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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. 2013-ban is folytatta a jogállam alapértékeinek
hatékony védelmére irányuló munkáját. A Kft. a 2013-as évben változatlanul a megingott
alkotmányosság helyreállításának igényével lépett fel, megszólalásaiban kiállva az egyenlőség,
az átláthatóság, valamint a szólás- és sajtószabadság értékei mellett. Idén kiemelten fontosnak
tartottuk, hogy a közvélemény figyelmét a választások tisztaságának fontosságára irányítsuk,
és szót emeljünk a választójog szabadságát csorbító új szabályokkal szemben.
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. 2013-ban sem hanyagolta el elemzői
tevékenységét – nagy jelentőségű ügyekben rendszeresen közreadta nyilvános álláspontját, és
folyamatosan tanulmányokat készített a jogállami értékekkel kapcsolatos dilemmák
vizsgálatára.
A fentieken túl a Kft. nagyobb projektjei 2013-ban is folytatódtak, továbbá a projektek köre új
elemmel is bővült.
•

Az OTKA által támogatott, időközben sikerrel lezárult kutatás során azt vizsgáltuk,
hogy az alapjogok hogyan érvényesülnek a bíróságok ítélkezésében.

•

A PRISMS elnevezésű Európai Uniós projekt keretében a technológiának biztonságra
és a magánszférára gyakorolt hatásait vizsgáltuk meg.

•

Az IRISS nevű Európai Uniós projekt keretében pedig a bűncselekmények üldözését és
a terrorizmus megfékezését szolgáló megfigyelési módszereknek a demokratikus
társadalmak berendezkedésére gyakorolt hatásait elemeztük.

•

2013 májusa óta továbbá részt veszünk a FINEC elnevezésű, szintén Európai Unió által
támogatott projektben, amely egy hatékony korrupció-ellenes keretrendszer kialakítását
célozza a közép- és kelet európai régióban.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. emberi és állampolgári jogok védelme
Közhasznú tevékenység megnevezése:

emberi és állampolgári jogok védelme

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

8,000,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. ismertsége és elismertsége a 2013-as évben
tovább nőtt, köszönhetően elsősorban a médiában való intenzív jelenlétének. Az intézetet a’89es alkotmány értékeinek egyik legfontosabb szószólójaként tartják nyilván, véleménye az
alkotmányosságot érintő kérdésekben kiindulási pontként szolgál az alkotmányosság
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-2helyreállításában érdekelt közéleti szereplők számára. Közhasznú tevékenységünk 2013. évi
célkitűzését összességében elértük, dacára annak, hogy egyre több közéleti téma igényli
megszólalásunkat.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem
értéke

eredménytartalék

Felhasználás célja

-1 614 intézményi költségek fedezete
-1 614

Összesen:

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

célszerinti juttatás

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző év

Ügyvezető

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

74 451

42 077

0
0
0

0
0
0

0
74 451
81 389

0
42 077
36 916

18 478
73 643
-6 938

16 611
31 757
4 897

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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Előző év

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

Tárgyév

0

0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

58 264
-2 041
0.30

X
X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0.00
0.89
0

X
X

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
- Az intézet munkatársain keresztül aktívan részt vesz a hazai közéletben, megszólalásaiban
következetesen kiállva az egyéni szabadság és az alkotmányosság alapértékei mellett. Az
intézet munkatársai rendszeres szereplők a nyomtatott és elektronikus sajtóban, nagy számban
jegyeznek nyilatkozatokat és publicisztikákat, melyek a nyilvánosság széles köréhez jutnak el.
Ahogyan az elmúlt években, az intézet 2013-ban is élt az irónia fegyverével, felrázva a
közvéleményt a demokratikus elvek súlyos sérelmét okozó visszásságok passzív szemléléséből
(Majtényi László, Hogyan lettem a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke – az Élet és
Irodalomban megjelent értekezés, Legyen béke, szabadság és egyetértés! – nyilatkozat, Darák
Péter fiktív levele Orbán Viktornak, stb.).
Kritikával illettük az Alkotmánybíróságról szóló törvény arra irányuló (időközben már
hatályba lépett) módosítás-tervezetét, hogy a már megválasztott alkotmánybírák mandátuma ne
szűnjön meg a 70. életévük betöltésével, hanem mindaddig hivatalban maradjanak, ameddig a
tizenkét éves mandátumukat ki nem töltik.
Reflektáltunk az Alkotmánybíróság azon határozatára, amely az Alaptörvénnyel összhangban
állónak találta a 2006. őszi tömegoszlatások ügyében keletkezett, kizárólag rendőri jelentésen,
illetve rendőri tanúvallomáson alapuló ítéleteket semmissé nyilvánító törvényt. A határozattal
kapcsolatban nyilvánosságra hoztuk azon meggyőződésünket, hogy az Alkotmánybíróság
érvelése a bírói függetlenséget gyengíti.
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-4A választások tisztaságának elősegítése érdekében más civil szervezetekkel összefogva a
konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
módosítására, kiemelve, hogy a választási visszaélések elvi lehetőségét korlátozó ajánlások
teljesítése minden politikai szereplőnek egyformán érdeke.
Hagyományos jogállamfigyelő tevékenységünk keretében elemzéseket adtunk közre,
elsősorban az Alaptörvény-módosítások tárgyában. A Magyar Narancs 2013/19. számában
megjelent, az alkotmányos helyreállítás feladatai a negyedik módosítás után című írásunk
rámutat, hogy az Alaptörvény negyedik módosítás érdemben tovább rontotta a hazai
jogrendszer alkotmányos minőségét. Az elemzés kijelöli az alkotmányos helyreállítás
lehetséges pályáit, gyakorlati megvalósítási javaslatokat is megfogalmazva. Az ötödik
Alaptörvény-módosításhoz kapcsolódóan az EKINT a Magyar Helsinki Bizottsággal és TASZszal közös értékelésében megállapította, hogy az Alaptörvény korrekciója nem javított a hazai
alkotmányosság állapotán. Álláspontunk szerint az Alaptörvény gyakori módosítása
egyértelművé teszi, hogy a politikai hatalom birtokosa az Alaptörvényt az aktuálpolitikai
érdekérvényesítés eszközeként használja. Az elemzésben egyenként értékeltük az átvezetett
módosításokat (az OBH elnöke ügyáthelyezési jogának megszüntetése, a politikai hirdetések
médiaszolgáltatásban való közzététele szabályainak látszólagos módosítása, a vallási
közösségek közötti nyílt megkülönböztetés Alaptörvénybe foglalása).
- Számos esetben kezdeményeztünk jogi eljárásokat, amely tevékenység 2012. óta van jelen
szakmai profilunkban.
Hangot adtunk egyet nem értésünknek azon – az intézet által benyújtott alkotmányjogi panasz
nyomán hozott – döntéssel kapcsolatban, melyben az Alkotmánybíróság úgy foglalt állást,
hogy nem sérti a magánszférához való jogot a Terrorelhárítás Központ azzal, hogy bírói
jóváhagyás nélkül, csupán miniszteri engedély birtokában bárkit megfigyelhet. Az intézet
kérelemmel fordult a strasbourgi bírósághoz a magyar kormánnyal szemben, az Emberi Jogok
Európai Egyezménye 8. cikkének megsértése miatt, és lépéseket tett annak feltárására,
biztosított-e az érdemi ellenőrzés a terrorelhárító szerv magánszemélyeket megfigyelő
működése felett.
A szociális temetésről szóló törvényi rendelkezések megalázó és diszkriminatív volta miatt az
alapjogi biztoshoz fordultunk, javasolva, hogy kezdeményezze a temetkezésről szóló törvény
alkotmánybírósági vizsgálatát – a szociális temetés bevezetését a kormány időközben el is
halasztotta.
Alkotmányjogi panaszt nyújtottunk be az Alkotmánybírósághoz annak a bírói gyakorlatnak a
megváltoztatása érdekében, amely jogsértésként szankcióval sújtja az intézkedő rendőrökről
készített minden olyan felvétel közzétételét, amelyekhez a közhatalom képviselőjeként eljáró
rendőrök nem járultak hozzá.
- Különböző rendezvények megszervezésével vállalkoztunk a közbeszéd élénkítésére és az
alkotmányos értékek népszerűsítésére.
Folytattuk Rendszerkritikai esték című rendezvénysorozatunkat, 2013-ban a téma a
felsőoktatás reformja volt. A Könyvtár Klubban Erdős Virág olvasta fel verseit, KollárKlemencz László pedig zenélt. A kerekasztal-beszélgetésben Berács József, Geréby György és
Polónyi István vett részt, a vitát Kazai Viktor vezette.
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-5Az intézet „Résnyire zárt ajtó” címmel rendezett konferenciát az alkotmányjogi panasz
alkotmány- és alapjogvédelemben betöltött szerepének megvitatására. A rendezvényt Sólyom
László nyitotta meg az alkotmányjogi panasz magyarországi történetéről szóló expozéjával,
majd a nap folyamán Hanák András, Tóth Gábor Attila, Chronowski Nóra, Lápossy Attila,
Vissy Beatrix, Frőhlich Johanna, Sepsi Tipor és Hüttl Tivadar tartották meg előadásaikat,
Majtényi László és Somody Bernadette moderálásával. A konferencia az előadók kerekasztalbeszélgetésével zárult.
Válaszul arra, hogy az Országgyűlés a 2013 márciusában elfogadott alaptörvény-módosítással
hatályon kívül helyezte az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági
határozatokat, annak érdekében, hogy az alkotmányosságnak az egyes alkotmánybírósági
határozatokban megfogalmazott tételei tovább éljenek, egy-egy hatályon kívül helyezett
határozat „örökbefogadására” szólítottuk fel az állampolgárokat. A programban 403
örökbefogadásra került sor. Az örökbefogadással egyidejűleg, azon örökbefogadókat, akik
pénzadománnyal is hozzájárultak egy-egy hatályon kívül helyezett határozat
„örökbefogadásához”, oklevéllel ismertük el, az így összegyűlt adományt, az alaptörvénymódosítással emberi jogaikban egyik legsúlyosabban sértett emberek, a hajléktalanok számára
ellátást nyújtó Fűtött utca – éjjeli menedékhely és nappali melegedő javára utaltuk át.
Az örökbefogadási program keretében Rajk László "Hiányzó…" sorozata újabb munkáiból
nyílt kiállítás a Mucius Galériában, melyet Majtényi László nyitott meg. A kiállítás kurátora
Sebestyén Zoltán.

8.2. Támogatási programok bemutatása
8.2.1. "IRISS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

"IRISS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési
Keretprogram
EU Bizottsága

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.02.01-2015.01.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

30,826
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

9,495

- tárgyévben felhasznált összeg:

9,495

- tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
8,710
785

Felhalmozási:
Összesen:

9,495

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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-6Az Eötvös Károly Intézet 2012 februárja, vagyis a projekt indulása óta részt vesz az Increasing
Resilience in Surveillance Societies (IRISS) kutatási projektben, amely az EU FP7-es
programja keretében kilenc európai országból 16 intézmény együttműködésével folyik. Az
EKINT részéről Székely Iván és Vissy Beatrix vesz részt a kutatásban; a projekt indulásakor
Navratil Szonja közreműködött a munkában.
Az EKINT szempontjából a 2013-as év legfontosabb eseményei, illetve kutatási eredményei az
alábbiak voltak:
•

2013. április, Milánó: az IRISS kutatási konzorcium munkatalálkozója (Székely I. és
Vissy B. részvételével)

•

2013. május, Budapest: a WP5 munkacsomag résztvevőinek munkatalálkozója
(Székely I. és Vissy. B. részvételével), Székely Iván prezentációjával a
posztkommunista országok adatvédelmi jogi és társadalmi sajátosságairól

•

2013. június, Hamburg: a WP5 munkacsomag résztvevőinek munkatalálkozója
(Székely I. részvételével)

•

2013. október, Bécs: az IRISS kutatási konzorcium munkatalálkozója (Székely I. és
Vissy B. részvételével)

Az EKINT kutatóinak – a 2012-es év intenzív elméleti kutatásai és azok írásos eredményei
után – ebben az évben három munkacsomagban volt jelentős szerepük:
WP3 (Case studies): itt az EKINT a magyarországi hitelminősítési gyakorlat (credit scoring)
elemzésével, jogszabályi hátterének feltárásával, a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtésével,
interjúk készítésével vizsgálta e sajátos területen a megfigyelésnek a demokratikus
társadalmakra gyakorolt hatásait. A brit Open University által vezetett vizsgálat magyar
eredményeiből kutatási jelentés született.
WP5 (Exercising democratic rights under surveillance regimes): Ennek az empirikus
kutatásnak a célja, hogy a gyakorlatban tesztelje az egyének saját személyes adataikhoz való
hozzáférési jogának érvényesíthetőségét. A Sheffield-i Egyetem vezette munkában az Intézet
munkatársai három fázisban vettek részt: az első fázisban feltárták és írásban elemezték e jog
magyarországi szabályozottságát, a másodikban – egyeztetett módszertan szerint – tesztelték
az adatkezelők azonosíthatóságát és elérhetőségét különféle adatkezelési szektorokban, a
harmadik fázisban pedig egyedi tájékoztatást kértek saját személyes adataikról az állami és
magánszektor-beli adatkezelők széles körétől, beleértve a multinacionális cégek magyarországi
vállalatait is. Az empirikus vizsgálatok eredményeiről részletes kutatási beszámolók születtek.
WP6 (Resilience options): Ez a munkacsomag a társadalom azon képességét elemzi a
megfigyelések kontextusában, hogy mennyire képes kiheverni a megfigyelések általi káros
behatásokat, illetve rugalmasan ellenálló (reziliens) stratégiákat kidolgozni egyéni, csoport- és
társadalmi szinten. Az Intézet kutatója a diktatórikus és poszt-diktatórikus társadalmak ilyen
jellemzőit elemezte tanulmányában.
A 2013-as év eredményei közé tartozik a projekt első évében folytatott elméleti kutatások
megjelentetése tanulmánykötet formájában (Surveillance in Europe, Routledge,
előkészületben), amelyben az EKINT kutatói által írt fejezet is szerepel.
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-7A WP6 munkacsomagban elkezdett kutatást az EKINT és az Edinburgh-i Egyetem kutatói
továbbfejlesztették; ennek egyik eredménye a 2014 áprilisában, Barcelonában megrendezett
kétévenkénti Surveillance Studies Network (SSN) konferencián tartott előadás (Charles Raab,
Richard Jones and Iván Székely, "Taking ‘resilience’ seriously: exploring its implications in
the context of surveillance"), amelynek írott anyaga publikációként is megjelenik.

8.2.2. "PRISMS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram
Támogatási program elnevezése:

"PRISMS" EU Kutatási és
Technológiafejlesztési Keretprogram

Támogató megnevezése:

EU Bizottsága

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2012.02.01-2015.07.30

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

13,113
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5,232

- tárgyévben felhasznált összeg:

6,521

- tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
5,750
771

Felhalmozási:
Összesen:

6,521

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Eötvös Károly Intézet tagja a 2012-ben alakult PRISMS (Privacy and Security Mirrors)
kutatási konzorciumnak, amely az EU FP7 program keretében végzi tevékenységét, további hét
európai intézménnyel együttműködve. Az intézetet a PRISMS projektben Székely Iván,
valamint a projekt indulásakor Navratil Szonja, később Uszkiewicz Erik, majd Altsach
Szabina, végül Somody Bernadette képviseli.
A 2013-as év legfontosabb eseményei, illetve kutatási eredményei az Intézet szempontjából az
alábbiakban foglalhatók össze:
•

2013. február, London: a PRISMS kutatási konzorcium munkatalálkozója (Székely I.
részvételével), amelyen Székely Iván és Charles Raab bemutatták a 216 nemzetközi
felmérés átfogó elemzését összegző prezentációjukat

•

2013. május, Brüsszel: a WP5 munkacsomag résztvevőinek munkatalálkozója (Székely
I. és Uszkiewicz E. részvételével), amelyen a magyar résztvevők beszámoltak a jogi
elemzés előzetes eredményeiről

•

2013. augusztus, London: a 27 EU tagállamra kiterjedő empirikus vizsgálat
kidolgozóinak munkatalálkozója (Székely I. részvételével)
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2013. november, Brüsszel: félidei beszámoló a projekt eddigi eredményeiről
(Székely I. részvételével)

Az első év elméleti megalapozása után 2013-ban az Eötvös Károly Intézet kutatóinak
elsősorban az alábbi kutatási tevékenységekben volt szerepük:
WP5 (Privacy, data protection and security from a legal perspective), ezen belül az Emberi
Jogok Európai Bírósága határozatainak elemzése és ehhez módszertan kidolgozása;
WP7 (Analysis of existing public opinion and social values surveys), amelyben az EKINT és
az Edinburgh-i Egyetem kutatói a LiSS (Living in Surveillance Societies) elnevezésű, COST
Action típusú kutatási projektben elkezdett munkájukat fejlesztették tovább;
valamint az EU összes tagállamára kiterjedő survey koncepciójának kidolgozása (WP9: Survey
of citizens’ privacy and security perceptions).

8.2.3. OSI (Grant Number OR 2013-04826 projekt) működési támogatás
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

"F-OSI" működési támogatás
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2013.03.01-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

7,870
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

7,870

- tárgyévben felhasznált összeg:

7,870

- tárgyévben folyósított összeg:

7,870

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

7,870

Felhalmozási:
Összesen:

7,870

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az intézet jelen közhasznúsági melléklet 8.2. bekezdésében említett valamennyi olyan tevékenységét,
amelynek finanszírozására egyéb forrás nem állt rendelkezésére, ezen működési támogatás
felhasználásával valósította meg. Ide tartoznak az intézet hagyományos jogállamfigyelő és
alkotmányvédő tevékenységének ellátása mellett a tárgyévben szervezett rendezvények és konferenciák
megvalósítási költségei.

8.2.4. "OTKA" Alapjogok a bírósági ítélkezésben
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Támogató megnevezése:

"OTKA" Alapjogok a bírósági ítélkezésben
Költségvetési támogatás

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

x

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2010.09.01-2013.08.31

Támogatás összege (1000HUF)

10,965
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

- tárgyévben felhasznált összeg:

2,364

- tárgyévben folyósított összeg:

0

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,364

Felhalmozási:
Összesen:

2,364

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Intézet a projektévben tovább folytatta, majd lezárta az alapjogok bírósági ítélkezésben
való érvényesülését vizsgáló kutatását.
A projektévben kidolgoztuk, rendszereztük és elemeztük az alapjogi ügyek helyes eldöntését
segítő, ún. alapjogi követelményeket. A projektév végére elkészült az alapjogi
követelményeket, valamint az azokhoz kapcsolódó, a követelmények megvalósulását vizsgáló
rendesbírósági ítéletelemzéseket összefoglaló munka. E munka eredményeit megvitattuk
alapjogi ügyek vitelével foglalkozó gyakorlati szakemberekkel. A projektév másik fő
feladataként lezártuk az alapjogi ítélkezés elméleti kérdéseivel foglalkozó tanulmánykötetet. A
kutatók több alkalommal műhelybeszélgetés keretében vitatták meg az alapjogi ítélkezés
kidolgozott koncepcióját. A 2013-as év folyamán, egészen a kutatás lezárásáig folyamatosan
bővítettük az alapjogi ítéletek adatbázisát időközben született, illetve jogvédő szervezetektől
időközben érkezett bírósági határozatokkal.
A kutatás a célkitűzéseinek megfelelően három, egymáshoz szervesen kapcsolódó
eredménnyel zárult. Egyrészről – közel négyszáz rendesbírósági ítélet feldolgozása és
szelekciója alapján – felépült az az alapjogi ítéleteket összegyűjtő, interneten bárki által
elérhető adatbázis, amely amellett, hogy megalapozta a jelen kutatás további eredményeit,
forrásként szolgálhat az alapjogi ítélkezést elemző későbbi kutatások számára is. Másrészt a
kutatás kidolgozta és tanulmánykötetbe foglalta az alapjogi ítélkezés egységes és átfogó
fogalom- és követelményrendszerét, amelyet beillesztett az alapjogi ítélkezés intézményi
környezetének, illetve az alapjogi bíráskodás szociológiai feltételrendszerének keretei közé.
Végül, e két kutatási pillérre támaszkodva, azonosította és rendszerbe foglalta az alapjogi
ítélkezés során alkalmazandó általános, az egyes alapjogok sajátosságaitól függetlenül
érvényesülő alapjogi követelményeket, amelyek a rendesbíráskodás számára konkrét ügyekben
is hasznosítható módon közvetítik az alapjogok funkciójából következő absztrakt szabályokat.
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8.2.5. FINEC
Támogatási program elnevezése:

FINEC (Promoting an Effective Anti-Corruption
Framework in the Central and Eastern European
Countries)

Támogató megnevezése:

EU HRC, Visegrad Fund

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

X

más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2015. május 31-ig

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

8,014,
- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1,677

- tárgyévben felhasznált összeg:

1,677

- tárgyévben folyósított összeg:

8,014

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:
Dologi:

X
1,660
17

Felhalmozási:
Összesen:

1,677

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az intézet 2013 májusa óta vesz részt a FINEC elnevezésű, szintén az Európai Unió által
támogatott projektben, amely egy hatékony korrupció-ellenes keretrendszer kialakítását
célozza a közép- és kelet európai régióban. A projekt a Visegrádi Alap és az Európai Unió „a
bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” programjának társfinanszírozásában jött létre,
Csehország, Szlovákia, Észtország, Lengyelország és Magyarország részvételével, és
elsősorban az információszabadság, a politikai pártok finanszírozása, valamint a közérdekű
bejelentések kérdéskörével foglalkozik, egyéb kapcsolódó témák mellett.
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***
A közhasznúsági melléklet vége
End of the Report
***

Rövid tájékoztató az EKINT 2013. évi gazdálkodásáról
2013-ban az EKINT teljes költségvetése 42 077 000 Forint volt.
Az EKINT-nek ebben az évben 17 730 000 Forintot projektek finanszírozására fordított bevétele volt
az alábbiak szerint:
"IRISS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram – 9 495 000 Forint
"PRISMS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram – 5 232 000 Forint
EU FINEC – 1 677 000 Forint
EU ETICA – 1 326 000 Forint1
Az EKINT-nek ebben az évben 24 347 000 Forint nem projektfinanszírozásra fordított bevétele volt az
alábbiak szerint:
OSI (Grant Number OR 2013-04826 projekt) működési támogatás – 7 870 000 Forint
Adomány magánszemélyektől – 11 034 000 Forint
Gazdasági tevékenység bevétele – 5 196 000 Forint
Pénzügyi műveletek eredménye – 247 000 Forint
A vastagon szedett pontokról részletesen beszámol ez a Közhasznúsági melléklet.

1

Megjegyzés: a projekt 2011 lezárult, 2013-ban az EKINT már nem végzett ehhez kapcsolódó tevékenységet, de
az elszámolási szabályok szerint a projekttámogatás utolsó részösszege a donor felé való teljes elszámolást
követően kerül kiutalásra.

Short description of EKINT’s financial sources in 2013
In 2013 the total budget of EKINT amounted to 42 077 000 HUF.
In this year EKINT received 17 730 000 HUF for project financing as follows:
"IRISS" EU Framework Programme for Research and Technological Development – 9 495 000
HUF
"PRISMS" EU Framework Programme for Research and Technological Development –
5 232 000 HUF
EU FINEC – 1 677 000 HUF
EU ETICA – 1 326 000 HUF2
In this year EKINT received 24 347 000 HUF for not project financing purposes as follows:
OSI (Grant Number OR 2013-04826 project) institutional grant – 7 870 000 HUF
Donation from private individuals – 11 034 000 Forint
Result on economic activities – 5 196 000 Forint
Result on financial operations – 247 000 Forint
Items in bold are detailed in this Report above (in Hungarian).

2

Note: the project ended in 2011, in 2013 EKINT did not carried out any activity regarding to this project.
Because of the grant rules of the donor the final payment was transferred only after the approval of the final
report on the project.

