyn szoftver

*

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v8.00c (8.0.3.267 /2010)

*

www.hessyn.hu

Cg01-09-919542
Bírósági határozat szám

21544938-2-43
Adószám

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló
Tájékoztató adatok
2010.12.31

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

14 361

11 088

02.

1. Bérköltségek

10 960

8 581

9 160

7 439

301

229

3 100

2 278

03.

ebbõl: a. megbízási díjak

04.

b. tiszteletdíjak

05.

2. Személyi jellegû egyéb költségek

06.

3. Személyi jellegû költségek közterhei

07.

B. Nyújtott támogatások

08.

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés:

Budapest, 2011 05. 24.
P.H.

(c)Hessyn szoftver

*

Éves beszámoló nyomtatványkitöltõ program v8.00c (8.0.3.267 /2010)

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

*

www.hessyn.hu

3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft. 2010. évben az alábbi költségvetési
támogatásban részesült:
- Vissza nem térítendő támogatás OTKA
- Az alapjogok a bírósági itélkezésekben folyósított összeg:
- kimutatásra került a tárgyévben fel nem használt összeg elhatárolása után

4.714.000-Ft
1.052.492-Ft

Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft 2010. évben az alábbi adományokban részesül:
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány
célja, az alkotmányos értékek védelme
Folyosított összeg: 25.000 USD
5.216.500-Ft
-kimutatásra került a tárgyévben elhatárolás után:
769.160-Ft
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány
célja, működési finanszírozás.
Folyósított összeg: 25.000USD
5.213.000-Ft
-kimutatásra került a tárgyévben elhatárolás után:
1.480.992-Ft
-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány
célja: Kampányolási gyakorlat a 2010-es választások alatti kutatása
Folyosított összeg:
8.125.397-Ft
-kimutatásra került a tárgyévben elhatárolás után:
6.888.776-Ft

-Az adományozó: OPEN SOCIETY INSTITUTE BUDAPEST FOUNDATION, az adomány
célja: egyéb költségek fedezete
Folyosított összeg:
791.120-Ft
-kimutásra került a tárgyévben elhatárolás után:
335.320-Ft
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft 2010-ben az alábbi Európai Uniós
támogatásban részesült:
- European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Fundamental
Rights and Citizenship Programme, (BROAD projekt, főpályázó: Közép-európai Egyetem)
/4000EUR/:..........................
1.128.320-Ft
European Commission, Seventh Framework Programme, ETICA projekt, főpályázó: DE
Monfort University
Folyosított összeg: 6379,99EUR
1.699.566-Ft
2009. évről visszahatárolt összeg:
2.972.718-Ft
-kimutatásra került összeg:
4.672.284-Ft

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Közhasznú Bevételek
Kapott támogatás állami szervtől
Kapott támogatás egyéb szervezettől
Kapott támogatás EU-s pályázat
Kamatozó értékpapírok után járó kamat
Értékpapírok eladásából, lejáratából realizált
árfolyamnyereség
Közhasznú tevékenységre jutó arányosított egyéb bevétel
Közhasznú tevékenység pénzügyi bevétele (banki kamat,
pénzügyi rendezés árfolyamnyeresége)
Összesen:
Vállalkozási Bevételek
Szolgáltatás nyújtás nettó árbevétele
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Vállalkozási tevékenységre jutó arányosított árbevétel
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 (2010)
Ráfordítások összesen

1.052.492-Ft
14.146.532-Ft
1.128.320-Ft
1.360.299-Ft
2.695.222-Ft
8.135-Ft
150.147-Ft
20.541.147-Ft
1.250.000-Ft
16.000-Ft
501-Ft
9243-Ft
1.275.744-Ft
21.816.891-Ft
39.458.090-Ft
11.001.099-Ft
325.163-Ft
354.967-Ft
263.290-Ft
0-Ft
51.402.609-Ft
1.729.972-Ft
87.391-Ft
20.021-Ft
21.855-Ft
16.211-Ft
0-Ft
1.875.450-Ft
0,-Ft
53.278.059-Ft

Költségek, ráfordítások költségnem szerint
Közüzemi díjak
Fogyóeszközök, irodaszerek, javítási anyagok,
egyéb anyagok
Sajtófigyelés
Takarítási költségek
Egyéb műszaki szolgáltatások
Postaköltség, futárszolgálat
Telefonköltség, mobiltelefon-költség
Elektronikus előfizetési díj
Könyvelés, adótanácsadás, adminisztráció
Ügyvédi díjak
Ügyviteli, irodai szolgáltatás
Üzletviteli tanácsadás, egyéb szakértői díjak
Reklám- és marketing költségek
Nyomdai költségek
Adatfeldolgozás
Kiküldetési költség, taxiköltség, parkolás
Tolmácsolás, fordítási szolgáltatások díja
Egyéb különféle szolgáltatási díjak,
számítástechnikai
Bankköltség, pénzügyi szolgáltatói díjak
Hatósági díjak, illetékek
Bérköltség
Magánszemélynek fizetett megbízási díjak
Magánszemélynek fizetett bérleti díj
Reprezentációs költségek
Bérjárulékok
Tárgyévi értékcsökkenési leírás
Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
Késedelmi kamat (késedelmes fizetés)
Igénybevett egyéb szolgáltatás
Adójellegű egyéb ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Elengedett követelések
Összesen:
Társasági adó (2010)
Összesen:
*

122.351-Ft
226.043-Ft
300.000-Ft
290.250-Ft
69.122-Ft
73.305-Ft
334.109-Ft
12.814-Ft
831.000-Ft
54.400-Ft
1.449.847-Ft
29.845.926-Ft
18.750-Ft
285.000-Ft
1.710.000-Ft
896.788-Ft
875.141-Ft
621.375-Ft
152.855-Ft
12.000-Ft
1.142.286-Ft
7.439.285-Ft
2.599.028-Ft
228.757-Ft
2.278.162-Ft
345.184-Ft
225.015-Ft
35.119-Ft
407.958-Ft
91.147-Ft
25.541-Ft
279.501-Ft
0-Ft
53.278.059-Ft
0-Ft
53.278.059-Ft

5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft 2010. 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 Kft. 2010. 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 Kft. 2010. évben összesen bruttó 1.142.286 Ft
pénzbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek. Az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit
Kft. 2010. évben nem nyújtott természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.
*

8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
Ebben az évben az Eötvös Károly Intézet kutatási és közpolitikai tevékenységének
középpontjában a jogállami forradalom alkotmányának védelme állt. Az intézet az
alkotmányvédelem kérdésköreit ─ ahogy azt a 2008-2009-es években már megkezdte ─
különböző műfajokban (konferenciák, publikációk, közjogi javaslatok) dolgozta fel, illetve
népszerűsítette a védelem programját. Az intézet a 2010-ben esedékes országgyűlési
választási kampányt egészében és részleteiben, a korábbi kutatásai során megszerzett
tapasztalatait felhasználva vizsgálta, miközben kiemelt figyelmet fordított a kampányköltések
struktúrájára és mértékére is. Ebben az évben kezdtük el azt a több évre tervezett kutatást,
amely az alapjogoknak a bírósági jogalkalmazásban játszott szerepét és kívánatos modelljét
tárja fel.
Az intézetbe januárban visszatért az alapító elnök Majtényi László, aki korábbi
közmegbízatása miatt eddig szüneteltette intézeti tevékenységét.
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 kérte számon a döntéshozókon.
1.1. Alkotmányellenesek a választópolgárok adatainak a kampány céljaira való
továbbítását lehetővé tevő szabályok
Az Eötvös Károly Intézet álláspontja szerint alkotmánysértő a választási eljárásról szóló
törvénynek az a szabálya, amely lehetővé teszi, hogy a jelöltek és a jelölő szervezetek a
választási kampány utolsó heteiben megszerezzék mind a nyolcmillió választópolgár nevét és
lakcímét, akár nem, életkor vagy lakcím szerinti csoportosításban is. Az Eötvös Károly
Intézet, a törvényhely megsemmisítését kérve, indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz.
1.2. Rossz döntést hozott a Nyomozó Főügyészség
A Központi Nyomozó Főügyészség megtagadta a nyomozást a Kubatov-hangfelvétel
ügyében. Állásfoglalásunkban amellett érveltünk, hogy az ügyészségnek le kellett volna
folytatnia a nyomozást, mert az ismertté vált tények valószínűsítik a bűncselekmény
megvalósulását.
1.3. Nincs hatékony kontroll a nemzetbiztonság felett
Az Eötvös Károly Intézet, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International
Magyarország közös alkotmánybírósági indítványban támadta meg az április 1-jén hatályba
lépett minősített adatok védelméről szóló törvény, valamint a nemzetbiztonsági törvény több
rendelkezését.
1.4. Veszélyben az Alkotmánybíróság függetlensége
Az Országgyűlés elé került az az alkotmánymódosítási javaslat, amely át kívánta alakítani az
alkotmánybírákat jelölő parlamenti bizottság összetételét. Állásfoglalásunkban arra
figyelmeztettünk, hogy az alkotmányvédelem meggyengítése a parlamenti többség
legitimitását is veszélybe sodorja, érdemes ezért a döntés előtt a döntés következményeit
számba venni.

1.5. Nyílt levél a törvényhozásnak a média szabályozásáról szóló alkotmány- és
törvénymódosító tervekről
Az Országgyűlés nyáron tárgyalta az Alkotmánynak a véleménynyilvánítás szabadságával, a
sajtószabadsággal és az elektronikus médiával kapcsolatos rendelkezéseinek módosítását, a
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt, továbbá a
hírközlési ágazat és a média hatósági felügyeletét újraszabályozó törvényt.
Állásfoglalásunkban öt pontban érveltünk a tervezett szabályozás elfogadhatatlansága mellett.
1.6. Legyen béke, szabadság és egyetértés!
A közpolitika abszurditására gúnyos hangú közleménnyel reagáltunk, amelyben arról
tájékoztattuk a közvéleményt, hogy a Nemzeti Együttműködésről szóló Nyilatkozattal
kapcsolatos korábbi álláspontunkat felülvizsgáltuk, annak színes nyomatát, noha az irányadó
kormányhatározat erre bennünket nem kötelezett, intézetünk minden látogatója számára, igaz
az előírtnál valamivel kisebb formátumban, de jól észlelhető módon, faliújságunkon
közzétettük, a közzététel ünnepélyességét példamutatóan ízléses művirágokkal igyekeztük
megteremteni.
1.7. Az Eötvös Károly Intézet segít
A nemzetközi alkotmányfejlődésben minden bizonnyal mérföldkőnek számít majd a július 7én kelt T/649. szám alatt Lázár János és Dr. Kocsis Máté képviselők által jegyzett
törvényjavaslat, ismertebb nevén Lex Borkai. Gúnyos hangvételű közleményünkben
kodifikációs segítséget nyújtottunk a kormánytöbbségnek az Alkotmány olyan
módosításához, amely Borkai Zsolt országgyűlési képviselő érdekeit nem sérti.
1.8. Közlemény a párttámogatás változásáról
Az Országgyűlés a kormánytöbbség és részben az ellenzék szavazataival a politikai pártok
költségvetési támogatásának 15%-os csökkentéséről döntött. A lépést az előterjesztő
indokolása szerint a takarékosság tette szükségessé. Közleményünkben amellett érveltünk,
hogy a döntés tovább rontotta a pártfinanszírozás állapotát, és végső soron elvezethet a
közintézmények tekintélyének további hanyatlásához.
1. 9. Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint a módosított médiatörvény tizenegy
helyen sérti az Alkotmányt
Az EKINT szerint a médiatörvény 2010 nyarán módosított szövege alkotmányellenes, ezért
az alkotmánysértő rendelkezések megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
1. 10. Nyílt levél az ellenzéki pártokhoz, az alkotmánnyal foglalkozó társadalmi
szervezetekhez és független szakértőkhöz
Az Eötvös Károly Intézet szerint az ellenzéknek, az alkotmányt fontosnak tartó társadalmi
szervezeteknek, valamint a független szakértőknek nem kellene részt vennie az új alkotmány
előkészítésében. Arra figyelmeztetett, hogy mindezek részvétele az alkotmányt előkészítő
bizottságok munkájában, valamint a parlamenti vitában egy olyan új alkotmányt legitimál,
amelynek tartalmára – a kormánypártok által választott döntési technikák következtében –
semmilyen érdemi hatásuk nem lehet. Felkértük ezért őket, hogy legyenek hűek a hatályos
alkotmányhoz, és maradjanak távol az új alkotmány előkészítésétől. Így mentesülhetnek
ugyanis attól a morális tehertől, hogy részt vesznek a két évtizede működő, a szabadság és a
méltóság elvein alapuló, a hatalommegosztást és az alapjogok védelmét megfelelően biztosító
alkotmányos szerkezet lebontásában, és a helyébe lépő, bizonytalan alapokra építkező új
rendszer kialakításában.

1.11. Felhívás az alkotmányosság védelmében
Amikor az Országgyűlés elé került az az alkotmánymódosítási javaslat, amely korlátozni
kívánja az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható törvények körét, közleményben tudattuk,
hogy ha a javaslatot elfogadják, a hatályos alkotmányszöveg végérvényesen elszakad az
alkotmányos jogállami értékrendtől. Csak akkor mondhatjuk, hogy valóban van
alkotmányunk, ha az ki is kényszeríthető. Ha az alkotmánybíráskodást bizonyos
tárgykörökben eltörlik, az ezekben a témákban az alkotmány kikényszeríthetőségét szünteti
meg. Az alkotmány így többé nem funkcionálna a közhatalmat korlátok közé szorító és az
egyének jogait garantáló alaptörvényként, szabályainak betartása kizárólag a kormányzat
jószándékától függene.
1.12. Államalkotó tényezők maradnak-e a nemzeti és etnikai kisebbségek?
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet levélben fordult Salamon Lászlóhoz, az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság elnökéhez, melyben tájékoztatást kért arról, hogy a vezetésével
dolgozó bizottság tervezi-e a politikai nemzet alkotmányi fogalmának megváltoztatását, óhajte szakítani alkotmányunk azon tételével, miszerint a Magyarországon élő nemzeti és etnikai
kisebbségek részesei a nép hatalmának, államalkotó tényezők.
1.13. Az alkotmányozó többséghez az alkotmány védelmében
Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a
Szabadságjogokért jogvédő szervezet levelet írt a kormánypárti képviselőknek az
Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséről szóló törvényjavaslatokról. A három szervezet
arra kéri a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a jogállamiság alapvető fontosságú
intézményét lebontó törvényjavaslatokat.
1.14. Adatvédelmi tárgyú javaslatok a 2011. évi népszámlálás megvalósításához
A Központi Statisztikai Hivatal kezdeményezésére az adatvédelemmel az általánosnál többet
foglalkozó szervezetként a Társaság a Szabadságjogokét nevű jogvédő szervezettel együtt
2010 novemberében a 2011. évi népszámlálás sikeressége érdekében egy megbeszélésen
vettünk részt. A megbeszélésen aggasztó dolgokra derült fény. A megbeszélés végén a KSH
képviselői arra kértek bennünket, írásban foglaljuk össze álláspontunkat és javaslatainkat. Ezt
mi 2010. november 30-án tettük meg. A levélben összefoglaltuk, mit tartunk aggályosnak a
2011. évi népszámlálás megvalósításának tervében, illetve milyen változtatások lennének
álláspontunk szerint szükségesek ahhoz, hogy a polgárok jogai megfelelő garanciákat
élvezzenek. A KSH elnökének levelünkre érkezett válasza nem győzött meg minket arról,
hogy a népszámlálás a személyes adatok védelméhez való jog szabályainak és alkotmányos
értelmezésének megfelelően fog megvalósulni, ugyanakkor egyik javaslatunk, a munkahely
pontos megnevezése helyett a munkáltató jellegének megjelölésére vonatkozó lehetőség
megjelent az időközben kihirdetett 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben. Aggályainkat ez
az üdvözlendő megoldás azonban nem oszlatta el. A levelet az adatvédelmi biztosnak is
eljuttattuk.

2. Kiadványok
2.1. Rövidfilmek a magánéletről (és sérelmeiről)
A Közép-európai Egyetemmel és a Tilburgi
Egyetemmel közös (BROAD fantázianevű) projektünk
részeként elkészült, a magánéletet mint értéket
megjelenítő, a figyelmet a naiv internethasználatra, a
profilírozásra, az internetes „beetetési technikák”
gyakorlatára irányító videóink szerepelnek ezen a DVDn. A filmek bármilyen nonprofit célra szabadon
felhasználhatók, nyilvánosan vetíthetők, más weboldalra
feltölthetők. A filmek címét, rendezőjét fel kell tüntetni
és a filmek egységét meg kell tartani (CreativeCommonslicensz „Nevezd meg! – Ne add el! –
Ne változtasd! 2.5 Magyarország”). Tartalmazza a Virág, a HeavyBirthday, az Álompasi, a
Körömlakk és a Pizzarendelés című videókat. Rendezők: Fazakas Péter, Gergely Zoltán,
Horgas Ádám és Rohonyi Gábor. A filmek az Európai Bizottság „FundamentalRights and
Citizenship” programjának támogatásával készültek.
2.2. A személyiség burkai. Írások, tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére
Az Eötvös Károly intézet alapító elnöke, Majtényi László
hatvanadik születésnapját ezzel a meglepetés-kötettel
ünnepelte meg. A könyvben öt fejezetben (Az Én és a jog, Az
Én és a filozógia, Az Én és a társadalom, Az Én és a
művészet, Az Én...) sokféle írás olvasható, a tudományos
cikkektől a szépirodalmi alkotásokig, amelyekben két dolog
közös. Az egyik a témájuk: az ünnepelt által kedvelt témák
egyikével foglalkoznak, a személyiség, az egyéniség, az
individualitás védelmével, az egyén és a szűkebb vagy tágabb
közösség kapcsolatával. A másik pedig az, hogy szerzőik
ajándékként készítették barátjuknak, Majtényi Lászlónak. A
személyiség burkai cím így egyszerre utal a kötet témájára és
az ünnepelt személyiségének sokszínűségére.
A kötet szerzői: Angyal János, Báron György, Bíró Kriszta,
Csányi Vilmos, Esterházy Péter, Farkas János László, Fridli
Judit, Hanák András, Javorniczky István, Karácsony András, Karádi Éva, Kárpáti Magdolna,
Kis János, Komoróczy Géza, Kovács Kriszta, Kovács Zoltán, Lukácsi Béla, Majtényi Balázs,
Majtényi György, Majtényi Judit, Megyesi Gusztáv, Miklósi Zoltán, Navratil Szonja, Németh
Géza, Parti Nagy Lajos, Radnóti Sándor, Sajó András, Simon Éva, SomodyBernadette, Szabó
Máté Dániel, Szalai Júlia, Székely Iván, Tóth Gábor Attila, Török Bernát, Váradi Júlia, Vissy
Beatrix, Wessely Anna és Závada Pál.

3. Elemzések
3.1. Az igazságszolgáltatás nyilvánossága különös tekintettel a bírósági tárgyalások
nyilvánosságára
Az Eötvös Károly Intézet ezen, szociológiai kutatásokon is alapuló vizsgálatának összegző
tanulmánya az igazságszolgáltatás hatékonyabb működése érdekében több javaslatot is
megfogalmaz. Az Eötvös Károly Intézet szerint az igazságszolgáltatás nyilvánosságában
bármely elem elmozdítása, megváltoztatása a nyilvánosság és a működés egészére kihat. A
szabályozásnak különös figyelemmel kell lennie a nyilvánosság eszközeinek egymáshoz való
viszonyára. Az intézet szükségesnek tartja az igazságszolgáltatási tájékoztatásról szóló
egységes törvényi szabályozás megalkotását, amely a szervezet egészét és a nyilvánosság
minden eszközét lefedné, egyúttal növelné az igazságszolgáltatás átláthatóságát is, valamint
megszűntetné az eljárási törvényekben ma meglévő indokolatlan eltéréseket is. A
tárgyalásokon a hang- és képfelvételek készíthetősége különösen fontos, mert a
huszonegyedik századi médiafogyasztó közönség sokkal fogékonyabb a képi megfogalmazás
iránt, mint a korábbi korok publikuma. Kutatásunk arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak
olyan esetek, amikor a bírók úgy érzékelik, hogy munkájukat zavarja a hang- és
képfelvételeket készítő sajtó jelenléte, mégis kevéssé alkalmazzák felvételkészítés zavaró
hatásainak elkerülésére rendelkezésre álló szabályokat. A ma még hiányzó legjobb
jogszabályi háttér mellett sem tud megfelelően működni a nyilvánosság, ha bírói kar
fenyegetésként értékeli és érzi a nyilvánosság jelenlétét. A tárgyalás rendjét a sajtónak
tiszteletben kell tartania. Az Eötvös Károly Intézet a megoldást mindazonáltal nem a
tárgyaláson a felvételkészítést korlátozásában, hanem a bírák ezirányú képzésében és a
tárgyalás rendjét biztosító szabályok megfelelő alkalmazásában látja. Véleményünk szerint a
bíróságoknak a nyilvánosság tekintetében a korábbi gyakorlathoz képest kezdeményezőbben
lenne indokolt fellépniük, azaz nem elszenvedni kell a nyilvánosságot, hanem élni vele.
3.2. Alkotmányjogi teadélután: A kétharmad és az alkotmány
2010. március 23-án, kedden alkotmányjogi teadélutánt tartottunk, amelynek témái voltak:
Az alkotmányozó többség politikai céljai és érdekei az alkotmányozás történetében
Az alkotmányozó hatalom természete
Az alkotmányozás látható és előre nem látható következményei – károk és hasznok
A köztársasági alkotmány védelmének indokoltsága
Az alkotmányozás alkotmányos-technikai korlátai
Az alkotmányozás tartalmi korlátai
A teadélutánon előadást tarottBragyova András alkotmánybíró, Ludassy Mária filozófus,
filozófiatörténész, Miklósi Zoltán politikai filozófus, Paczolay Péter az Alkotmánybíróság
elnöke, Szigeti Tamás alkotmányjogász, Tóth Gábor Attila alkotmányjogász, Trócsányi
László alkotmánybíró és Vissy Beatrix alkotmányjogász.
3.3. Jogállamfigyelő sorozat
Az Eötvös Károly Intézet – mivel az államszervezeten belüli önreflexió a 2010-es közjogi
helyzetben csak korlátozottan működhet – a közhatalmon kívül álló megfigyelőként
rendszeres jelentésekben elemezte az alkotmányosság alapvető követelményeinek
érvényesülését. A HVG és az Eötvös Károly Intézet közös vállalkozása keretében havonta
rendszeresen mérlegre tette, miként áll az ország az alkotmányosság alapvető követelményei
terén. A mindenkori közhatalmon számon kell kérni az alkotmányosság elveinek
érvényesülését. Nem a finomhangolást, hanem a demokratikus hatalomgyakorlással szembeni
legalapvetőbb követelményeket kísértük figyelemmel, vagyis azokat, amelyeket a szabad élet
legfontosabb értékeinek tartunk. Folyamatosan értékeltük a közhatalomnak az

alkotmányosságot érintő lépéseit és terveit, a törvényjavaslatokat, továbbá a jelöléseket a
közjogi pozíciókra. A havi jelentések rövidített változatát a nyomtatott HVG-ben, a hosszabb,
teljes elemzést a HVG-online-on (www.hvg.hu) és az EKINT honlapján (www.ekint.org)
közöltük. Az egy-egy konkrét kérdésről kialakított saját álláspontunkat rendre szembesítettük
az alkotmányjoggal hivatásszerűen foglalkozó szakemberek körében végzett véleménykutatás
eredményével is. A havi elemzéseket továbbá minden alkalommal kiegészítette a tendenciákat
egyetlen mutatószámban kifejező, állandó kérdéseken alapuló HVG-EKINT jogállamiságindex. A sorozatot 2011-ben is folytattuk.
3.4. Az első törvényalkotási hullám értékelése
Másokkal együtt készített közös elemzésünkben összefoglaltuk az új törvényhozás
munkájának stílusáról, a jogállamiság alapvető garanciáinak felszámolásáról, a
büntetőpolitikáról, valamint a médiával és a nyilvánossággal, továbbá az átlátható állammal
kapcsolatos intézkedésekről szóló kritikáinkat. Az értékelés a Magyar Helsinki Bizottság, a
Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország és az Eötvös
Károly Intézet közös munkája.
3.5. A második hullám – a jogállam lebontása
A Társaság a Szabadságjogokért egyesülettel és a Magyar Helsinki Bizottsággal együtt
készített közös elemzésünkben ismételten összefoglaltuk a törvényhozás munkájáról, a
jogállamiság alapvető garanciáinak felszámolásáról szóló kritikáinkat. A három szervezet az
Országgyűlés tevékenységét abból a szempontból vizsgálta, hogy melyek azok az
intézményes fékek és ellensúlyok, amelyeket 2010 májusa óta a kormányzat közhatalmi
döntéssel kiiktatott vagy jelentősen meggyengített. Az elemzés emellett röviden bemutatta
azokat a jelentősebb, szeptember óta elfogadott jogszabály-módosításokat, amelyek
alkotmányossági aggályokat vetnek fel.
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
BroadeningtheRange Of Awarenessin 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

4.3. Alapjogi bíráskodás
2010-ben vette kezdetét az a hároméves kutatásunk, amelynek célja az alapjogi bíráskodás
hazai helyzetének, lehetőségeinek, és a vele szemben támasztott követelményeknek a
feltárása. A kutatást az OTKA támogatja.
5. 2011-es tervek
5.1. Írjuk át együtt a Médiatörvényt!
A kormány immár hajlik a médiáról szóló törvények módosítására, a módosításról szóló
törvényjavaslatot az Országgyűlés tárgyalja. Ugyan az Eötvös Károly Intézet álláspontja
szerint a jogállamiság alapértékeit, az Alkotmánybíróság fontos határozatait sértő hatályos
média-szabályozást egészében kellene hatályon kívül helyezni, és helyette új szabályozási
filozófia alapján új törvényt alkotni, mégis, inkább komoly, mint ironikus közös munkára
hívjuk a közönséget, mindenekelőtt a szakmabeli jogászokat, újságírókat: Segítsük az
Országgyűlés munkáját, próbáljuk rendbe hozni ezt a reménytelennek látszó szabályozást! A
www.mediatorveny.eu honlapon a hatályos törvény hibáit kijavító javaslatokat várunk.
Felkértünk általunk nagyra becsült médiajogászokat, hogy javaslataikkal segítsék ezt a
munkát ők is. A szerkesztést moderáljuk, mégpedig a nemzetközi és a hazai alkotmányos
követelmények figyelembevételével. A javaslatok megfogalmazóit arra kértük, hogy –
lehetőleg – adják nevüket a javaslataikhoz.
5.2. Mérték Médiaelemző Műhely
E tervezett projektünk az új médiatörvények hatálybalépése után a sajtó-, vélemény-,
szólásszabadság ügyét monitorozza majd, remélhetőleg ősztől, és működtetésével az intézet
folyamatos bírálatot kíván gyakorolni az online, írott, elektronikus sajtó szabadságát
szabályozó korlátozó állami tevékenység felett.
5.3. A harmadik köztársaság végnapjai – kötet megjelentetése
Ősszel szakkönyvet kívánunk kiadni az eltelt év magyarországi alkotmányos-közjogi
történésekről és ennek kronologikus, szakmai kritikájáról a "Jogállamfigyelő" projektben
felhalmozott ismeretek alapján.
5.4. Alkotmánybíróság-kritika
Amennyiben ennek forrásai biztosíthatóak lesznek, az alkotmánybíráskodás folyamatos
kritikáját is szeretnénk megszervezni.

