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21544938-2-42
Adószám:
Cégjegyzék szám: 01-09-919542

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat
A mérleg fordulónapja: 2015. december 31.

1000HUF
A.

Befektetett eszközök

A.I.

Immateriális javak

A.II.

Tárgyi eszközök

A.III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

B.I.

Készletek

B.II.

Követelések

B.III.

Értékpapírok

B.IV.

Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

Előző év

Tárgyév

166
0
166
0

72
0
72
0

11 038
0
9
0
11 029

24 154
0
115
0
24 039

0

0

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

11 204

24 226

D.

Saját tőke

D.I.

Jegyzett tőke

D.II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

D.III.

Tőketartalék

D.IV.

Eredménytartalék

D.V.

Lekötött tartalék

D.VI.

Értékelési tartalék

D.VII.

Mérleg szerinti eredmény

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

F.I.

Hátrasorolt kötelezettségek

F.II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

F.III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

- 781
3 000
0
0
3 283
0
0
-7 064
0
6 965
0
0
6 965
5 020

1 623
3 000
0
0
-2 513
0
0
1 136
0
1 056
0
0
1 056
21 547

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

11 204

24 226
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21544938-2-42
Adószám:
Cégjegyzék szám: 01-09-919542

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.
Alaptevékenység
Előző év
Tárgyév

1000HUF
I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)

XII.

Adófizetési kötelezettség

Vállalkozási tevékenység
Előző év
Tárgyév

Összesen
Előző év
Tárgyév

0
0
16 921
4 406
20 619
137
537

0
0
33 385
9 514
18 138
147
4 887

5 730
0
25
4 374
234
46
102

79
0
0
2
9
0
0

5 730
0
16 946
8 780
20 853
183
639

79
0
33 385
9 516
18 147
147
4 887

-8 778
396
0

699
433
0

999
160
14

68
0
0

-7 779
556
14

767
433
0

396
-8 382
129
0

433
1 132
0
0

146
1 145
44
0

0
68
0
0

542
-7 237
173
0

433
1 200
0
0

129
-8 253
0

0
1 132
64

44
1 189
0

0
68
0

173
-7 064
0

0
1 200
64
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Adószám:
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Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

1000HUF

Alaptevékenység
Előző év
Tárgyév

Vállalkozási tevékenység
Előző év
Tárgyév

Összesen
Előző év
Tárgyév

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)

-8 253

1 068

1 189

68

-7 064

1 136

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-8 253

1 068

1 189

68

-7 064

1 136
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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. profiljához igazodóan a 2015-ös év folyamán is a
jogállamiság ügyének napirenden tartása és a jogállam alapértékeinek védelme érdekében végezte
munkáját.
2015-ben a menekültválság miatt korábban nem tapasztalt humanitárius válsághelyzet következett be
Magyarországon, amely szokatlan élességgel irányította a figyelmet az emberi jogok kérdésére. A Kft.
ezért 2015-ben következetes megszólalásokkal állt ki az emberiesség üzenete mellett, és különféle
eszközökkel igyekezett segítségnyújtásra ösztönözni az állami alapjogvédelmi intézményrendszert.
2015-ben továbbá változatlanul napirenden tartottuk az alkotmányosság helyreállításának ügyét. Az idei
évben emellett kiemelt figyelmet fordítottunk az oktatásra, következetes megszólalásokkal tiltakozva a
politikusok iskolai pártpolitizálása ellen, és tevőleges eszközökkel fellépve az ehhez kapcsolódó
jogellenes politikai befolyásolási kísérletek megelőzése és kezelése érdekében. Az Eötvös Károly
Intézet 2015-ben is megszólalt, ha a jogállamiság értékei veszélyben forogtak: a közélet az
alkotmányosság szempontjából kiemelt jelentőségű ügyeiben nyilvános álláspontokat adtunk közre,
melyeket elemzésekkel is alátámasztottunk.
Az alaptevékenység mellett a Kft. a 2015-ös évben is továbbvitte korábban le nem zárult nagyobb
projektjeit, a projektek körét pedig további elemekkel bővítette.
•

2015. január 31-én zárult le az IRISS (Increasing Resilience in Surveillance Societies)
elnevezésű hároméves nemzetközi kutatási projekt, amely az Európai Unió 7.
Keretprogramjának támogatásával valósult meg, és amelyben Magyarországot az Eötvös
Károly Nonprofit Közhasznú Kft. képviselte. A projekt általános célja az volt, hogy a
bűncselekmények üldözését és a terrorizmus megfékezését szolgáló megfigyelési módszerek
demokratikus társadalmak berendezkedésére gyakorolt hatásait elemezze.

•

A 2015. májusi projektzárásig aktívan részt vettünk egy korrupciókezeléssel foglalkozó, szintén
az Európai Unió által támogatott kutatásban, melynek célja egy hatékony korrupció-ellenes
keretrendszer kialakítása volt Közép- és Kelet- Európában. A kutatás eredményéből kiadvány
készült.

•

A 2015 júniusáig zajló PRISMS elnevezésű Európai Uniós projekt keretében tovább
folytatódott a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság kapcsolatának elemzésére irányuló
kutatómunka. A kutatás végső célja volt számba venni mindazokat a tényezőket, melyek
szerepet játszanak egy adott technológiának a biztonságra és a magánszférára gyakorolt
hatásában.

•

2015 januárjától az alkotmányosság ügyének hatékony kommunikációjára és széleskörű
képviseletére vállalkoztunk egy az Open Society Institute Budapest Foundation támogatásával
megvalósuló projektben (a projekt címe: Hatékony kommunikáció és szélesebb társadalmi
támogatottság). A projekt 2017. december 31-ig tart.

•

2015 áprilisában a Rockefeller Brothers Fund és az Open Society Institute támogatását is
elnyertük Egyetemi Polgár című projektünk megvalósítására, melynek célja, hogy ráébressze az
egyetemeken tanuló fiatal értelmiségieket a közügyekben történő részvétel fontosságára.

•

2015 októberétől egy hat civil szervezetből álló konzorcium vezetőjeként veszünk részt egy a
Holland Királyság Külügyminisztériuma által támogatott, 2017 februárjáig tartó oktatási
anyagok fejlesztésére irányuló projektben, melynek címe Youth Engagement for Conscious
Citizenship.
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2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. emberi és állampolgári jogok védelme
Közhasznú tevékenység megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

emberi és állampolgári jogok védelme
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Lakosság
8,000,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben az alkotmányosság ügyének hatékony kommunikációját célzó projektünkkel is összhangban
az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. folyamatosan jelen volt mind az online, mind a print
médiában. A Kft. munkatársai számos rádiós és televíziós interjút adtak az év során, folyamatosan
növelve a széleskörű nyilvánosság érdeklődését közhasznú céljai iránt. Az intézet véleményét az
alkotmányosságot érintő kérdésekben továbbra is kiindulási pontként kezelik, a köztársasági alkotmány
értékei kapcsán a Kft. szakértelme megkerülhetetlen. Az alkotmányosság helyreállításáról közreadott
alkotmánypolitikai vázlatunk széleskörű társadalmi vitát generált, melyben több politikai párt és egyéb
szerveződés, valamint számos, a közbeszéd formálásában jelentős szereppel bíró magánszemély is
megszólalt. Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. az alkotmányos értékek népszerűsítése
érdekében az év folyamán több rendezvényt is szervezett a nagyközönség részére. Tapasztalataink
szerint hetente több alkalommal is előfordulnak olyan közéleti témák, melyben szükség van
megszólalásunkra, ezért eredményeink folyamatosak.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)
célszerinti juttatás
Összesen:

Előző időszak

Tárgyidőszak

0
0

0
0

Előző időszak

Tárgyidőszak

0
0

1 999
1 999

Előző időszak

Tárgyidőszak

23 405

33 897

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Ügyvezető
Összesen:

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel
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Előző időszak

Tárgyidőszak

0
0
0

0
0
0

0
23 405
30 469

0
33 897
32 697

20 853
25 699
-7 064

18 147
32 686
1 136

0

0

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
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
X
X
X
X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. intenzíven részt vesz a hazai közéletben, és a nagy
nyilvánosság előtt képviseli az egyéni szabadság és az alkotmányosság alapértékeit. Az általunk
jegyzett nyilatkozatok és publicisztikák a különböző médiumokon keresztül tevékenységünk stabil
szűkebb közönsége mellett a nyilvánosság széles körét is igyekeznek megszólítani.
Ennek érdekében az intézet sok esetben él a humor és az irónia eszközeivel, sikerrel irányítva a
közvélemény figyelmét a demokratikus elvek sérelmét okozó visszásságokra. A közéleti anomáliákkal
és a közjogi intézményrendszer diszfunkcióival foglalkozó elemzéseinkben rendszeresen állítottunk
görbe tükröt a hatalom elé, időnként a provokatív akcióktól sem riadva vissza. Egy példa: 2015
januárjában levélben tájékoztattuk a köztársasági elnököt arról, hogy hiába okolja a
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kapcsolatos tévedéséért, mert ezt a közjogi tisztséget már megszüntették.
Az intézet igazgatója, Somody Bernadette 2015. január 2-án nagy hatású beszédet mondott az
Operaháznál, a Most mi! – tüntetésen, több ezer ember előtt. Március 15-én Majtényi László, az intézet
elnöke a pécsi Széchenyi téren szólalt fel a demokrácia helyreállításának érdekében, novemberben
pedig Látszat és valóság – A 600. nap címmel mondott beszédet a Szabadságszínpad, Eleven Emlékmű
eseményén a Szabadság téren. Az intézet elnöke májusban részt vett a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem a közszolgálati média helyzetéről szervezett szakmai konferenciáján is.
Amellett, hogy számos meghívásnak eleget tettünk, saját rendezvények megszervezésével is
előmozdítottuk az alkotmányos értékek népszerűségét.
•

Március 14-én ismét megszerveztük hagyományossá vált közéleti és kulturális fesztiválunkat,
Legyen köztársaság! címmel. A több száz fős hallgatóság előtt megtartott rendezvényen sor
került Rajk László „Hiányzó paragrafus” című kiállításának megnyitója, és különböző
produkciókkal léptek fel a kortárs kulturális élet nagyjai (Závada Pál és Závada Péter, Dés
László és Dés András, Parti Nagy Lajos, David Yengibarian, Bíró Kriszta, Bródy János, és még
sokan mások). A fesztiválon nem hanyagoltuk el az aktuális közéleti ügyeket sem, a témákban
elismert szakértők pódiumbeszélgetések keretében ütköztették álláspontjukat változatos
panelekben (Szegénység és szolidaritás; Felelősség a korrupcióért a NER-ben és a jogállamban;
Hogyan állítsuk helyre az alkotmányosságot; Politika és társadalmi válságok az irodalomban).

•

Október 25-én hasonlóan nagy érdeklődés mellett megismételtük a fesztivált, melyet Göncz
Árpád emlékének ajánlottunk. A rendezvényen ismét teret kapott egy kiállításmegnyitó (Király
András, festő kiállítását Erlich Gábor képzőművész méltatta), majd Majtényi László beszéde
után Závada Pál emlékezett Göncz Árpádra. A rendezvényen fellépett Bródy János, Parti Nagy
Lajos, Lázár Ágoston és Lázár Domokos az Esti Kornél zenekarból, illetve mások mellett
László Attila és Tóth István, jazz gitárművészek. A pódiumbeszélgetések a következő témákat
dolgozták fel: Multikulturalizmus, menekültek, Európa és Magyarország kulturális
önazonossága; Igazságosság, autonómia és hatékonyság a felsőoktatásban; A kultúra túlélési
esélyei a nemzeti együttműködés rendszerében; A tekintélyelvű rendszerek
konszolidálhatósága.

•

December 1-jén Eszmény és valóság konfliktusa az új egyházszabályozásban címmel tartottunk
kerekasztal-beszélgetést a Nyitott műhelyben, annak apropóján, hogy az Országgyűlés az
egyházügyi törvény újabb módosítására készült. A szakértői beszélgetés egy 2014-es
konferenciánk folytatása volt (Szabad egyház a szabad államban), a vitatkozók között volt
Ruzsa Ferenc, az ELTE Bölcsészettudományi Karának docense, Schweitzer Gábor, az MTA
TK Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, Somody Bernadette, az intézet igazgatója,
illetve Wildmann János, a Wesley János Lelkészképző főiskola docense. A beszélgetés
moderátora Majtényi László, az intézet elnöke volt.

Az Élet és Irodalomban alkotmánypolitikai vázlatot adtunk közre az alkotmányosság helyreállításáról
(Legyen köztársaság! Alkotmánypolitikai vázlat Magyarország politikai válsága idején), a vázlatban
rögzített vitairat megvitatására hívva fel a közéleti szereplőket. Az alkotmányosság ügyében érintett
politikai szervezetek közül a Demokratikus Koalíció, az Együtt, az LMP, a MOMA, a MostMi, az
MSZP és a Szolidaritás is válaszolt felhívásunkra, illetve számos mértékadó magánszemély és szakmai
szervezet is kifejtette álláspontját a vitában. A pártok válaszait Majtényi László, az intézet elnöke,
Somody Bernadette, az intézet igazgatója, és Zsugyó Virág, az intézet kutatója az Élet és Irodalomban
megjelent elemzésében értékelte.
Továbbvittük hagyományos jogállamfigyelő tevékenységünket, melynek keretében számos rövidebb és
hosszabb lélegzetű elemzést készítettünk az év folyamán.
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Szabadságjogokért közös elemzésben vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti ítélkezési
gyakorlatát. 23 nagy jelentőségű ügyet vizsgáltunk meg, felmérve a testület döntéshozatali arányainak a
vizsgált időszakban bekövetkezett változásait. Az elemzés a fentieken túl egységes szempontrendszer
szerint profilokat is tartalmaz az egyes bírókról. Mindegyikük bírói munkájával kapcsolatban feltettük
azokat a kérdéseket, hogy mit gondolnak az alkotmánybíráskodás szerepéről – demokráciáról,
választásokról, demokratikus vitáról – a hatalommegosztásról és a függetlenség garanciáiról – végül a
szabadságjogokról. Ezek az elemzések részletesen bemutatják minden új bíró ítélkezési gyakorlatát és
döntései sajátosságait. Az elemzés könnyebb megértését a vizsgált ügyeket és az egyes bírák ítélkezési
tevékenységét összefoglaló táblázatok segítik.
Alkotmányjogi Kisokos címmel közérthető, könnyed formában 2015-ben is számos alkotmánybírósági
határozatot vettünk górcső alá. A teljesség igénye nélkül foglalkoztunk például a tényleges
életfogytiglani szabadságvesztés szabályozása kapcsán született AB végzéssel, a Napi Gazdaság sikeres
alkotmányjogi panaszával, a közérdekű adatok titkosítása indokoltságának felülvizsgálatával, a
hontalankénti elismeréssel, a bírósági határozatok megismerhetőségével, a választásokkal, a
környezetvédelemmel és a földvagyonnal, az egyházszabályozással, a plakátrongálók ügyével, valamint
az Alkotmánybíróság emberképével. Az Alkotmányjogi Kisokos elemzéseinek közös jellemzője, hogy
ezekben a döntések egy-egy kiemelt jellemzőjével az Alkotmánybíróság egésze, és az
Alkotmánybíróságon belül zajló folyamatok tükrében foglalkozunk.
Elemzést készítettünk a rendőrök arcképmásának a sajtóban való közzétételéről, annak kapcsán, hogy
az Alkotmánybíróság az intézkedő rendőrök arcképmásának szabad közzétételét lehetővé tévő 28/2014.
(IX. 29.) AB határozatának a Kúria sajtónyilatkozata ellentmondani látszott.
Elemeztük továbbá a konzisztóriumokat bevezető jogszabályi rendelkezéseket, megállapítva, hogy a
konzisztóriumok létrehozása alkotmányellenes, mert sérti az egyetemi autonómia elvét és az
Alaptörvény szövegét is.
Októberben szintén elemzést adtunk közre a menekültügyi bíráskodásról, melyben kimutattuk, hogy az
alkotmányosságot sérti a kialakult menekültügyi bíráskodási rendszer.
Egyetemi Polgár címmel egyetemi ügyekkel foglalkozó blogot indítottunk (egyetemipolgar.blog.hu).
Szükség esetén megszólaltunk a közélet szempontjából jelentős, állásfoglalásunkat igénylő ügyekben.
Kritizáltuk az Alkotmánybíróság új elnöke, Lenkovics Barnabás programját. Közleményt adtunk ki a
kormányzati plakátokat megrongálókkal szemben foganatosított rendőri intézkedések ügyében, majd az
eljárások folyományaként várható alkotmányjogi panaszokkal kapcsolatban is, amellett érvelve, hogy a
plakátrongáló aktivisták megbüntetése a véleménynyilvánításhoz fűződő alapjog aránytalan korlátozása
lenne. Felszólaltunk, amikor a kormánypárt közleményével a Helsinki Bizottságot támadta. Közleményt
adtunk ki a menekültügyi válsághelyzet bevezetésének kezdeményezésekor, kijelentve, hogy a
menekültügyi válsághelyzet bevezetése az alkotmányosság kiiktatásához vezet. Az alapvető jogok
biztosának hallgatására reagálva több alkalommal is cselekvésre szólítottuk fel az ombudsmant a
röszkei kukoricaföldön történt események, és általánosságban a menekültválság miatt. Októberben
honlapunkon búcsúztunk Göncz Árpádtól.
Számos esetben kezdeményeztünk jogi eljárásokat, amely tevékenység 2012. óta van jelen szakmai
profilunkban.
Áprilisban például közérdekű adatigényléssel fordultunk Polt Péter legfőbb ügyészhez, megtudakolva,
hogy milyen szakmai megfontolások vezették, amikor úgy döntött, hogy együttműködési megállapodást
köt a kazah ügyészi szervezettel. A Legfőbb Ügyészség adatigénylésünknek részben eleget is tett,
melyről közleményben számoltunk be.
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-6Összességében elmondható, hogy szakmai profilunk sokszínűségét 2015-ben megőriztük, illetve új
elemekkel gyarapítottuk.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. "IRISS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

"IRISS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési
Keretprogram
EU Bizottsága
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.02.01-2015.01.31
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

33,650
7,332
140
7,332
X

140
140

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
2015. január 31-én zárult le az IRISS (Increasing Resilience in Surveillance Societies) nemzetközi
kutatási projekt. Az IRISS az Európai Unió támogatásával, az EU Kutatási és Technológiafejlesztési
Keretprogramjában (Seventh Framework Programme) kilenc európai országból 16 intézmény
együttműködésével valósult meg, melyben az Eötvös Károly Intézet 2012 februárja, vagyis a projekt
indulása óta vett részt.
Az IRISS projekt a megfigyelés különböző formáinak társadalmi következményeire fókuszált, és azt
kívánta feltárni, hogy a bűncselekmények üldözését és a terrorizmus megfékezését szolgáló
megfigyelési módszerek milyen kihívást jelentenek a demokratikus és nyílt társadalmak
berendezkedésére. A kutatás elemezte azt is, hogy a polgárok hogyan viszonyulnak a különböző
megfigyelési szituációkhoz, legyen a megfigyelő akár az állam, akár az üzleti szféra valamely
szereplője, vagy akár maguk a polgárok. A jog és a társadalomtudományok eszköztárát alkalmazó
kutatás a különféle társadalmi csoportok és megfigyelési rezsimek koordináta-rendszerében vizsgálta a
szabadságjogok érvényesülésének tényleges esélyeit. Célkitűzése az volt, hogy átfogó képet adjon a
megfigyelés hatásaival szembeni ellenállóképesség esélyeiről és lehetőségeiről, és megállapításaival
erősítse azokat a demokratikus folyamatokat és nyílt vitákat, amelyek elősegítik a megfelelő fellépést a
nyitott társadalmakat fenyegető megfigyelési gyakorlattal szemben.
A projekt nagy része a korábbi években már lezajlott, 2015-elején a projekt zárásához kapcsolódó
eseményekre került sor.
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authorities and Data Protection Officers: Their relationships” [Az adatvédelmi hatóságok és a belső
adatvédelmi felelősök viszonya] című panelnek, amelyet Charles Raab elnökölt, és ugyanő moderálta
az IRISS adathozzáférési jogról tartott kerekasztalbeszélgetését.
Az IRISS projekt záróeseménye a 2015. januári CPDP konferencián – két önálló szekció
megrendezésén túl – megtartott zártkörű kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen a kutatók az
adathozzáférési vizsgálat eredményét vitatták meg hat nemzeti adatvédelmi hatóság képviselőjével. A
beszélgetést Székely Iván vezette.
A projekt hivatalos zárónapján, 2015. január 31-én a kutatási konzorcium szakpolitikai jelentést (policy
brief) adott ki és juttatott el az európai adatvédelmi reform illetékeseihez az Európai Parlamentben és a
Tanácsban, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóságokhoz. A jelentés ajánlásokat fogalmazott meg az
adathozzáférési jog erősítésére, az előkészületben álló európai adatvédelmi reform összefüggésében.

7.2.2. "PRISMS" EU Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

"PRISMS"EU Kutatási és
Technológiafejlesztési Keretprogram
EU Bizottsága
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2012.02.01-2015.07.30
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

15,055
1,238
2,404

X
2,015
389
2,404

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. a projekt 2015. július 30-i zárásáig volt 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 PRISMS (PRIvacy and Security MirrorS) magyar nevén „A magánélet és a biztonság tükrei”
projekt 2012 februárjával kezdődően a magánszféra, a megfigyelés és a biztonság feszültségekkel teli
kapcsolatának elemzésére vállalkozott.
A projekt eredményeképpen egy olyan döntéstámogató rendszer jött létre, mely alkalmas arra, hogy a
befektetők és politikai döntéshozók számára már a fejlesztések korai szakaszában megvilágítsa a
biztonság növelését célzó technológiák alkalmazásának előnyeit és hátrányait. A rendszer alkalmas
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lehető legkisebb sérelmével képesek nyújtani. A rendszer kidolgozása során fontos szempont volt az
alapjogok kellő tiszteletben tartása és megfelelő szintű védelme.
Az intézetet a PRISMS projektben a 2015-ös évben Székely Iván és Somody Bernadette képviselte.

7.2.3. FINEC (Promoting an Effective Anticorruption Framework in the Central and
Eastern E.C.)
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

FINEC (Promoting an Effective Anticorruption
Framework in the Central and Eastern E.C.)
EU HRC, Visegrad Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.05.31-ig
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

6,723
1,948
3,294

X

3,294
3,294

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. 2013 májusától 2015. május 31-ig vett részt a kétéves
Finec-projektben.
A projekt átfogó célja az volt, hogy a korrupció megakadályozása érdekében a közép- és kelet-európai
országokban létrejött intézményi kereteket megerősítse. 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 foglalkozott, egyéb kapcsolódó témák mellett. Magyarországot a nemzetközi
együttműködésben az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. képviselte.
A projekt keretében négy különböző kutatást végeztünk el, a politikai pártok finanszírozása (és a
felügyelet hatékonysága), az összeférhetetlenség (és annak bejelentése a közhatalmat gyakorló
testületek ülésein), a közérdekű bejelentések (a közérdekű bejelentők védelme) és az állami tulajdonú
vállalatok közérdekű adataihoz történő hozzáférés területén. Az elkészült kutatásokból összehasonlító
elemzés készült. Az ebben feltárt különböző előnyök és hiányosságok alapján a projektben résztvevő
valamennyi partner, így az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. is országspecifikus ajánlásokat
készített az ENSZ Korrupcióellenes Egyezményének megfelelő tartalommal.
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készített országelemzéseket is tartalmazza.

7.2.4. University Citizens
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

University Citizens
Open Society Institute Budapest Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01-2016.05.31
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

5,210
3,009
3,009
5,210
X
2,777
232
3,009

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A projekt az egyetemi hallgatókat azáltal teszi képessé felelős részvételre a demokratikus közéletben,
hogy egyetemi polgárokként támogatja és védi e státuszukhoz kapcsolódó jogaik gyakorlásában. A
demokratikus egyetemi közéleti részvétel a hallgatók számára érdekeiket és jogaikat ténylegesen és
közvetlenül érintő kérdéseken keresztül mutatja meg a közügyek vitelében a tudatos és felelős részvétel
eszközeit és jelentőségét. Ha a hallgatók egyetemük tudatos és aktív polgáraivá válnak, nagyobb
eséllyel lesznek szintén aktív és tudatos állampolgárok. A projekt a megvalósulása során
szükségszerűen aktuálisan is hozzájárul a hallgatói jogok gyakorlásának megerősödéséhez és az
egyetemi autonómia védelméhez. Az egyéni jogok és az alternatív, sokszínű hallgatói közösségek
támogatása révén közvetetten hozzájárul ahhoz is, hogy a felsőoktatás világában sajnálatosan
meghatározó kirekesztő attitűddel szemben megerősödjön az egyenlő méltóság eszméje.
Ennek érdekében a projekt céljai:
a) A hallgatók mint egyetemi polgárok kommunikációs és részvételi jogainak (pl. az egyetemi
ügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás, az egyetemi vezetés és a hallgatói szervezetek
ellenőrizhetősége, az önszerveződés, a jogérvényesítést biztosító jogok) megerősítése.
b) Az egyetemi autonómia védelme a kormányzattal szemben.
c) Alternatív, vagyis a hivatalos hallgatói önkormányzatok mellett, akár informálisan működő
hallgatói szerveződések megerősítése, ezzel a pluralizmus előmozdítása.
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ombudsmanok egy-egy felsőoktatási intézményben a kiszolgáltatott helyzetben lévő hallgatók
szószólójaként működhetnek, ahogyan ennek külföldön, például az Egyesült Államokban már
kialakult jó gyakorlata.

A projekt során a célokkal összefüggésben a következő eredményeket értük el:
•

Két stratégiai jelentőségű per: Az egyik ügyben az állami egyetemeken működő
konzisztóriumok alkotmányosságát kívánjuk az Alkotmánybírósággal felülvizsgáltatni. A
konzisztóriumok olyan testületek, amelyek a kormányzat befolyása alatt állnak, és az egyetem
intézményfejlesztési tervét, kutatási-fejlesztési stratégiáját, költségvetését vétózhatják meg.
Mindez súlyosan sérti az egyetemi autonómia és a tudomány államtól való függetlenségének
elvét. A másik ügyben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egy
hallgatójának nyújtottunk jogi segítséget.

•

A projekt keretében ismertté szeretnénk tenni Magyarországon az egyetemi ombudsman
intézményét. Az alapvető jogok biztosához hasonlóan az egyetemi ombudsman is egy olyan
személy az egyetemen, aki a hallgatók, oktatók és más munkavállalók panaszait tudja
kivizsgálni, illetve a megoldásukra javaslatot tehet, vagy a nyilvánossághoz fordulhat. Erről, és
a projekt megindulásáról az együttműködés reményében tájékoztattuk a magyar egyetemek
vezetését.

•

A projekt keretében szociológiai tanulmányt készítünk az egyetemi hallgatók közéleti és
politikai jellemzőiről (közélet iránti érdeklődés, pártpreferenciák, saját jogok ismerete és
ezekért való kiállás). Az anyaggyűjtés fázisa lezárult és a tanulmány szerkezeti váza elkészült.

•

A projektnek dedikált blogon informatív és könnyen érthető bejegyzésekben ismertetjük
céljainkat (elsősorban az egyetemi ombudsman intézményének bevezetése érdekében). A blog
több bejegyzése is megjelent az Index.hu címoldalán, a blogválogatásban, a blog elérhetősége:
egyetemidemokracia.blog.hu.

7.2.5. University Citizens
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

University Citizens
Rockefeller Brothers Fund
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.04.24-2016.06.30
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft

X

13,399
4,411
4,411
13,399
X
4,343
68

Közhasznúsági melléklet
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4,411

Mivel a projekt két donor, az Open Society Institute Budapest Foundation és a Rockefeller Brothers
Fund társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás felhasználásának szöveges bemutatását ld. az
előző pontban.

7.2.6. Delivering the message – effective communication and broader

constituency
Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Delivering the message – effective
communication and broader constituency
(OR2015-20625)
Open Society Institute Budapest Foundation
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.01.01-2017.12.31
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

26,996
8,118
8,118
9,804
X
3,708
4,410
8,118

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Az Open Society Institute három éves, 2015 januárjától kezdődő támogatásának célja, hogy az Eötvös
Károly Közpolitikai Nonprofit Kft. hatékonyabban tudja teljesíteni azon küldetését, hogy hozzájáruljon
a szakmai és a szélesebb közvélemény tájékoztatásához, a politikai napirend formálásához azokban az
ügyekben, amelyek hatással vannak az állampolgárok és a közhatalom közötti kapcsolat minőségére.
A támogatás szakmai tevékenységünket a következő területeken segíti elő:
1. alaptevékenységeink kommunikációja;
2. társadalmi támogatottságunk erősítése;
3. anyagi forrásaink diverzifikációja.
Kommunikációja hatékonysága növelése érdekében az Eötvös Károly Közpolitikai Nonprofit Kft. új
kommunikációs stratégiát fogadott el. A 2015-ös év folyamán a rendelkezésünkre álló különböző on- és
offline platformokat intenzívebben és összehangoltabban használtuk, új stratégiánkkal nagy sikereket
érünk el. Az eredmények számokban mérhetők: a támogatás első évének utolsó harmadában 73 új
facebook posztot tettünk közzé oldalunkon, 242 új lájkot kapott az oldal, legnépszerűbb posztunk pedig
22.400 megtekintést ért el.

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
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jelenleg bétaverzióban működik. A készülő honlap informatív, alkalmas fundraising-tevékenység
folytatására, felhasználóbarát, és közelebb hozza a fiatalabb generációt a Kft. tevékenységéhez.
A projekt második pilléréhez kötődnek a fentiekben már részletezett tartalommal lezajlott rendezvények
(Legyen Köztársaság!- fesztiválsorozat; Eszmény és valóság konfliktusa az új egyházszabályozásban –
kerekasztal).
A Kft. a pénzügyi források diverzifikációjára törekedve fundraising-stratégiát készített, mellyel
összhangban sikeres fundraising kampányt folytatott a Legyen Köztársaság!-fesztivál keretében,
készülő új kiadványához.

7.2.7. Youth Engagement for Conscious Citizenship
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: (X-el jelölve)

Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Youth Engagement for Conscious Citizenship
A Holland Királyság Külügyminisztériuma
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
2015.10.01-2016.11.30
-ebből a tárgyévre jutó összeg:
-tárgyévben felhasznált összeg:
-tárgyévben folyósított összeg:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Személyi:
Dologi:
Felhalmozási:
Összesen:

X

24,451
6,019
6,019
14,579
X
1,391

1,391

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Holland Királyság Külügyminisztériumának támogatásával megvalósuló projektben az Eötvös
Károly Nonprofit Közhasznú Kft. egy hat civil szervezetből álló konzorciumot fog össze projektkoordinátorként. A projekt megvalósításában a Kft. mellett rész vesz az Asimov Alapítvány, a Magyar
Helsinki Bizottság, a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, a Társaság a
Szabadságjogokért, valamint a Transparency International Magyarország.
A projektben résztvevő szervezetek arra vállalkoztak, hogy mindannyian saját szakterületükhöz
kapcsolódó oktatási anyagokat fejlesztenek, és azokból létrehoznak egy interneten mindenki számára
szabadon hozzáférhető és felhasználható tudástárat. A létrejövő tudástár célja a tájékozott közösségi és
közéleti részvétel elősegítése, a jogtudatosság erősítése, valamint a demokratikus jogállamiság
alapértékei és a közösségi megoldások iránti elkötelezettség fejlesztése és megerősítése a
magyarországi középiskolákban, illetve a felsőoktatásban tanuló korosztályban. A projekt célja továbbá
az oktatási anyagok iránt érdeklődést mutató, illetve azokat felhasználó pedagógusok és felsőoktatási
oktatók szakmai – jogi és részint módszertani – támogatása az anyagok felhasználásában, és
kapcsolattartás az érdeklődő, illetve az oktatási anyagokat használó pedagógusokkal,
intézményvezetőkkel, valamint a projekt későbbi szakaszaiban rendelkezésre álló erőforrások
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igényeihez igazítása.
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. 2015-öt végén „Vitatkozom, tehát vagyok” címmel kezdte
meg saját oktatási anyagának fejlesztését. Az anyag célja, hogy a mindennapok pártpolitikai vitáitól
eltávolodva fejlessze az egyetemeken tanuló fiatal értelmiségiek vitakészségét, és álláspontjaik kulturált
ütköztetésére ösztönözze őket. 2015 folyamán indult el továbbá a készülő oktatási anyagok
felhasználásában partner pedagógusok toborzása, így segítve elő az oktatási anyagok későbbi
széleskörű terjedését.

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

21544938-2-42
Adószám:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégbíróság:
Cégjegyzék szám: 01-09-919542

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
1088 Budapest, Szentkirályi utca 11

Kiegészítő melléklet
2015.

Fordulónap:

2015. december 31.

Beszámolási időszak: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Budapest, 2016. május 24.

A gazdálkodó
képviselője
P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
[EsBo program]

-1Tartalomjegyzék:

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Általános információk a beszámolóhoz
A gazdálkodó bemutatása
A beszámoló közreműködői
Beszámoló nyilvánossága
A számviteli politika alkalmazása
Alkalmazott számviteli szabályok
Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam

2.3.

Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

2.4.
3.
3.1.
3.2.

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Előző évek módosítása
Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok

3.3.

Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása

3.4.

Saját tőke
Jegyzett tőke alakulása
Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
Visszavásárolt saját üzletrészek
Lekötött tartalék jogcímei

3.5.

Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
Biztosított kötelezettségek
Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Előző évek módosítása
Össze nem hasonlítható adatok
Bevételek
Kapott támogatások bemutatása

4.4.

Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Költségek költségnemenként

4.5.

Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról

5.
5.1.

Tájékoztató adatok
Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
Béradatok
Személyi jellegű egyéb kifizetések

5.2.

Környezetvédelem

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-2Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
Környezetvédelmi költségek
Környezetvédelmi céltartalékok
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-3-

1. Általános információk a beszámolóhoz
1.1. A gazdálkodó bemutatása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft jogelődjét a hasonló nevű közhasznú társaságot 2003-ban a
Magyar Soros Alapítvány hozta létre azért, hogy a hagyományostól eltérő újszerű intézményi formát
teremtsen a demokratikus magyar közélet formálására. Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
tulajdonosa 2009-től az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány. A Kft egyfelől közpolitikai
javaslatokat, háttértanulmányokat készít, másfelől hosszabb távú társadalomtudományi kutatásokat,
felméréseket végez.
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági
tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs.

1.2. A beszámoló közreműködői
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási
száma:
Gráber Mihályné
1119 Budapest Petzvál József u. 56
regsz: 136049
A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más
jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Beszámoló nyilvánossága
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által
előírt nyilvánosságon túl az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
székhelyén és az internetten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1088 Budapest, Szentkirályi
utca 11
A beszámolót tartalmazó honlap:www.ekint.org

2. A számviteli politika alkalmazása
2.1. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot
adó körülmény nem merült fel.

2.2. Devizás tételek értékelése
Alkalmazott devizaárfolyam
A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és
kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és
ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a
számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon történik.
Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
Kiegészítő melléklet
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2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését,
mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt
megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem
kell.

2.4. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb
tevékenységek és programok az alábbiak

Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft. intenzíven részt vesz a hazai közéletben, és a
nagy nyilvánosság előtt képviseli az egyéni szabadság és az alkotmányosság alapértékeit. Az
általunk jegyzett nyilatkozatok és publicisztikák a különböző médiumokon keresztül
tevékenységünk stabil szűkebb közönsége mellett a nyilvánosság széles körét is igyekeznek
megszólítani.
Ennek érdekében az intézet sok esetben él a humor és az irónia eszközeivel, sikerrel irányítva a
közvélemény figyelmét a demokratikus elvek sérelmét okozó visszásságokra. A közéleti
anomáliákkal és a közjogi intézményrendszer diszfunkcióival foglalkozó elemzéseinkben
rendszeresen állítottunk görbe tükröt a hatalom elé, időnként a provokatív akcióktól sem riadva
vissza. Egy példa: 2015 januárjában levélben tájékoztattuk a köztársasági elnököt arról, hogy
hiába okolja a környezetvédelemért felelős ombudsmant a napelemek termékdíjáról szóló
törvény kihirdetésével kapcsolatos tévedéséért, mert ezt a közjogi tisztséget már
megszüntették.
Az intézet igazgatója, Somody Bernadette 2015. január 2-án nagy hatású beszédet mondott az
Operaháznál, a Most mi! – tüntetésen, több ezer ember előtt. Március 15-én Majtényi László,
az intézet elnöke a pécsi Széchenyi téren szólalt fel a demokrácia helyreállításának érdekében,
novemberben pedig Látszat és valóság – A 600. nap címmel mondott beszédet a
Szabadságszínpad, Eleven Emlékmű eseményén a Szabadság téren. Az intézet elnöke
májusban részt vett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem a közszolgálati média helyzetéről
szervezett szakmai konferenciáján is.
Amellett, hogy számos meghívásnak eleget tettünk, saját rendezvények megszervezésével is
előmozdítottuk az alkotmányos értékek népszerűségét.
•

Március 14-én ismét megszerveztük hagyományossá vált közéleti és kulturális
fesztiválunkat, Legyen köztársaság! - címmel. A több száz fős hallgatóság előtt
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kiállításának megnyitója, és különböző produkciókkal léptek fel a kortárs kulturális élet
nagyjai (Závada Pál és Závada Péter, Dés László és Dés András, Parti Nagy Lajos,
David Yengibarian, Bíró Kriszta, Bródy János, és még sokan mások). A fesztiválon
nem hanyagoltuk el az aktuális közéleti ügyeket sem, a témákban elismert szakértők
pódiumbeszélgetések keretében ütköztették álláspontjukat változatos panelekben
(Szegénység és szolidaritás; Felelősség a korrupcióért a NER-ben és a jogállamban;
Hogyan állítsuk helyre az alkotmányosságot; Politika és társadalmi válságok az
irodalomban).
•

Október 25-én hasonlóan nagy érdeklődés mellett megismételtük a fesztivált,
melyet Göncz Árpád emlékének ajánlottunk. A rendezvényen ismét teret kapott egy
kiállításmegnyitó (Király András, festő kiállítását Erlich Gábor képzőművész méltatta),
majd Majtényi László beszéde után Závada Pál emlékezett Göncz Árpádra. A
rendezvényen fellépett Bródy János, Parti Nagy Lajos, Lázár Ágoston és Lázár
Domokos az Esti Kornél zenekarból, illetve mások mellett László Attila és Tóth István,
jazz gitárművészek. A pódiumbeszélgetések a következő témákat dolgozták fel:
Multikulturalizmus, menekültek, Európa és Magyarország kulturális önazonossága;
Igazságosság, autonómia és hatékonyság a felsőoktatásban; A kultúra túlélési esélyei a
nemzeti együttműködés rendszerében; A tekintélyelvű rendszerek konszolidálhatósága.

•

December 1-jén Eszmény és valóság konfliktusa az új egyházszabályozásban címmel tartottunk kerekasztal-beszélgetést a Nyitott műhelyben, annak apropóján, hogy
az Országgyűlés az egyházügyi törvény újabb módosítására készült. A szakértői
beszélgetés egy 2014-es konferenciánk folytatása volt (Szabad egyház a szabad
államban), a vitatkozók között volt Ruzsa Ferenc, az ELTE Bölcsészettudományi
Karának docense, Schweitzer Gábor, az MTA TK Jogtudományi Intézet tudományos
főmunkatársa, Somody Bernadette, az intézet igazgatója, illetve Wildmann János, a
Wesley János Lelkészképző főiskola docense. A beszélgetés moderátora Majtényi
László, az intézet elnöke volt.

Az Élet és Irodalomban alkotmánypolitikai vázlatot adtunk közre az alkotmányosság
helyreállításáról (Legyen köztársaság! Alkotmánypolitikai vázlat Magyarország politikai
válsága idején), a vázlatban rögzített vitairat megvitatására hívva fel a közéleti szereplőket. Az
alkotmányosság ügyében érintett politikai szervezetek közül a Demokratikus Koalíció, az
Együtt, az LMP, a MOMA, a MostMi, az MSZP és a Szolidaritás is válaszolt felhívásunkra,
illetve számos mértékadó magánszemély és szakmai szervezet is kifejtette álláspontját a
vitában. A pártok válaszait Majtényi László, az intézet elnöke, Somody Bernadette, az intézet
igazgatója, és Zsugyó Virág, az intézet kutatója az Élet és Irodalomban megjelent elemzésében
értékelte.
Továbbvittük hagyományos jogállamfigyelő tevékenységünket, melynek keretében számos
rövidebb és hosszabb lélegzetű elemzést készítettünk az év folyamán.
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft., a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a
Szabadságjogokért közös elemzésben vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti
ítélkezési gyakorlatát. 23 nagy jelentőségű ügyet vizsgáltunk meg, felmérve a testület
döntéshozatali arányainak a vizsgált időszakban bekövetkezett változásait. Az elemzés a
fentieken túl egységes szempontrendszer szerint profilokat is tartalmaz az egyes bírókról.
Mindegyikük bírói munkájával kapcsolatban feltettük azokat a kérdéseket, hogy mit gondolnak
Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
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hatalommegosztásról és a függetlenség garanciáiról – végül a szabadságjogokról. Ezek az
elemzések részletesen bemutatják minden új bíró ítélkezési gyakorlatát és döntései
sajátosságait. Az elemzés könnyebb megértését a vizsgált ügyeket és az egyes bírák ítélkezési
tevékenységét összefoglaló táblázatok segítik.
Alkotmányjogi Kisokos címmel közérthető, könnyed formában 2015-ben is számos
alkotmánybírósági határozatot vettünk górcső alá. A teljesség igénye nélkül foglalkoztunk
például a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés szabályozása kapcsán született ABvégzéssel, a Napi Gazdaság sikeres alkotmányjogi panaszával, a közérdekű adatok titkosítása
indokoltságának felülvizsgálatával, a hontalankénti elismeréssel, a bírósági határozatok
megismerhetőségével, a választásokkal, a környezetvédelemmel és a földvagyonnal, az
egyházszabályozással, a plakátrongálók ügyével, valamint az Alkotmánybíróság
emberképével. Az Alkotmányjogi Kisokos elemzéseinek közös jellemzője, hogy ezekben a
döntések egy-egy kiemelt jellemzőjével az Alkotmánybíróság egésze, és az
Alkotmánybíróságon belül zajló folyamatok tükrében foglalkozunk.
Elemzést készítettünk a rendőrök arcképmásának a sajtóban való közzétételéről, annak
kapcsán, hogy az Alkotmánybíróság az intézkedő rendőrök arcképmásának szabad közzétételét
lehetővé tévő 28/2014. (IX. 29.) AB határozatának a Kúria sajtónyilatkozata ellentmondani
látszott.
Elemeztük továbbá a konzisztóriumokat bevezető jogszabályi rendelkezéseket, megállapítva,
hogy a konzisztóriumok létrehozása alkotmányellenes, mert sérti az egyetemi autonómia elvét
és az Alaptörvény szövegét is.
Októberben szintén elemzést adtunk közre a menekültügyi bíráskodásról, melyben kimutattuk,
hogy az alkotmányosságot sérti a kialakult menekültügyi bíráskodási rendszer.
Egyetemi Polgár címmel
(egyetemipolgar.blog.hu).

egyetemi

ügyekkel

foglalkozó

blogot

indítottunk

Szükség esetén megszólaltunk a közélet szempontjából jelentős, állásfoglalásunkat igénylő
ügyekben.
Kritizáltuk az Alkotmánybíróság új elnöke, Lenkovics Barnabás programját. Közleményt
adtunk ki a kormányzati plakátokat megrongálókkal szemben foganatosított rendőri
intézkedések ügyében, majd az eljárások folyományaként várható alkotmányjogi panaszokkal
kapcsolatban is, amellett érvelve, hogy a plakátrongáló aktivisták megbüntetése a
véleménynyilvánításhoz fűződő alapjog aránytalan korlátozása lenne. Felszólaltunk, amikor a
kormánypárt közleményével a Helsinki Bizottságot támadta. Közleményt adtunk ki a
menekültügyi válsághelyzet bevezetésének kezdeményezésekor, kijelentve, hogy a
menekültügyi válsághelyzet bevezetése az alkotmányosság kiiktatásához vezet. Az alapvető
jogok biztosának hallgatására reagálva több alkalommal is cselekvésre szólítottuk fel az
ombudsmant a röszkei kukoricaföldön történt események, és általánosságban a menekültválság
miatt. Októberben honlapunkon búcsúztunk Göncz Árpádtól.
Számos esetben kezdeményeztünk jogi eljárásokat, amely tevékenység 2012. óta van jelen
szakmai profilunkban.
Áprilisban például közérdekű adatigényléssel fordultunk Polt Péter legfőbb ügyészhez,
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együttműködési megállapodást köt a kazah ügyészi szervezettel. A Legfőbb Ügyészség
adatigénylésünknek részben eleget is tett, melyről közleményben számoltunk be.
Összességében elmondható, hogy szakmai profilunk sokszínűségét 2015-ben megőriztük,
illetve új elemekkel gyarapítottuk.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem
tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

3.2. Összehasonlíthatóság
Össze nem hasonlítható adatok
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

3.3. Befektetett eszközök
Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása
A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.

3.4. Saját tőke
Jegyzett tőke alakulása
A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke
Az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány a tulajdonosa 100%-ban az Eötvös Károly Nonprofit
Közhasznú Kft-nek.

Visszavásárolt saját üzletrészek
A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem
közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei
A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

3.5. Kötelezettségek
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek
A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított
kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek
Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
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kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4.1. Előző évek módosítása
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem
tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi
változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Bevételek
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Bevételek alakulása és megoszlása
Bevétel-kategória

Előző időszak
1000HUF
%

Árbevétel

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Rendkívüli bevételek

5 730
0
16 946
556
173

24.5
0.0
72.4
2.4
0.7

79
0
33 385
433
0

0.2
0.0
98.5
1.3
0.0

Bevételek összesen

23 405

100.0

33 897

100.0

Aktivált saját teljesítményérték
Egyéb bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei

Kapott támogatások bemutatása
A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki
jellemzői az alábbiak:
Végleges jelleggel kapott támogatások
Támogatás (1000HUF)

Kapott
Összeg

Egyéb adomány FINEC
IRISS EU Kutatási és
PRISMS EU Kutatási
OSIFE 2015
ROCKEFELLER
OSIFE 3éves
HOLLAND Projekt
Egyéb adományok magánszemélyek
Összesen:

Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft

Felhasználás
korábbi

tárgyévi

Rendelkezésr
e
álló összeg

6 723
33 650
15 055
5 210
13 399
26 996
24 451
1 307

4 775
26 318
13 817
0
0
0
0
0

1 948
7 332
1 238
3 009
4 411
8 118
6 019
1 307

0
0
0
2 201
8 988
1 686
8 560
0

126 791

44 910

33 382

21 435
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Támogatás (1000HUF)

Kapott

Felhasználás

Összeg
Önkormányzati

korábbi

Rendelkezésr
e
álló összeg

tárgyévi

Más gazdálkodótól kapott

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Összesen:

0

0

0

0

Központi
Nemzetközi

4.4. Ráfordítások
Ráfordítások alakulása
Az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be
az alábbi táblázat:
Ráfordítások alakulása és megoszlása
Ráfordítás-kategória
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Rendkívüli ráfordítások

8 780
20 853
183
639
14
0

28.9
68.4
0.6
2.1
0.0
0.0

9 516
18 147
147
4 887
0
0

29.2
55.5
0.4
14.9
0.0
0.0

Ráfordítások összesen

30 469

100.0

32 697

100.0

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

Költségek költségnemenként
A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:
Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása
Költségnem
Anyagjellegű ráfordítások

Előző időszak
1000HUF
%

Tárgyidőszak
1000HUF
%

Értékcsökkenési leírás

8 780
20 853
183

29.5
69.9
0.6

9 516
18 147
147

34.2
65.3
0.5

Költségnemek összesen

29 816

100.0

27 810

100.0

Személyi jellegű ráfordítások

4.5. Eredmény
Döntés az eredmény felhasználásáról
A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény
felhasználásra vonatkozó javaslattal.
Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft
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5. Tájékoztató adatok
5.1. Bér- és létszámadatok
Létszámadatok
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását mutatja be az
alábbi táblázat:
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása
Állománycsoport (fő)
Szellemi
Fizikai
Összesen:

Előző időszak

Tárgyidőszak

2
0
2

5
0
5

Béradatok
A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének alakulását mutatja be alábbi táblázat:
Bérköltség megoszlása
Állománycsoport bérköltség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 337
0
1 337

14 069
0
14 069

Szellemi foglalkozásúak
Fizikai foglalkozásúak
Összesen:

Személyi jellegű egyéb kifizetések
A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt.

5.2. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A tevékenység jellegéből adódóan az Eötvös Károly Nonprofit Közhasznú Kft nem termel, és nem tárol
veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség
nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem
az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon
nem állt fenn.
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